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SOĞUTMA SİSTEMLERİ

REFRIGER ATION SYSTEMS





EKOFAN, 1995 yılında firmamızın sahibi Mustafa DOĞAN tarafından bakkal ve kasaplara yönelik üretim 
yapan bir atölye olarak Muğla’da kurulmuştur. Şirketimiz ilerleyen yıllarda, değişen piyasa talepleri ve üretim 
teknolojileri doğrultusunda gelişmiştir. Bu süreç içinde pastane, restaurant, kafeterya, endüstriyel mutfak 
ve otel ekipmanlarını da bünyesine katarak ürün yelpazesini genişletmiştir. 20 Yıllık soğutma sektöründeki 
tecrübesini deneyimli kadrosuyla bütünleştirerek müşterilerine profesyonel bir hizmet sunmayı amaç 
edinmiştir.

TEŞEKKÜRLER

1995’ten beri; Bize güvenen, bizi destekleyen tüm müşterilerimize ve tedarikçilerimize teşekkür ederiz. 
Bizler, sizden aldığımız güçle daha kaliteliye, daha mükemmele ulaşabilmek amacıyla çalışıyoruz ve 
çalışmaya devam edeceğiz.

EKOFAN Ailesi.

EKOFAN, was established in Muğla, by Mustafa DOĞAN, the owner of our company, as a workshop 
production for grocery and butcher. In the following years our company has enhanced in line 

with changing market demands and production technologies. In the process, our company has 
expanded its range of products by adding bakeries, restaurants, cafeterias, industrial kitchens 

and the hotel equipment. We are aiming to provide a professional service to our clients, by 
combining our 20 years of experience in the cooling sector with our experienced staff.

THANKS

We thank to all our customers and suppliers who trust and support us since
1995.

We are working and will continue to work, for better quality and  
trying to reach more perfect by the strength we receive from 

you.



L E Z Z E T İ N  S I R R I
TA Z E L İ K

F r e s h  i s  s e c r e t
o f  d e l i c i o u s



S e c r e t  o f  f r e s h
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Modüler Soğuk Hava Odaları
Modular Cold Rooms

Ebatlar / Dimension
Cm

Çalışma Aralığı
Degrees °C

222 X 222 X 222 +5 / - 5

333 X 222 X 222 +5 / - 5

333 X 333 X 222 +5 / - 5

222 X 444 X 222 +5 / -5

333 X 555 X 222 +5 / - 5

444 X 444 X 222 +5 / - 5

444 X 222 X 222 +5 / - 5

555 X 555 X 222 +5 / - 5

555 X 444 X 222 +5 / - 5

555 X 444 X 222 +5 / - 5

555 X 666 X 222 +5 / - 5

555 X 666 X 222 +5 / - 5

888 X 444 X 222 +5 / - 5

900 X 555 X 222 +5 / - 5

1000 X 1000 X 222 +5 / - 5

1000 X 444 X 222 +5 / - 5

Cold Room Panel
Ceiling, Base and Door
Refrigeration Unit
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Modüler Soğuk Hava Odaları
Modular Cold Rooms

444x444X222 = Oda iki bölmeden oluşup 222 olan kısım -5=+5 diğer 222 olan kısım -18 değerlerle çalışacaktır.

444x222x222 = Oda iki bölmeden oluşup 222 olan kısım -5= +5 diğer 222 olan kısım -18 değerlerde çalışılacaktır.

1000x1000x222 = Oda iki bölmeden oluşup 222 olan kısım -5 = +5 diğer 222 olan kısım -18 değerlerde çalışacaktır.

1000x444x222= Oda iki bölmeden oluşup 222 olan kısım -5 = +5 diğer 222 olan kısım -18 değerlerde çalışacaktır.

Soğuk Oda Paneli
Taban, Tavan ve Kapı 
Soğuk Oda Soğutma Grubu
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Soğuk Oda Panelleri
Cold Room Panels

CORNER PANEL FEATURES

Corner connections with the corner panels are lockable.
No wastage, no remaining panel by mounting
No cutting process while mounting to get the right dimension
Lockable triple panel connection with T shape Panel
Production with minimum 42 kg/m³ density polyurethane
0,50mm sheet thickness
Infrastructure for every wiring installation inside the panel 
can be created (hidden installation application)

RIBBED SANDWICH PANEL FEATURES

Floor panels, which are 10 mm thick plywood on the upper 
surface, and 42(-+2) density polyurethane injected between 
galvanized steel sheets on the lower surface are our 
standart locked productions They Have the same 7 different 
thickness as wall and ceiling panels. Floor panels are able to 
carry 2000 kg/m2. Also optionally non-sliding CrNi or 200 
micron PVC coated steel sheet on plywood can be used on the 
surface.

