Hakkımızda
Tramec olarak, soğutma sektöründe faaliyet göstermeye başladığımız ilk günden
itibaren müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak ürün ve hizmet
alanımızı geliştirmekteyiz. Sahada kazandığımız pratik iş tecrübesini mühendislik çalışmalarıyla birleştirerek yenilikçi çözümler sunmaktayız. Her geçen gün hızla
artan müşteri portföyümüzün ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için teknolojideki en
son yenilikleri takip etmekteyiz. Firmamız kurulduğu günden bu yana müşteri odaklı
çalışma anlayışını benimsemiş, müşteri memnuniyetini daima göz önünde bulundurmuştur. Projelerimizde son teknolojiyi kalite ile buluşturup, en doğru çözümleri en uygun fiyatlarla müşterilerimize sunmaktayız. Kurmuş olduğumuz tesislerde ve uygulamalarda, 7/24 Teknik Servis Hizmeti sunmaktayız. Müşterilerimizin servis taleplerine
mühendislik çalışmalarımızla, kesin ve kalıcı çözümler üretmekteyiz.

Oluklu Panel
Kilitli ve kilitsiz olarak üretilen oluklu paneller, her iki tarafından polyester boyalı galvaniz ve trapez iki sac arasına 42 (±) 2 dansite poliüretan enjekte edilerek üretilir.
Oluklu paneller isteğe bağlı olarak ve kullanıldığı alana göre PVC, POLY VE PASLANMAZ olarak
üç farklı malzemeden üretilmektedir.
Duvar panelleri kertmeli olarak özel üretilebilmekte olup, tavan panelleri ile birleşme sağladığında
ısı köprüsü oluşmasına engel olur.

Pvc Kaplı Oluklu Panel

Polyester Boyalı Oluklu Panel

Paslanmaz Oluklu Panel

Kertmeli Oluklu Panel

ENDÜSTRİYEL
SANDVİÇ PANELLER
Tramec Panel kullanım alanlarına uygun olarak farklı
kalınlıklarda paneller üretebilmektedir. Kilit sistem 80
mm’den itibaren başlamaktadır.

Oluklu Panel

Düz Panel

Zemin Plywood Panel

Panellerimize ait Teknik Özellikler
• Panel kalınlıklarımız; 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm ‘dir.

Köşe Paneli

Dar Paneli

• İsteğe bağlı olarak 11,50 m uzunluğa kadar üretilebilmektedir.
• Duvar, tavan ve ara duvar panellerinin her iki yüzeyinde 0,50 mm
kalınlıkta RAL9002 renk kodunda polyester esaslı boya ile boyanmış
sıcak daldırma galvaniz sac, PVC kaplı galvaniz sac, paslanmaz sac
kullanabilmekteyiz.
• Paneller; iki sac arasına 42 (±) 2 yoğunlukta standart veya B S3 d0
yanmazlık sınıfındadır. (opsiyoneldir.)
• Panellerin yüzeyi montaj sonrası sökülmek üzere koruyucu film kaplıdır.
• Panellerimiz, maksimum sızdırmazlığı sağlamak amacıyla birbirine
geçmeli ve kilitli olarak üretilmektedir.
• Kullanılan malzemeler (poliüretan, sac ve kapı ekipmanları) 1.sınıf
malzemelerden oluşmaktadır.

Kilit Detayı

Tavan ve duvar panelleri
çift geçmeli olup ayrıca
kilitle birbirine bağlanmaktadır.

Düz Panel

Plywood ve Paslanmaz Zemin Paneli

Kilitli ve kilitsiz olarak üretilen düz paneller, her iki tarafından polyester boyalı galvaniz ve tra-

Üst yüzeyi 10 mm kalınlığında Plywood, alt yüzeyi galvaniz sac arası 42 (±) 2 dansite poliüretan

pez iki sac arasına 42 (±) 2 dansite poliüretan enjekte edilerek üretilir.

enjekte edilerek imal edilen, kilitli ve kilitsiz seçenekleri ile üretilen panellerdir.

