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Eco ice Kälte GmbH firması, Borna/Saksonya’da
mukim KKS (Kälte-Klima-Sachsen GmbH) firmasının bir
iştirak şirketidir. 2013 yılından bu yana endüstriyel ve
ticari alandaki müşteriler için absorpsiyonlu soğutma
makinelerinin geliştirilmesi ve seri imalatında faaliyet
göstermekteyiz. Amacımız müşteriye tek bir elden komple
sistemler sunabilmektir. Adyabatik etkili geri soğutucu, atıl
soğutma deposu, buz deposu, ısı deposu, derin soğutma
elde etmek için basamaklama gibi tesisin işletilmesi için
gerekli bileşenler doğal olarak
teslimat kapsamımıza dahildir.
Eco ice üniversite ve sanayi ile işbirliği yapmaktadır ve
araştırma ve geliştirme alanında oluşan sinerjilerden
yararlanmaktadır. Bu işbirliğinden doğan en yeni
inovasyonumuz ticari uygulamalar için LNG’nin yeniden
gazlaştırılması sırasında açığa çıkan soğukluktan yararlanmayı sağlayan bir tesistir.

Somut, ihtiyaçlarınıza uygun bir
teklif almak için bizimle iletişime geçin.

Su

Ana şirketimiz KKS (Kälte-Klima-Sachsen GmbH) 1990 yılından bu yana dünya çapında
endüstriyel iklimlendirme ve soğutma alanında faaliyet göstermektedir. KKS üretim ve
imalatta pazara uygun endüstri ve proses soğutma teknolojisinin geliştirilmesi - ağırlık
noktası olarak kompresörlü soğutma teknolojisi - alanında tek başına pozisyon almıştır.
KKS ayrıca araçların soğutulması ve iklimlendirilmesine yönelik tesislerin imalatı ve
montajı, soğutma teknolojisiyle ilgili tesislerin montajı, servisi ve bakımı ile
de uğraşmaktadır.
www.kälte-klima-sachsen.de

AUTARK

İnovatif konteynır çözümleri
sayesinde bağımsız
Eco ice Kälte GmbH
Am Heiligen Holz 10
04552 Borna / Almanya
Dr. Günter Bellmann / Genel Müdür
Tel +49 (0)3433 / 74 66 70
Cep +49 (0)172 / 520 22 92
E-posta ecoice@kaelte-aus-waerme.de

www.eco-ice.net

AUTARK
Elektrik, ısıtma, soğutma ve su: yerleşim yerlerinden uzak noktalarda
kurduğunuz kamplar için tam ihtiyaca uygun konteynır çözümleri
sunuyoruz.
Dünyamızın neresinde iş yapıyor olursanız olun, AUTARK size bu alanda tam ihtiyaca
uygun çözümü sunar. İster çölün ortasında gıdalarınızı soğutmanız isterse dağlık bölgelerde
kullanım suyunuzu hazırlamanız gereksin. İster altyapı için elektrik olsun isterse barınma
yerleri için ısı olsun.
Eco ice Kälte GmbH olarak bizler, iş ortaklarımızla birlikte var olan altyapılardan bağımsız
olarak enerji tedarikinizi sağlayabileceğiniz ısı ve atık su teknolojisinden yenilikçi konteynır
sistemleri geliştiriyoruz.

Siz neye ihtiyacınız olduğuna karar verin: biz sizin için hazırlarız!
Konteynır çözümleri üç ihtiyaç alanına taksim edilmektedir:
Elektrik ve ısıtma / Soğutma / Su. Sahip olduğumuz “Alman Kalitesi”ndeki
mühendislik tecrübesiyle konteynırlarınızı tam da sizin ihtiyaçlarınıza uygun olarak
geliştirebilecek ve imal edebilecek yetenekteyiz.

Sunduğumuz hizmetler:
•
•
•
•
•
•
•

Bir kojenerasyon santralinden (BTTP veya gaz türbini)
gaz veya fuel-oil temelinde elektik
Isı tedariki için ısı
Sıcak su

Mutfak sahası ve gıda depolama için soğutma

Umman’da su
hazırlama konteynırı

Barınma yerlerinin soğutulması için klima
Atık suların arıtılması

Konteynır çözümü:
Elektrik, ısıtma ve soğutma

Konteynır çözümü:
Su ve soğutma

Atık sularının kullanım suyu şeklinde hazırlanması

Soğutma suyu
bağlantısı
Soğutma
bağlantısı

90°’ye kadar
ısı fazlalığı
bağlantısı

Elektrik
bağlantısı

Elektrik + ısıtma
•
•
•
•
•

Gaz bağlantısı

Kojenerasyon santrali seçenekleri: dizel veya fuel-oil veya gaz temelinde 50 kW
üstü elektrik, 80 kW üstü ısıtma güç sınıfında.
Yakıt için yedek deposu en az 2 güne yeter.
Isıtma için sıcak su tankı
Yıkama ve duş için sıcak su
Elektrik dağıtımı

Soğutma
•
•
•
•

Absorpsiyon soğukluğu

Kojenerasyon santrali

Konteynır çözümlerimiz suyun, gazın ve fuel-oil’in hazır
edilmesini şart koşar

Su

•
•

25 kW üstü soğutma üretimi için absorpsiyonlu soğutma makinesi
mutfak ve gıda deposu için-6°C/ -3°C’den
Odaların iklimlendirilmesi için buz deposu
Absorpsiyonlu soğutma makinesi için adyabatik geri soğutucu ve buna
ait su püskürtme tertibatı

İnovatif membran teknolojisine sahip su hazırlama tesisi
Arıtma suyundan kullanım suyu kazanımı için hazırlama tesisi