KÖŞE PANELİ ÖZELLİKLERİ

Köşe paneli ile köşe birleşimlerinde panellerin birbirine 
kilitlenebilmesi
Fire olmaması, montajda tek bir panelin bile artmaması
Montajda panelin kesilerek ölçüye getirme işleminin olmaması
T paneli ile üçlü panel birleşimlerinin kilitli olarak yapılabilmesi
Poliüretan yoğunluğunun en az 42 kg/m³ olarak üretilmesi
Sac kalınlığının 0,50 mm olması
Panel içinde her türlü kablo tesisatı için altyapı 
oluşturulabilmesi (gizli tesisat uygulaması)

OLUKLU SANDVİÇ PANEL ÖZELLİKLERİ

Standart üretimimiz üst yüzeyi 10 mm kalınlığında Plywood, 
alt yüzeyi galvaniz sac arası 40 (+/-2) dansite poliüretan 
enjekte edilmiş kilitli panellerdir. Oluklu zemin panelleri, duvar/
tavan panelleri ile aynı, 7 farklı kalınlıktadır. Oluklu paneller 
2000 kg/m2 yayılı yük taşıma kapasiteli olup, ayrıca isteğe 
bağlı olarak yüzeyde plywood üzerine kaymaz CrNi veya 200 
mikron PVC kaplı sac kullanılabilir.

Köşe paneli
Corner Panel

Oluklu Sandviç Panel
Ribbed Sandwich Panel

Düz Yüzeyli Sandviç Panel
Flat Sandwich Panel
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Soğuk Oda Panelleri
Cold Room Panels

DÜZ YÜZEYLİ SANDVİÇ PANEL ÖZELLİKLERİ

Endüstriyel soğuk depo paneli ile aynı özellikte olan bu panel, 
yüzeyindeki olukların olmayışından dolayı daha hijyenik bir 
ortam oluşturmakta kullanılmaktadır.

ZEMİN PANELİ ÖZELLİKLERİ

Endüstriyel soğuk depo paneli ile aynı özellikte olan bu panel, 
yüzeyindeki olukların olmayışından dolayı daha hijyenik bir 
ortam oluşturmakta kullanılmaktadır.

DÜZ YÜZEYLİ SANDVİÇ PANEL ÖZELLİKLERİ

Endüstriyel soğuk depo paneli ile aynı özellikte olan bu panel, 
yüzeyindeki olukların olmayışından dolayı daha hijyenik bir 
ortam oluşturmakta kullanılmaktadır.

ZEMİN PANELİ ÖZELLİKLERİ

Endüstriyel soğuk depo paneli ile aynı özellikte olan bu panel, 
yüzeyindeki olukların olmayışından dolayı daha hijyenik bir 
ortam oluşturmakta kullanılmaktadır.

FLAT SANDWICH PANEL FEATURES

Endüstriyel soğuk depo paneli ile aynı özellikte olan bu panel, 
yüzeyindeki olukların olmayışından dolayı daha hijyenik bir 
ortam oluşturmakta kullanılmaktadır.

FLOOR PANEL FEATURES

Endüstriyel soğuk depo paneli ile aynı özellikte olan bu panel, 
yüzeyindeki olukların olmayışından dolayı daha hijyenik bir 
ortam oluşturmakta kullanılmaktadır.

Köşeli İç ve Dış Profiller
Cornered Profiles

U Profiller
U Profiles

Tavan Askı Profili
Ceiling Hanger Profiles

Hijyenik İç Profil
Hygienic Internal Profiles

Yumurta Köşe Birleştirici
Egg Corner Connective

Tavan Askı Aparatı
Ceiling Hanger Device

Taban için Hijyenik Aksesuar
Hygienic Accessory for Base

Tavan için Hijyenik Aksesuar
Hygienic Accessory for Ceiling

Zemin Paneli
Floor Panel Panel Montaj Aksesuarları

Panel Mounting Accessories
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Soğuk Oda Kapıları
Cold Room Doors

Menteşeli Kapı Çift Kanatlı Kapı

Hinged Door Double Leaf Swing Door

ÖZELLİKLER (MENTEŞELİ KAPI)
Kapı Kanadı: Hiç ahşap malzeme kullanılmadan iki sac arasına 
42 (+/-2) dansite poliüretan enjekte edilmiştir.
Kapı Kalınlığı: Normal soğuk depolarda 68 mm, donmuş 
muhafaza depolarında 92 mm’dir.
Menteşe: Yükselen ve ayarlanabilir tiptir.
Kapı Kasası: Endüstriyel panel odalar için odanın bir duvarı 
özel kapı kasası olarak üretilir. Kapı kanadı bu panele monteli 
olduğu için ayrıca montaj sorunu yoktur. 
Isı Köprüsü: Kapıyı çevreleyen özel kauçuk conta ile 
sızdırmazlık sağlanmıştır. Donmuş Muhafaza Kapılarında 
donmaya karşı rezistans mevcut olup, rezistans diyotlu 
olduğu için ayrıca trafo istemez.
Ölçüler: 100×200 cm net geçişe kadar istenilen ölçüde üretim 
yapılabilmektedir.

