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HAKKIMIZDA
MEFA SOĞUTMA sistemleri olarak 30 yılı aşan bilgi ve tecrübemizi siz değerli müşterilerimiz ile paylaşmaktan onur duyarız.
Kurulduğumuz günden itibaren soğuk hava depolarının kurulumunu yapan, uzman kadroya sahip olan şirketimiz;soğuk
oda panelleri,soğuk oda kapıları,soğutma grupları,proje danışmanlık ve komple anahtar teslim hizmetleri sunabilmektedir.
Şirketimizin değişmeyen prensipleri arasında daima kalite,müşteri odaklı hizmet anlayışı,zamanında teslimat ve uygun
fiyat politikası yer almaktadır. AMACIMIZ;Bünyesindeki çalışanlarının bilgi birikimi,hizmet anlayaşı ve çeşitli yeteneklerini
organize ederek ihtiyaç sahiplerine sunan,yapıcı bir düşünce sistemi ve üstün kalite anlayşıyla önder bir kurum olmaktır.

ABOUT US
We are honored to share our knowledge and experience of more than 30 years with our valued customers as MEFA COOLING
systems. Making installation of the cold storage rooms and having expert staff since the day we were established, our company
can offer cold room panels, cold room doors, chiller group, project consultancy and complete turnkey services. Among our
company’s unchanging principles include ever quality, customer-oriented service, timely delivery and reasonable pricing policy.
OUR OBJECTIVE is to become a leading organization with a constructive thinking system and superior quality understanding by
organizing the knowledge, service understanding and various talents of its employees under its structure.

mefasogutma.com
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Soğuk Oda Çarpma Kapılar
Cold Room Swinging Doors

ÖZELLİKLER
Müşteri istekleri doğrultusunda elektrostatik
boyalı, krom kaplı, olmak üzere kullanılacak ünitenin
özelliklerine göre üretilmektedir.
Standart ürünler dışında özel ölçülerde pvc kasa,
ağaç kasa üretilebilmektedir.
Eksantrik menteşe sistemi açılırken yukarı kalkan
sistem kapanırken aşağı inen sisteme sahiptir.
Eloksallı alüminyum profiiler
Dışarıdan kilitlendiği zaman içeriden kolayca
açılabilen kapı kolları
Karanlık ortamda kolayca görülebilen fosforlu kapı
kolları
Eşikli ve eşiksiz modeller
Hijyenik kolay temizlenebilir yüzey

FEATURES
It is produced according to the specifications
of the unit to be used as electrostatic painted,
chrome plated according to customer
requests.
In addition to standard products, pvc cases
and wooden cases can be produced in special
sizes.
When the eccentric hinge system is being
opened up and the the system going up is
being closed, it is of a system going down.
Anodized aluminum profiles
Door handles which can be easily opened from
the inside when locked from the outside
Phosphorous door handles easily visible in the
dark
Threshold and thresholdless models
Hygienic, easy to clean surface
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Soğuk Oda Sürgülü Kapılar
Cold Room Sliding Doors

ÖZELLİKLER
Yumuşak kauçuk kapı lastikleri ile yüzeye ve zemine tam
temas.
İçeriden ve dışarıdan kolayca açılabilen kapı kolları
300x500 cm net geçişe kadar istenilen ölçüde üretim
yapılabilmektedir.
270x300 cm net geçişe kadar istenilen renkte tek parça
polyester üretim yapılabilmektedir.
Alüminyum ray ve çerçeve gibi malzemelerin dışında
kullanılan civatalar, kapı taşıma kolları ve somunları, alt
sabitleme aparatlarında (304 crni krom) kullanılmaktadır.
-oC 200 v bağlanabilen rezistanlı sisteme sahiptir.

FEATURES
Full contact with surface and floor with soft rubber
door seals.
Door handles that can be opened easily from inside
and outside
Production can be made in any size up to 300x500
cm net pass.
Up to 270x300 cm net transition, one piece
polyester production can be made in desired color.
(304 crni chrome) is used bolts, door carrying arms
and nuts and lower fixing apparatus other than the
materials used such as aluminum rails and frames.
It is of a system which has a resistance and can be
connected to -oC 200 v.

OTOMATİK KAPILAR
Elektrik kesintisinde ve motor arızasında bile kolayca
manuel olarak açılabilir.
Uzaktan kumanda ve el sensörü ile açma özelliği.