Düz paneller isteğe bağlı olarak ve kullanıldığı alana göre PVC, POLY VE PASLANMAZ olarak

Panel kalınlıklarımız; 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm üretilebilen duvar/tavan panelleri gibi zemin

üç farklı malzemeden üretilmektedir.

panelleri de aynı kalınlıklarda 42 (±) 2 üretilebilmektedir. Yaylı yük taşıma kapasitesi 2000 kg/

Duvar panelleri kertmeli olarak özel üretilebilmekte olup, tavan panelleri ile birleşme sağladı-

m² olan plywood paneller, istenildiğinde paslanmaz (CrNi) olarak üretilebilmektedir.

ğında ısı köprüsü oluşmasına engel olur.

Pvc Kaplı Düz Panel

Polyester Boyalı Düz Panel

Paslanmaz Düz Panel

Kertmeli Düz Panel

Kilit Detayı

Tavan ve duvar panelleri
çift geçmeli olup ayrıca
kilitle birbirine bağlanmaktadır.

Köşe Paneli
Köşe panelleri kilitli veya kilitsiz, kertmeli veya kertmesiz, düz veya oluklu olarak müşteri
isteğine göre üretilebilmektedir Köşe paneli kullanılması ile ;
•

Montajda kolaylık sağlanmaktadır. • Fire oluşumunun önüne geçilmektedir.

•

Montajda tek bir panelin artmaması sağlanmaktadır.

Montaj sırasında sık karşılaşılan sorunlardan birisi olan montajda panelin kesilerek ölçüye

Dar Paneli
Dar paneller 40 cm ölçülerinden başlayarak 113,5cm’e kadar istenilen ölçülerde üretilen dar
paneller; herhangi bir kesme işlemine gerek duymadan, firesiz soğuk oda montajı sağlar. Isı
köprüsü oluşumuna müsaade etmeden soğuk odaları hızlı ve pratik bir şekilde montaj yapılmasını sağlar. Kilitli ve kilitsiz seçenekleri ile 6, 8, 10, 12, 15, 20 cm kalınlıklarda üretilmektedir.

getirme işleminin olmaması en iyi avantajlarındandır.

Pvc Kaplı Köşe Panel

Polyester Boyalı Köşe Panel

Paslanmaz Köşe Panel

Kertmeli Köşe Panel

Kilit Detayı

Tavan ve duvar panelleri
çift geçmeli olup ayrıca
kilitle birbirine bağlanmaktadır.

Kilit Detayı

Tavan ve duvar panelleri
çift geçmeli olup ayrıca
kilitle birbirine bağlanmaktadır.

Sürgülü Kapılar
İhtiyaç duyulan soğuk hava depolarında maksimum yalıtım ve pratiklik sağlayan sürgülü kapılar, soğuk hava depolarında minimum alan kullanarak maksimum giriş alanı
sağlar. Isı değerine göre farklı kalınlıklarda üretilebilen ve ürünlerinizi (±) 80 dereceye
kadar muhafaza edilmesini sağlayan kapılardır.

KAPILAR
Sürgülü Kapılar

Menteşeli Kapılar

Atmosfer Kontrollü Sürgülü Kapılar

Kertmeli Oluklu Panel
Flip Flop Kapılar (Bar Tipi)

Hijyenik Ofis Kapıları (Servis Kapıları)

Hızlı Sarmal Kapılar

Seksiyonel Kapılar

İstenildiğinde kapı kanadına gözetleme
penceresi (oval ya da alüminyum çerçeveli),
panik bar, otomatik kapı kapatıcı, giyotin conta
ve çeşitli kilit sistemleri (kart okuma, şifreli ve
parmak okuyuculu) eklenebilmektedir.