ÖZELLİKLER (ÇİFT KANATLI KAPI)
Çift Kanatlılar 200×250 cm net geçişe kadar üretilmektedir.
Panele ve duvara monte edilir.
Her iki yönde 180° kanatları açılabilen ve gerektiğinde daimi 
açık durabilen.
40 mm Kanat kalınlığında.
Poliüretan dolgulu.
Pencereli ve penceresiz.
Servis işletme geçişlerinde kullanabilen kapılardır.

FEATURES (HINGED DOOR)
Door Wing: It is made of a panel which has a 40 kg/m³ 
density and is enjected polyurethane without any wood.
Door Thickness: For cold store’s door 68 mm, for deep freze’ 
door 92 mm.
Hinge: Rising and adjustable type.
Door Frame: One panel is produced as a frame of door for 
industrial cold stores. Door leaf is assembled to this panel and 
you get it ready, therefore there is no any assemble problem. 
There is no assemble problem due to assembled leaf to this 
frame.
Thermal bridge: Specialrubber gasket, which surrounds the door, 
avoids the leakage.Deep freze doorshave resistance for freezing, 
strengthened witf diot.Thus there is no need for transformer.
Size: It could be produced untıl 100×200 cm net openning.

FEATURES (DOUBLE LEAF SWING DOOR)
For two wing, it could be produced from 200×250 cm opening
Swing door are easy yo assemble to panel and walls.
They can open 180° both way if need They are filled with pol-
yurethane and could be used with or without window as inside 
part of facilities.
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Soğuk Oda Kapıları
Cold Room Doors

ÖZELLİKLER
Kapı Kanadı: Hiç ahşap malzeme kullanılmadan iki saç arası 
40 (+/- 2) dansite poliüretan enjekte edilmiştir.
Kapı Kalınlığı: Normal soğuk depolarda 92 mm, donmuş 
muhafaza depolarında 120 mm’dir
Askı Donanımı: Taşıyıcı ray, tekerlekler, tutma kolları ve 
gerekli aksesuarlar, kompozit malzeme ve paslanmaz çeliktir.
Yüzey Sacı: Standart imalat, kanadın her iki yüzü de PVC 
sacdır. İsteğe bağlı olarak polyester boyalı sac ve CRNİ 
olabilir.
Kapı Kasası: Dış kasa özel PVC, iç kasa alüminyumdur.
Isı Köprüsü: Normal muhafaza odalarında kapı kanadını 
çevreleyen tek sıra özel kauçuk contalıdır. Donmuş muhafaza 
oda kapılarının kasasında gerektiğinde çok kolay değişen 
rezistans mevcuttur
Ölçüler: 250X300 cm net geçişe kadar istenilen ölçüde üretim 
yapılabilmektedir.

FEATURES
Door Wing: It’s been 40 kg/m³ density poliurethane enjected 
between two metal sheets without using any wood.
Door Thickness: For cold store doors 92 mm and deep freze 
doors 120 mm.
Lock and Hanger Hardware: Rail, spool, internal, external, 
handles and opening and closing system are composit, CrNİ 
and also imported.
Panel Surface Material: PVC, it is an option either polyester 
coated steel sheet or stainless steel sheet (CrNİ).
Door frame: It is made of PVC Material outside, aluminium 
Material inside.
Thermal Bridge: To avoid leakage, it is used on eline special 
rubber, rubber threshold gaskets in cold store doors and 
double line rubber, rubber threshold gaskets in deep freze 
doors. In deep freze doors frame there is a resistance for 
freezing, which is able to be changed easily, strenghtened 
with diot. So there is no need for a transformer.
Size: It could be produced untıl 250×300 cm net opening.

Kayar KapıMonoray Kayar Kapı

Sliding DoorSliding Door With Track Flap
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Split Soğutma Sistemleri
Split Refrigeration Systems

ÖZELLİKLER
• Soğuk ve donmuş muhafaza odaları şartlarına uygun 
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.
• Zemin ve cepheye montaj seçenekleri vardır.