AUTOMATIC DOORS
Even if there happens a electric cut-out or engine
problem, the door may be opened manually.
Opening by remote control and hand sensor is possible.
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Flip Flap Kapılar

Monoray Sürgülü Kapılar

Flip Flap Cold Room Doors

Monoray Cold Room Doors

ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

Flip Flap kapılarında 4 cm kalınlıkta kanat uygulaması
yapılmaktadır.

Genel olarak et entegre tesisleri için özel üretilmektedir.

Flip Flap bar kapılarının tamamı % 100 poliüretan
hammadde dolgulu üretilmektedir.
Bar kapı menteşeleri çift yönde eksantrik (içeri ve
dışarı açılabilen menteşe sistemine sahiptir.

İşleme ve şoklama geçiş kapıları olarak ihtiyaca göre sağa ve
sola kaydırma prensibi ile çalışmaktadır.
Monoraylı kapılar isteğe göre sürgülü ve menteşeli olarak
imal edilebilir.
Avrupa standartlarınauygun, özel malzemeler kullanılarak
üretimi sağlanır ve uzun yıllar kullanım garantisi sağlar.

FEATURES
4 cm thick wing application is made with the flip Flap
goors.
All Flip Flap bar doors are manufactured with 100%
polyurethane raw material filling.
Bar door hinges have two-way eccentric (in and out)
hinge system.

FEATURES
Generally produced for meat integrated plants.
It works with right and left sliding principle as processing and
shock transition doors as required.
Monorail doors can be manufactured as sliding and hinged
upon request.
Manufactured using special materials that comply with
European standards and guarantee long-term use.
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Yedek Parçalar
Spare Parts
MF028
MF011

MF013

MF012

PVC Perde Askı Aparatı 100 cm
Yönlendirme Plastiği (Sol Ön)

Yönlendirme Plastiği (Sağ Ön)

Yönlendirme Plastiği (Sağ Arka)

Left Front Reducer

Right Front Reducer

Right Rear Reducer

PVC Curtain Hanger Apparatus
MF201

Menteşeli Kapı Kauçuk Conta

Sürgü Kapı Kauçuk Conta

MF200

Hinged Door Rubber Seal

Sliding Door Rubber Seal

MF027

25

2,8

32

PVC Curtain

3,5

1,5
7,5

3

Left Rear Reducer

3

PVC Perde

3

Yönlendirme Plastiği (Sol Arka)

29

19,5

21

2,5

MF014

10,5
6

21,5

MF015

MF017 - MF018

29

17
32

MF103

Taşıma Askı Aparatı Sol - Sağ

Stop Takozu

Left-Right Carrying Strap Apparatus

Stop Chock

Menteşeli Çerçeve Alüminyumu 0,545 kg/m

Hanger Rail Internal Core 0,744 kg/m

29.9
R1.5

1.3

1.3

1.3

MF016

MF019-50 / MF019-70

Askı Rayı İç Maça 0,744 kg/m

MF101

Hinged Frame Aluminum 0,545 kg / m

79.8
1.3

1.3

79.8+0.00
-1.00

70+0.00
-1.00

Teker

Sürgü Kapı Kolu

Wheel

20.7
1.3

Long-Standard Door Handle

5.9

8.5

1.4
8

1.3

MF023

1.3

MF024 - MF 025

29.9

Alüminyum Askı Rayı 1,880 kg/m

Sürgü Çerçeve Alüminyumu 1,250 kg/m

MF102

Aluminum Hanger Rail 1,880 kg / m

Internal Opening handles (Right-Left Compatible)

35.33

1.8

28.5

R2

28.1

7.95

R1

1.8

89

MF026

R2

9

2.5

°

MF021

7.15

7

MF022

45

1.9

R5

R3

İç Açma Kolu (Sağ - Sol Uyumlu)

Bottom tightening Apparatus - Striker

60.3
64.6

Alt Sıkıştırma Aparatı - Karşılığı

Sliding Frame Aluminum 1,250 kg / m

82 +/- 1.5

122
140.5

10
2.5

5.1
9.5

2.5

1

4.2

2
5.2

30

2.5

2.5

41

4.7
18.5

8.1

10

2.2

11.83

3.7

33.3

11.7

94.77

2.2

Door Balance Shaft

21.35
2.2
30°

Door Handle Grip Plastic

R4.83

Spare parts

35.45

5.8

32.1
43.2

8.1

Kapı Denge Mili

2.2

Kapı Kol Tutma Plastiği

79.52±1.00

84.99±1.00

108.5

1.7

Kol Dayama Karşılığı

8 cm parça içersinde çalışır.

