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KAR BUZ 
MAKİNESİ
Balıkçılar ve fırınlar için dizayn edilmiş makinamız tam otomatik
kar buz makinasıdır. 
Makinayı çalıştırmaya başladığımız andan itibaren 3 dakika 
içinde buz akışı sağlamaya başlar ve bu akış sonsuz akış 
döngüsü sağlar.
 
Dijital control paneli sayesinde tam otomatik:
Su seviye kontrolü, buz yolu kapak sensörü, 
buz haznesi dolum sensörü, motor alçak basınç, 
yüksek basınç koruma kontrolü.

Kontrol panelini Türkçe okuyabilme özelliği ile servis ve bakım
kolaylığı mevcuttur.
Buz evaporatörü, sıyırıcı mil, buz atım yolu, kısacası su ile temas
eden tüm mekanik parçalar tamamen 304 kalite paslanmaz
krom malzemeden imal edilmiştir.
Dikey tip buz evaporatörü sayesinde sessiz ve hijyenik buz
üretimi sağlar.

Teknik Özellikleri
Kapasite
Kompresör gücü
Soğutucu akışkan
Otomasyon
Güç

:
:
:
:
:

500 kg / 24 saat
1,5 HP
R 404 a
Dijital plc kumanda( türkçe menü)
380V AC 50 hz



Teknik Özellikleri
Kapasite
Kompresör gücü
Soğutucu akışkan
Otomasyon
Güç

:
:
:
:
:

250 / 500 kg / 24 saat
1 - 1,5 HP
R 404 a
Dijital plc kumanda( türkçe menü)
220V AC 50 hz

KÜP BUZ 
MAKİNESİ
Otomatik su doldurma ve buz üretim aşaması
Ayarlanabilir buz kalınlığı 
Paslanmaz gövde ve hijyenik buz üretimi
Dijital control paneli ile kolay kullanım.
Temiz sudan oluşturulan buz küpleri kokusuz ve temizdir.
sağlık standartlarına uygundur. 
içecekleri soğutmak, soğuk yiyeceklerde ve 
içeceklerde  kullanılmak üzere küp şeklinde 
buzlar üretir.



HİJYENİK
SU SOĞUTMA
CİHAZI
Cihazımız tamamen 304 kalite paslanmaz krom saçtan imal
edilmiştir.
 Su haznesi üzerinde 7 cm poliüretan sıkma köpük ile 
izolasyon sağlanmış ve ısı kaybı en az seviyeye 
indirilmiştir.

Makinemizde hazne cidarlarında buzlanmayı 
önlemek amacı ile sirkülasyon pompası 
mevcuttur ve suya sürekli hareket vererek 
düşük sıcaklıklarda buzlanma 
engellenmiştir.

300 lt, 600 lt ve 900 lt kapasiteli makineler üretim hattımızda
mevcuttur. Daha büyük kapasiteler için projelendirme ve
üretim sağlanmaktadır.

Makinelerimizin kapasiteleri ve kapasiteye göre teknik
özelliklerle ilgili daha fazla bilgi ve makinelerimiz çalışma ve
tanıtım videolarını izlemek için internet sitemizi ziyaret
edebilirsiniz.



KALIP BUZ
MAKİNASI

SOĞUK 
HAVA ODASI

Standart üretimimiz 18 ve 40 kalıplı makinelerdir.
İsteğe ve kapasiteye göre daha fazla kalıp adetlerinde
projelendirme ve üretim sağlanmaktadır.

MAKİNANIN ÖZELLİKLERİ
  Ayarlanabilir Buz Boyutu
  Dokunmatik Kontrol Paneli ile Kolay Kullanım
  Servis Ekranı
  Otomatik Su Dolum 
  Otomatik Buz Bırakma
  Otomatik Dolum İkazı

Kullanım şartlarına göre 80mm, 100mm, 120mm, 
150mm olarak imal edilir.

Zemin paneli Standart üretimimiz üst yüzeyi 10 mm kalınlığında
Plywood, alt yüzeyi galvaniz sac arası 42(±2) dansite poliüretan
enjekte edilmiş kilitli panelledir.

Tavan ve duvar panellerimiz birbirine oluk ile geçme ve kilitli paneldir.
Her türlü projeye uygun esnek üretim hattımız mevcuttur.
Mümkün olan en yüksek kalitede üretimimizi tamamlıyoruz.
Mevcut deponuzu büyütebiliyor ve taşıyabiliyoruz.
Soğutma cihazları split tip cihazlardır. Soğuk hava odası hacmine
göre değişik kapasitelerde üretilir ve yerinde montajı yapılır.



ESER TEKNİK SOĞUTMA endüstriyel soğutma sistemleri sektöründe 19 yıllık 
tecrübe ile müşterilerine en kaliteli hizmeti en düşük maliyetlerle ulaştırmak 
amacıyla 2012 yılında kurulmuştur. Firmamız bünyesinde, müşterilerimizin isteği 
doğrultusunda her kapasite ve çalışma şartlarında buz makinesi, hijyenik su 
soğutma cihazları, chiller su soğutma cihazları üretimi ve soğuk hava deposu 
kurulum ve montajı yapılmaktadır.

Firmamız sektörün ihtiyaçları doğrultusunda her yeni gün teknolojiyi takip ederek 
tüm yenilikleri üretmiş olduğumuz makinelerimize uygular ve konusunda uzman 
kadrosu ile soğutma sistemleri bakım onarım servis personelini bünyesinde bulun-
durarak müşterilerimize en hızlı ve en doğru servis hizmetiyle yardımcı olmaktadır.
ESER TENİK SOĞUTMA Kalitesi ve Servis Hizmetleri ile müşteri memnuniyetini 
maksimum düzeyde tutmayı amaç edinmiştir. Her müşteri talebi için esnek üretim 
sistemi uygulayan ESER TEKNİK SOĞUTMA, bu yöntemle
özel müşteri gereksinimlerini rahatlıkla karşılayabilmektedir.

İOSB Esenler Sanayi Sitesi Ortaklar İş Merk.
B.Blok No:53 - Başakşehir - İstanbul

0(212) 488 68 35

www.eserteknik.com
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