FEATURES
• Produced in compliance with cold and freezer room 
conditions
• With semi hermetic compressor and air cooled condenser
• It has remote control panel
• It has suitable housing according to ambient conditions
• Manufactured in compliance with Europe Union norms and 
marked CE
• Delivered with positive pressure by pumping nitrogen to 
inside and outside unit
• All equipments together with control instruments are 
delivered as ready to assembly
• Ground or to the front mounting options
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Şoklama Ünitesi
Blast Freezer

ÖZELLİKLER
Gıda güvenliği açısından uzun süre muhafaza edilecek ürünler 
çekirdek sıcaklığı - 18 °C’ YE kadar şoklanmalı ve daha sonra 
donmuş muhafaza odasına alınmalıdır.
Şoklama işlemi ürün üzerinden yüksek hızda (5m/s) soğuk 
hava (- 35 °C ... - 45 °C) geçirmek suretiyle ürünün dış 
cidardan başlayarak çekirdeğe doğru donmasını sağlamaktır.
• Şoklama işlemi mümkün olabilen en hızlı şekilde yapılmalıdır.
• Ürüne bağlı olarak maksimum sürelere, gıda güvenliği 
açısından dikkat edilmelidir.
• Ürün kalınlığı şoklama süresini etkilemektedir.
• Hava akış hızı süreyi etkilemektedir.

FEATURES
In order to preserve the products for long term period, they 
should be frost until the core temperature reaches -18 C in 
point of the food safety.
The blast freezing process makes the products freeze from 
surface to core by way of sending high speed (5m/s) cold air 
(- 35 °C... - 45 °C) through the products.
• The blast freezing process should be made as fast as 
possible.
• The maximum freezing time should be considered according 
to type of products in point of the food safety.
• The thickness of the products affects the blast freezing 
period.
• The air velocity affects the blast freezing period.

Ürün
Product

Muhafaza Sıcaklığı
Storage Temperature

Süre
Time

Donmuş Balık Frozen Fish -20°C 6-12 Ay Month

Donmuş Et Frozen Meat -18°C 4-12 Ay Month

Donmuş Tavuk Frozen Chicken -18°C 12 Ay Month

Tereyağı Butter -23°C 12-20 Ay Month

Dondurma Ice cream -25/-30°C 3-23 Ay Month

Donmuş Sebzeler Frozen 
Vegetables

-23°C 6-12 Ay Month

Donmuş Meyveler Frozen Fruits -18°C 18-24 Ay Month
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Merkezi Soğutma Sistemleri
Central Refrigeration Systems

ÖZELLİKLER
• Serin, soğuk ve donmuş muhafaza odaları şartlarına uygun 
olarak üretilir.
• Çok fonksiyonlu soğutma ihtiyaçlarına cevap verir.
• Proje bazında özel olarak dizayn edilir.
• Yarı Hermetik veya vidalı kompresörlü ve hava soğutmalı 
kondenserlidir.
• Avrupa Birliği normlarına uygun olup CE markalı olarak imal 
edilir.
• Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları ile 
birlikte montaja hazır olarak sevk edilir.
FEATURES
• Produced in conformity with chilly, cold and freezer storage 
room conditions
• Meets the multi-purpose cooling requirements.
• Designed specially on project base
• Semi hermetic or scroll type compressor and air cooled 
condenser
• Manufactured in compliance with Europe Union norms and 
marked CE
• All equipments together with control instruments are  deli-
vered as being ready to assembly
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Merkezi Soğutma Sistemleri
Central Refrigeration Systems

MERKEZİ SOĞUTMA ÜNİTESİ KURULUMU
Montaj Sırasında dikkat edilecek hususlar:
• Kondenser hava akışına engel olmayacak şekilde 
yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.
• Kompresör sisteminin yerleştirildiği makine dairesi 
havalandırılmalıdır.
• Aynı türden ve aynı kapasitedeki soğutucular aynı boru 
hattı üzerinde bulunmalıdır.
• Borulama esnasında kapasite dağılımına dikkat edilmeli, 
hatlardaki kapasitelere uygun boru çapları kullanılmalıdır.
INSTALLATION OF THE CENTRAL REFRIGERATION UNITS
Important points to be considered during the installation:
• The condenser should be placed to not prevent the air 
circulation.
• The machine room should be ventilated which the central 
unit will be placed in.
• The evaporators which have the same type and capacity 
should be placed on the same line
• The capacity ranges should be considered during the piping.
The convenient pipe diameters should be used according to 
capacities