Menteşeli Kapılar
Soğuk ve donuk muhafaza odalarında kullanılan menteşeli kapılar, çarpma kilit sistemi sayesinde hızlı açılıp kapanabilme özelliğine sahiptirler. Menteşeli soğuk oda kapıları, panele ve
alüminyum kasaya montaj yapılabilen kapılardır.
İçeriden açılabilmesi için iç kısmında kapı açma kolu vardır. Soğuk hava odalarında kullanılmak üzere, bu modeller ihtiyaç duyulan girişe göre uygun ölçülerde üretilmektedir.
• En sık tercih edilen muhafaza kapılarıdır.
• İhtiyacınıza göre özel tasarım ve çeşitli ebatlarda üretilmektedirler.

Atmosfer Kontrollü Sürgülü Kapılar
Kapı kanadında istenilen renk seçeneği ve kasasında ısı transferini engelleyen eloksallı
alüminyum malzemeden üretilmektedir.Kapı kanadı üzerinde gaz sızdırmaz ürün alma
penceresi bulunan bu kapılar, soğuk oda duvarına da direk monte edilerek uygulanabilmektedir.
Atmosfer kontrollü soğuk odaların kapıları olarak geliştirilmiş olan bu kapılar, özel kapalı
hücre köpük contaları ve paslanmaz eksantrik milli kilit sistemleri ile hava sızdırmazlığı
sağlamaktadır.

İstenildiğinde kapı kanadına gözetleme

İstenildiğinde kapı kanadına gözetleme

penceresi (oval ya da alüminyum çerçeveli),

penceresi (oval ya da alüminyum çerçeveli),

panik bar, otomatik kapı kapatıcı, giyotin conta

panik bar, otomatik kapı kapatıcı, giyotin conta

ve çeşitli kilit sistemleri (kart okuma, şifreli ve

ve çeşitli kilit sistemleri (kart okuma, şifreli ve

parmak okuyuculu) eklenebilmektedir.

parmak okuyuculu) eklenebilmektedir.

Flip Flop Kapılar (Bar Tipi)
Isı farklılığı bulunmayan ya da ısı farkı çok az olan üretim, işleme, koridor, çalışma alanları, et hazırlık vb. arasında geçiş kapısı olarak kullanılır. Yarı yalıtımlı kapı sınıfında olan bu kapılar, taşıma,
yük araçları, transpalet, forklift vb. araçların geçtiği alanları da ayırmak için kullanılabilmektedir.
Kanatları istenilen kalınlıkta olabilmekle birlikte (0,5 mm - 1,2 mm), pvc kaplı, boyalı veya paslanmaz sac kullanılarak üretilmektedir.

İstenildiğinde kapı kanadına gözetleme penceresi (oval ya da
alüminyum çerçeveli), panik bar, otomatik kapı kapatıcı, giyotin
conta ve çeşitli kilit sistemleri (kart okuma, şifreli ve parmak
okuyuculu) eklenebilmektedir.

Hijyenik Ofis Kapıları (Servis Kapıları)
Her türlü işletme dairelerinin ofis ve personel kapısı ya da dairelerin geçiş kapıları olarak kullanılmaktadır. Yarı yalıtımlı kapı sınıfında olan ve monoblok kapı kanadı yöntemi ile üretilen Hijyenik
Ofis Kapıları, sağlam ve uzun ömürlü olması ile tercih edilmektedir.
Kanat çevresini oluşturan eloksallı alüminyum profillerin, yüzey sacının ve kapı aksesuarlarının
uzun ömürlü kullanımı için kanadın içerisine destek sacları ve destek ekipmanları yerleştirilerek
üretilir.

İstenildiğinde kapı kanadına gözetleme penceresi (oval ya da
alüminyum çerçeveli), panik bar, otomatik kapı kapatıcı, giyotin
conta ve çeşitli kilit sistemleri (kart okuma, şifreli ve parmak
okuyuculu) dahil edilerek üretilebilmektedir.