MF100

18.08
37.65

50.4

37.65
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Split Üniteler

Chiller (su soğutma) Üniteler

Split Cooling Groups

Chiller Cooling Groups

Soğuk ve donmuş muhafaza odaları şartlarına uygun olarak 1.198 Watt – 14.590 Watt
soğutma kapasitesi aralıklarında 33 ayrı model olarak üretilir. Hermetik kompresörlü
ve hava soğutmalı kondenserlidir. Cihaz uzaktan kumanda paneline sahiptir. Dış hava
şartlarına uygun olarak kasetlenmiştir. Avrupa Birliği normlarına uygun olup CE markalı
olarak imal edilir. Dış ünite azot şarjlı olarak teslim edilir. Elektrik panosu ve tüm otomatik
kontrol elemanları ile birlikte montaja hazır olarak sevk edilir.
• Dış ünite kaçak testleri azot basılarak yapılır. Sevkiyat süreci içerisinde
azot mevcuttur.
• Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları montaja hazır olarak sevk edilir.
• Avrupa Birliği normlarına uygun olup CE belgeli olarak imal edilir. Sıcak gaz veya
elektrik defrost tertibatına uygun olarak imal edilir.
• Cihaz büyüklüğüne göre 2 mm kalınlıktan 4 mm kalınlığa kadar galvaniz sac üzeri
elektrostatik boya yapılır.
• Kolay kurulum ve bakım imkanı
• Avrupa menşeli ekipmanlar
• Sessiz fan seçeneği
• Minimum ses seviyesi

Split Cooling Units are produced in 1.198 Watts - 14.590 Watts cooling capacity ranges
in accordance with the cold and frozen storage rooms with 33 different models. These
units have a hermetic compressor and air-cooled condenser. The device has a remote
control panel. The device is capped according to the outer weather conditions. They are
manufactured with CE brand complied with European Union norms. The outdoor unit
is delivered with a nitrogen charge. The device is shipped with an electric panel and all
other automatic control elements as ready for installation.

• Yarı Hermetik, scroll veya vidalı kompresörlüdür.
• Hava veya su soğutmalı kondenserli olarak üretilir.
• Amonyaklı ve freonlu sistemlerde çalışırr.
• Standart olarak kovan-borulu soğutucu kullanarak imal edilir.
Alternatif plakalı ısı eşanjör de kullanılabilir.
• Su deposu, pompa ve diğer su ekipmanları opsiyoneldir.
• İç ve dış ünite azot şarjlı olarak teslim edilir.
• Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol muhafazası
ile birlikte montaja hazır
olarak sevk edilir.
• Cihaz uzaktan kumanda paneline sahiptir.
• Elektrostatik boyalı çelik galvaniz şaseye sahiptir.
• Çift ve tek devreli olarak üretilebilmektedir.

• Semi-hermetic, scroll or screw compressor.
• Produced with air or water cooled condensers.
• Works on ammonia and freon systems.
• Manufactured using a sleeve-tube cooler as standard.
Alternative plate heat exchanger can also be used.
• Water tank, pump and other water equipments are optional.
• The indoor and outdoor units are delivered with nitrogen charge.
• Electrical panel and all automatic control elements are delivered
ready for installation.
• The device has a remote control panel.
• Has electrostatic painted galvanized steel chassis.
• Can be produced in double and single circuit.

• External unit leaking tests are performed by nitrogen. Nitrogen is in the
shipment process.
• Electrical panel and all automatic control elements are delivered ready for
installation.
• It is manufactured according to European Union norms and CE certified. It is
manufactured according to hot gas or electric defrosting system.
• Electrostatic paint is applied on galvanized steel sheet from 2 mm thickness up to
4 mm thickness according to device size.
• Easy installation and maintenance
• European origin equipment
• Silent fan option
• Minimum volume level