0

1 1

0
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Raflar Tel - Delikli - Düz   
Shelves Wire - Perforates - Smooth

Tel Raflar / Wire Shelves

Ebatlar / Dimension

40x90x160

40x100x160

40x110x160

40x120x160

40x130x160

40x140x160

40x150x160

40x160x160

40x170x160

40x180x160

Tel Raflar / Wire Shelves

Ebatlar / Dimension

50x90x160

50x100x160

50x110x160

50x120x160

50x130x160

50x140x160

50x150x160

50x160x160

50x170x160

50x180x160

Tel Raflar / Wire Shelves

Ebatlar / Dimension

60x90x160

60x100x160

60x110x160

60x120x160

60x130x160

60x140x160

60x150x160

60x160x160

60x170x160

60x180x160

Delikli Raflar / Perforated 
Shelves

Ebatlar / Dimension

40x90x160

40x100x160

40x110x160

40x120x160

40x130x160

40x140x160

40x150x160

40x160x160

40x170x160

40x180x160

Delikli Raflar / Perforated 
Shelves

Ebatlar / Dimension

50x90x160

50x100x160

50x110x160

50x120x160

50x130x160

50x140x160

50x150x160

50x160x160

50x170x160

50x180x160

Delikli Raflar / Perforated 
Shelves

Ebatlar / Dimension

60x90x160

60x100x160

60x110x160

60x120x160

60x130x160

60x140x160

60x150x160

60x160x160

60x170x160

60x180x160

Düz Raflar / Smooth 
Shelves

Ebatlar / Dimension

40x90x160

40x100x160

40x110x160

40x120x160

40x130x160

40x140x160

40x150x160

40x160x160

40x170x160

40x180x160

Düz Raflar / Smooth 
Shelves

Ebatlar / Dimension

50x90x160

50x100x160

50x110x160

50x120x160

50x130x160

50x140x160

50x150x160

50x160x160

50x170x160

50x180x160

Düz Raflar / Smooth 
Shelves

Ebatlar / Dimension

60x90x160

60x100x160

60x110x160

60x120x160

60x130x160

60x140x160

60x150x160

60x160x160

60x170x160

60x180x160
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Et Kancaları ve Et Arabaları
 Meat Hooks and Meat Trolley

Soğuk Oda PVC Perdeler
 Pvc Curtain



18

Projelerimiz 
Our Projects

Tr

Ing
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Projelerimiz 
Our Projects
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Referanslarımız / References

Acıktım Cem Usta MUĞLA

Akçapınar Tostçusu MUĞLA

Alabi Restaurantlar MUĞLA - İZMİR

Alins Restaurantlar MUĞLA - İZMİR

Alkan Otel MARMARİS

A.V et Su Ürünleri MİLAS

Batı Atılım Gurubu MARMARİS

Bilge Kasap YATAĞAN

Bu Piliç FETHİYE

Engin Pazarlama MARMARİS

Enver Korkut SARIGERME

Gökova Balıkçılık AKYAKA

Gulet Gıda BODRUM

Has Dondurma AKYAKA

Has Tavuk MUĞLA

Jun Dewıt Hotel MARMARİS

Kalender Kasap ULA

Karya Fırın DENİZLİ

Koç Kasap YATAĞAN

Mavi Deniz Hotel TURUNÇ

Ocakbaşı Tabldot MİLAS

Onurgan Kasap YERKESİK

Özlem Pastaneleri MUĞLA

Pan Pan BODRUM

Pekdemirler DENİZLİ

Poseıdon Hotel MARMARİS

Reyhan Pastaneleri MUĞLA

Rodos Süt YATAĞAN

Şencan Kasap MARMARİS

Şenol Barut KÖYCEĞİZ

Tadım Et İşleme Tesisi MUĞLA

Taj Mahal Restaurant MARMARİS

Yücelen Otel AKYAKA



      İşten artmaz, enerjide tasarruftan artar.
                    Tasarruflu inovatif tasarım...

It’s useless to be wealthy unless you save the
energy. Ekofan’s energy-smart innovative design products...



w w w. e k o f a n . c o m . t r

EKOFAN SOĞUTMA ENDÜSTRİYEL MUTFAK İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ ve LTD. ŞTİ.
Muğla Aydın Karayolu Üzeri 11. Km Salihpaşalar Mh. Bayır / MUĞLA

Tel: 0 252 225 33 72  Fax: 0 252 225 33 82 - info@ekofan.com.tr

Basım Yeri

Basım Tarihi

:

:

METRO AMBALAJ MATBAACILIK VE 
REKLAM HİZM. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  
HAZİRAN  2015

Visam Gültekin�



