
-78°C VACCINE TRANSPORT & STORAGE CONTAINER

-78°C AŞI TAŞIMA & MUHAFAZA KONTEYNERİ



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. Now, we have developed vaccine 
transport and storage containers for logistics, which are one of the most important parts of the cold chain and meet 
the -78 ° C storage requirements of Covid-19 vaccines, which are of great importance for public health.

With these ultra-low temperature vaccine transport and storage containers specially designed by Frigo Mekanik’s R&D 
engineers, vaccines can be safely transported to health centers and stored.

These containers, which provide an ultra-low temperature of -78 ° C during transportation, can also be used for storage 
by connecting to the mains energy where they are placed. In addition to it can also use with generators or solar panels in 
places where there is no electrical energy or where it is limited.

-78 ° vaccine transport and storage containers are produced in 2 different types as 20 feet and 40 feet high volume             
containers in accordance with international standards to meet different capacity needs.

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 ve soğuk zincirin en önemli parçalarından biri olan lojistik 
için aşı taşıma ve muhafaza konteynerlerini geliştirdik.

Frigo Mekanik’in Ar-Ge mühendisleri tarafından özel olarak tasarlanan bu ultra düşük sıcaklık sağlayan aşı taşıma ve           
muhafaza konteynerleri ile aşılar, sağlık merkezlerine güvenli bir şekilde ulaştırılabilecek ve de muhafaza edilebilecek.

Taşıma esnasında da -78°C  ultra düşük sıcaklık sağlayan bu konteynerler, konulduğu yerde şebeke enerjisine bağlanarak 
da muhafaza amaçlı da kullanılabilir. Bununla birlikte elektrik enerjisinin olmadığı ya da kısıtlı olarak sunulduğu yerlerde de 
jeneratör ya da güneş enerji panelleriyle de kullanılabilir.

-78° aşı taşıma ve muhafaza konteynerleri, farklı kapasite ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası standartlara uygun olan 
20 feet ve 40 feet  yüksek hacimli konteyner olarak 2 farklı tipte üretilmektedir.

VACCINE TRANSPORT & STORAGE CONTAINER
AŞI TAŞIMA & MUHAFAZA KONTEYNERİ-78°C

40ft HC20ft HC



Container Model
Konteyner Model

Container Exterior Dimensions 
Konteyner Dış Ölçüleri (m)

Vaccine Storage Room 
Interior Net Dimensions 

Aşı Muhafaza Odası
İç Net Ölçüleri (m)

Vaccine Storage Room 
Refrigerating Capacity

Aşı Muhafaza Odası
Soğutma Kapasitesi

Power Consumption
Sistem Enerji Tüketimi

20ft HC 2.44 x 6.06 x 2.90 (h) 1.55 x 2.50 x 1.99 (h) 1.53 kW 6.81 kW

40ft HC 2.44 x 12.19 x 2.90 (h) 1.55 x 7.85 x 1.99 (h) 5.71 kW 9.57 kW

ADVANTAGES / AVANTAJLAR

20ft HC 40ft HC

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER

OPTIONS / OPSİYONLAR

-20°C ENTRANCE ROOM 
-20°C GİRİŞ ODASI

GENERATOR
JENERATÖR

GENERATOR
JENERATÖR

REFRIGERATION UNIT
SOĞUTMA ÜNİTESİ

-78°C VACCINE STORAGE ROOM 
-78°C AŞI MUHAFAZA ODASI

-20°C ENTRANCE ROOM 
-20°C GİRİŞ ODASI

REFRIGERATION UNIT
SOĞUTMA ÜNİTESİ

-78°C VACCINE STORAGE ROOM 
-78°C AŞI MUHAFAZA ODASI
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Industrial Refrigeration Partner /  Endüstriyel Soğutma Uzmanı

PARTNERS CERTIFICATE
ASSURANCE

ISO 9001:2015

PARTNERS CERTIFICATE
ASSURANCE

ISO 14001:2015

PARTNERS CERTIFICATE
ASSURANCE

ISO 45001:2018