Hızlı Sarmal Kapılar
Hızlı Sarmal Kapılar dayanıklı, hızlı ve enerji tasarruflu olup; her türlü endüstriyel uygulamada kullanılmak üzere

Seksiyonel Kapılar

tasarlanmıştır.Hızlı Sarmal Kapılar özellikle iç mekanlarda, tesis bölümlerinin başka bir bölümden ayrılması ge-

Seksiyonel kapılar, birbiri üzerinde birleştirilen yatay panellerden oluşmaktadır. Düşey raylar

rektiğinde kullanılmaktadır. Özel kapı perdesi tasarımı ile, hızlıca açılıp kapanması sağlanmaktadır.

içerisinde sistem yukarı doğru hareket ederek açılır ve kapanır.Bu yalıtımlı,sessiz ve uzun ömürlü

Isı, toz, nem ve sıcaklığa karşı etkili koruma sağlamaktadır.

kapılar, motorlu ve manuel alternatifleri ile estetik, ekonomik ve fonksiyonel avantajlar sağla-

Hızlı kapılarımız güvenli, güvenilir ve bakım gerektirmeyecek şekilde; galvaniz, çelik ve paslanmaz aksesuar
alternatifleriyle ihtiyacınıza yönelik tasarlanır.
Switchli, butonlu ve radarlı açma seçenekleri ile ihtiyacınıza özel hızlı ve pratik çözümler sunacak şekilde üretilir.

maktadır. Seksiyonel kapılar;
Sanayi alanında oldukça yaygın olarak tercih edilmektedir.
Mevcut alanınız için minimum alanlarda alternatif uygulama seçenekleri sunarlar.

İstenildiğinde kapı kanadına gözetleme penceresi

İstenildiğinde kapı kanadına gözetleme penceresi

(oval ya da alüminyum çerçeveli), panik bar, otomatik

(oval ya da alüminyum çerçeveli), panik bar, otomatik

kapı kapatıcı, giyotin conta ve çeşitli kilit sistemleri

kapı kapatıcı, giyotin conta ve çeşitli kilit sistemleri

(kart okuma, şifreli ve parmak okuyuculu) dahil edilerek

(kart okuma, şifreli ve parmak okuyuculu) dahil edilerek

üretilebilmektedir.

üretilebilmektedir.

Merkezi Sistem
Soğutma Üniteleri
Soğuk ve donmuş market reyonları
ve muhafaza odaları şartlarına uygun çok geniş kapasite aralığında
üretilmektedir. Proje bazında özel
olarak da dizayn edilebildiğinden,
çok fonksiyonlu soğutma ihtiyaçla-

SOĞUTMA ÜNİTELERİ

rına cevap verebilmektedirler. Scroll

Split tip soğutma üniteleri

çalıştıklarından oldukça düşük ses

Soğuk ve donmuş muhafaza odaları şartlarına uygun olarak 1.198 Watt – 14.590 Watt soğutma ka-

bin dış hava şartlarına uygun olarak

pasitesi aralıklarında üretilir. Hermetik kompresörlü, hava veya su soğutmalı kondenserlerdir. Cihaz

dizayn edilmiştir. Opsiyonel olarak

uzaktan kumanda paneline sahiptir. Dış hava şartlarına uygun olarak kasetlenmiştir. Avrupa birliği

ayrık kondenserle birlikte teklif edi-

normlarına uygun olup CE standardında imal edilir. Dış ünite azot şarjlı olarak teslim edilir. Elektrik pa-

lebilmektedir. Avrupa birliği norm-

nosu ve tüm otomatik kontrol elemanları ile birlikte montaja hazır olarak sevk edilir.

larına uygun olup CE standardında

veya Yarı Hermetik kompresörler ses
yalıtımı yapılmış bir kabin içerisinde
seviyelerine sahiptir. Ses yalıtımlı ka-

imal edilir. Elektrik panosu ve tüm
kontrol elemanları ile birlikte montaja hazır olarak sevk edilir.

