
-78°C VACCINE STORAGE ROOMS

-78°C AŞI DEPOLAMA ODALARI



As Frigo Mekanik, we have been providing safe and efficient cold storage systems with our expert knowledge in industrial 
refrigeration project designing and build-up for more than 30 years. And now we have developed vaccine storage modules 
that meet the -78°C storage requirements of Covid-19 vaccines, which are of great importance to public health.

With these ultralow temperature vaccine storage modules, which are specially designed by Frigo Mekanik’s R&D engineers, 
the vaccines will able to be safely stored at the health centers and delivered to people without breaking the cold chain. -78°C 
vaccine storage modules are designed in 6 different types to meet different capacity needs. 

These modules, which can be easily installed in the existing areas of hospitals and health centers, will provide effective co-
oling and the long-term preservation of Covid 19 vaccines and it will help to combat coronavirus.

Frigo Mekanik olarak 30 yılı aşkın süredir endüstriyel soğutma tesisleri projelendirme ve yapımı konusundaki uzman bilgimiz 
ile güvenli ve verimli soğuk hava deposu sistemleri sağlamaktayız. Şimdi de, toplum sağlığı için büyük önemi olan Kovid-19 
aşılarının -78°C saklama gereksinimlerini karşılayan aşı depolama modülleri geliştirdik.

Frigo Mekanik’in Ar-Ge mühendisleri tarafından özel olarak tasarlanan bu ultra düşük sıcaklıkta aşı depolama modülleri ile 
aşılar, sağlık merkezlerinde güvenle saklanabilecek ve soğuk zincir kırılmadan insanlara ulaştırılabilecek.

-78°C aşı depolama modülleri, farklı kapasite ihtiyaçlarını karşılamak için 6 farklı tipte tasarlanmıştır. Hastane ve sağlık mer-
kezlerinin mevcut alanlarına kolaylıkla kurulabilen bu modüller, Kovid-19 aşılarının etkin soğutulmasını ve uzun süreli korun-
masını sağlayacak ve koronavirüs ile mücadeleye yardımcı olacaktır.

-78°C VACCINE STORAGE ROOMS
AŞI DEPOLAMA ODALARI

Kingspan Quadcore
Sandwich panel / 
Sandviç panel

Kingspan Quadcore
Floor insulation plates / 
Zemin izolasyon plakası

Led lighting / Led Aydınlatma

Vents / Menfezler

Frozen Room Door
with Resistance / 
Rezistanslı Donmuş 
Oda Kapısı

Refrigeration Unit/ 
Soğutma Ünitesi



High Reliability 
Yüksek Güvenilirlik

Easy Installation
Kolay Kurulum

Efficient Cooling
Verimli Soğutma

Low Maintenance Need 
Düşük Bakım İhtiyacı

-20°C Entrance Room
-20°C Giriş Odası

-78°C Vaccine Storage Room
-78°C Aşı Muhafaza Odası

Machine Room
Makine Dairesi

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER 

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER

Module
Modül

Module Installation 
Dimensions 

Modül Kurulum Ölçüleri (m)

Vaccine Room 
Interior Dimensions 

Aşı Odası İç Ölçüleri (m)

Vaccine Room 
Refrigerating Capacity

Aşı Odası Soğutma Kapasitesi

Entrance Room 
Refrigerating Capacity

Giriş Odası Soğutma Kapasitesi

Power Consumption
Sistemin Enerji Tüketimi

VR 1 6.40 x 5.20 x 3.65 (h) 3.00 x 4.00 x 2.50 (h) 5.71 kW/h 3.97 kW/h 9.57 kW/h

VR 2 7.40 x 7.20 x 3.65 (h) 4.00 x 6.00 x 2.50 (h) 9.11  kW/h 3.97 kW/h 13.47 kW/h

VR 3 11.40 x 7.20 x 3.65 (h) 8.00 x 6.00 x 2.50 (h) 15.31  kW/h 3.97 kW/h 21.57 kW/h

VR 4 19.40 x 7.20 x 3.65 (h) 16.00 x 6.00 x 2.50 (h) 18.22  kW/h 5.14 kW/h 23.78 kW/h 

VR 5 19.40 x 7.20 x 6.15 (h) 16.00 x 6.00 x 5.00 (h) 30.62  kW/h 9.16 kW/h 42.48 kW/h 

VR 6 19.40 x 7.20 x 10.15 (h) 16.00 x 6.00 x 9.00 (h) 45.93  kW/h 11.90 kW/h 61.76 kW/h 

* Specially produced Kingspan Quadcore sandwich panels are used in the insulation 
of the rooms and specially produced Kingspan Quadcore plates are used for floor 
insulation.

* Odaların izolasyonunda özel üretim Kingspan Quadcore sandviç paneller ve zemin 
izolasyonunda özel üretim Kingspan Quadcore plakalar kullanılmaktadır.

* Door sizes and types vary according to the size of the modules. The doors are  
equipped with resistance to avoid freezing.

* Kapı ölçüleri ve tipleri modüllerin ölçülerine göre değişiklik göstermektedir. Kapılar 
donmayı önlemek için rezistans ile donatılmıştır.

* There are pressure valves in the rooms.

* Odalarda basınç ventili bulunmaktadır.

* The refrigeration system is specially designed and manufactured by Frigoblock.

* Soğutma sistemi Frigoblock tarafından özel olarak tasarlanıp, üretilmiştir.

* Led lighting, alarm and remote monitoring system are offered as standard.

* Led aydınlatma, alarm ve uzaktan izleme sistemi standart olarak sunulmaktadır. 

ADVANTAGES / AVANTAJLAR



FRİGO MEKANİK İNŞAAT TESİSAT VE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Orhan Gazi Mah. 15. Yol Sok. No:37 Esenyurt-Istanbul / TURKEY
e +90 212 623 21 73 / 8 Lines |+90 212 623 21 70
H www.frigomekanik.com v info@frigomekanik.com

w |y|   : frigomekanik

 

FM
-A

O
-0

01
-1

2/
20

Industrial Refrigeration Partner /  Endüstriyel Soğutma Uzmanı

PARTNERS CERTIFICATE
ASSURANCE

ISO 9001:2015

PARTNERS CERTIFICATE
ASSURANCE

ISO 14001:2015

PARTNERS CERTIFICATE
ASSURANCE

ISO 45001:2018