Monoblok Üniteler

Endüstriyel Üniteler

Monoblock Cooling Groups

Industrial Cooling Groups

Monoblok üniteler Soğuk ve donmuş muhafaza odaları şartlarına uygun 1.198 Watt – 6.354
Watt soğutma kapasitesi aralıklarında 21 ayrı model olarak üretilir. Hermetik kompresörlü ve hava soğutmalı kondenserlidir. Cihaz kompakt tip olup tüm ekipmanları montajlı ve
gaz şarjı yapılmış olarak sevk edilir. Dış hava şartlarına uygun olarak kasetlenmiştir. Avrupa
Birliği normlarına uygun olup CE markalı olarak imal edilir. Sıcak gaz defrost tertibatına
sahiptir.
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Soğuk ve donmuş muhafaza odaları şartlarına uygun olarak 4.820 Watt – 119.900 Watt
soğutma kapasitesi aralıklarında 62 ayrı model olarak üretilir. Yarı-Hermetik
kompresörlü ve hava soğutmalı kondenserlidir. Cihaz uzaktan kumanda paneline sahiptir.
Dış hava şartlarına uygun olarak kasetlenmiştir. Avrupa Birliği normlarına uygun olup CE
markalı olarak imal edilir. Dış ünite ve iç ünite azot şarjlı olarak teslim
edilir. Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları ile birlikte montaja hazır
olarak sevk edilir.

• Dış ünite kaçak testleri azot basılarak yapılır. Sevkiyat süreci içerisinde
azot mevcuttur.
• Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları montaja hazır olarak sevk edilir.
• Avrupa Birliği normlarına uygun olup CE belgeli olarak imal edilir. Sıcak gaz veya
elektrik defrost tertibatına uygun olarak imal edilir.
• Cihaz büyüklüğüne göre 2 mm kalınlıktan 4 mm kalınlığa kadar galvaniz sac üzeri
elektrostatik boya yapılır.
• Kolay kurulum ve bakım imkanı
• Avrupa menşeli ekipmanlar
• Sessiz fan seçeneği
• Minimum ses seviyesi

• Dış ünite kaçak testleri azot basılarak yapılır. Sevkiyat süreci içerisinde
azot mevcuttur.
• Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları montaja hazır olarak
sevk edilir.
• Avrupa Birliği normlarına uygun olup CE belgeli olarak imal edilir. Sıcak gaz veya
elektrik defrost tertibatına uygun olarak imal edilir.
• Cihaz büyüklüğüne göre 2 mm kalınlıktan 4 mm kalınlığa kadar galvaniz sac üzeri
elektrostatik boya yapılır.
• Kolay kurulum ve bakım imkanı
• Avrupa menşeli ekipmanlar
• Sessiz fan seçeneği
• Minimum ses seviyesi

Monoblock units are manufactured in 21 different models in the 1.198 Watt - 6.354 Watt
cooling capacity ranges according to the requirements of cold and frozen storage rooms.
It is manufactured with hermetic compressor and air cooled condenser. The device is
produced as compact type. All equipments are mounted and gas charge is made before shipment. It is capped according to the weather conditions. It is manufactured in
accordance with European Union norms and CE mark. It is manufactured with hot gas
defrost device.

In accordance with the requirements of cold and frozen storage rooms, they are produced
in 62 different models in the 4.820 Watt - 119.900 Watt cooling capacity ranges. It has
semi hermetic compressor and air cooled condensers. The device has a remote control
panel. It is capped according to the weather conditions. It is manufactured in accordance
with European Union norms and CE mark. Outdoor unit and indoor unit delivered as
nitrogen charged. The device is shipped with electrical panel and all automatic control
elements as ready for installation.

• External unit leaking tests are performed by nitrogen. Nitrogen is in the
shipment process.
• Electrical panel and all automatic control elements are delivered ready for
installation.
• It is manufactured according to European Union norms and CE certified. It is
manufactured according to hot gas or electric defrosting system.
• Electrostatic paint is applied on galvanized steel sheet from 2 mm thickness up
to 4 mm thickness according to device size.
• Easy installation and maintenance
• European origin equipment
• Silent fan option
• Minimum volume level

• External unit leaking tests are performed by nitrogen. Nitrogen is in the
shipment process.
• Electrical panel and all automatic control elements are delivered ready for
installation.
• It is manufactured according to European Union norms and CE certified. It is
manufactured according to hot gas or electric defrosting system.
• Electrostatic paint is applied on galvanized steel sheet from 2 mm thickness up
to 4 mm thickness according to device size.
• Easy installation and maintenance
• European origin equipment
• Silent fan option
• Minimum volume level
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