Tavan Tipi Evaporatör
Tavan Tipi Soğutucular düşük ve orta kapasiteli olup, özellikle hazırlık odaları için uygundur. Çift taraflı
ve tek taraflı üfleme sayesinde soğuk odalarda çalışanlara konfor sağlar. Fırın boya yöntemi ve kaliteli
boya ile paslanmazlık garantisi vermektedir.

Hijyenik Aksesuar
Antibakteriyeldirler. Paneller ile kurulan soğuk odaların iç bölümüne yerleştirilerek
güzel bir görünüm sağlarlar.
PVC Malzemeden üretilmektedir.
(ölçüler isteğe bağlı olarak opsiyonel üretilebilmektedir.)

YÜKLEME RAMPASI VE
KÖRÜK SİSTEMLERİ
Yükleme rampaları çok yoğun giriş çıkış ve mal sevkiyatı yapılan alanlarda
maksimum verimlilik sağlarlar.

Askı Profil Aksesuarı
Askı profillerimiz Alüminyum malzemeden imal edilmekte
olup, istenilen ölçülerde üretilebilmektedir.
Askı profil aksesuar, tavan panellerinin taşıma sistemlerinde
kullanılmaktadır.

Standart bir yükleme rampası iki ana kısımdan oluşur. Bunlardan birinci ana platform ikincisi lip tir. Ana platform
standart ölçüleri 200x250 cm olup depo yüksekliği, araç genişliği vb. değişkenlere göre farklı ebatlarda tercih
edilebilir. Sıradışı araç ve depo yükseklikleri için özel üretim rampalar tercih edilmelidir. Rampa; hidrolik bir pompa, valfler ve platforma hareket veren biri büyük biri küçük iki pistondan ibarettir. Büyük piston ana platformu,
küçük piston ise lipi hareket ettirir. Valfler bu pistonların hareket sıralamalarını kontrol etmektedir. Bu basit ama
iyi tasarlanmış sistem sayesinde tek tuşla rampanın tüm fonksiyonlarını kontrol edebilmek mümkündür. Hidrolik
ünite tamamen rampa pozisyonunu değiştirebilmek için kullanılmaktadır. Kendi ağırlığı dışında yük kaldırmak
için kullanılamaz.
Standart bir yükleme rampasının statik taşıma kapasitesi 6 ton, dinamik yük kapasitesi ise 9 tondur. Bunun üze-

PVC şerit perde

rindeki yükler için özel tip rampalar tasarlanmaktadır.

Metal kısımları paslanmaz malzemeden

Yükleme boşaltma çalışmaları yapılırken genelde transpalet, forklift ve elektrikli transpalet gibi tekerlekli taşıma

üretilirler.

araçları kullanılmaktadır. Bu araçlar ile yükleme boşaltma yaparken depo yüksekliği ile araç yüksekliği arasın-

Takılacağı yer için kancalı sisteme sahip

daki farklılıktan kaynaklanan bir eğim oluşmaktadır. Bu eğim her araç için kataloglarında belirtilmekle beraber,

şekilde üretilirler.

forklift için %16 iken elektrikli tanspalet için genelde %5 olarak verilmektedir. Bu eğim değerleri ve araç yüksek-

Özellikle derin dondurucu soğuk odalardaki

likleri değerlendirildiğinde en uygun rampa yüksekliği 120 - 130 cm arasında tercih edilmektedir. Bu referans

ısı kaybını önlemek amacıyla kullanılırlar.

değer için -35cm, +35 cm çalışma aralığı ile 85 cm yüksekliği ile 155 cm yüksekliği arasında bir yüksekliğe sahip
her araca yükleme yapılabilmektedir. Eğer araç yükseklikleriniz farklı bir aralıkta ise bu bilgiler ışığında rampa
ölçülerine karar verilmelidir.

BELGELERİMİZ

