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 معرفی سردخانه صنعتی

توان مواد غذایی فاسد شدنی،محصوالت شود ، که میها تهیه میای از تأسیسات و ساختمانسردخانه صنعتی از مجموعه

کشاورزی و محصوالتی که قابلیت فاسد شدن را دارند درون سردخانه ،در دما و رطوبت مناسب محیط نگهداری کرد. تا 

ر بیشتری برای استفاده داشته باشندشوند، طول عممواد غذایی که به طور مصنوعی تهیه می . 

 انواع سردخانه صنعتی 

در دو نوع زیر صفر و باالی صفر قابل ساخت  و راه اندازی میباشد ،که  میتواند در هر دو حالت زیر  سردخانه صنعتی

های تک مداره یا دو مداره مورد احداث قرار بگیردصفر و باالی صفر با سالن . 

احداث شده با توجه به نوع کاربری آنها که برای دمای زیر صفر و یا باالی صفر طراحی میشوند ،نیاز به  سردخانههای

پذیردیا متحرک صورت می  ها به صورت دو منظوره ثابتمبردهایی مانند آمونیاک و فریون دارد و طراحی آن . 

 

 

http://www.emersonclimate.com/en-us/market_solutions/industrial/Pages/cold_storage_warehouse_distribution.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Warehouse
https://en.wikipedia.org/wiki/Warehouse
https://en.wikipedia.org/wiki/Warehouse
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg
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 چگونگی احداث سردخانه باالی صفر  

 

+ ۱شوند. دارای دمای نگهداری مدت یا بلندمدت شناخته میهای کوتاههای باالی صفر که تحت عنوان سردخانهسردخانه

یی باالتر از دمای انجماد مدت محصول از دماها برای نگهداری کوتاهگراد هستند .در این سردخانهدرجه سانتی+ ۴تا 

شودمحصول استفاده می . 

خواهند شد و پس از نگهداری چند روزه  سریعاً از  کوتاهمدت محصوالت به تدریج وارد سردخانه در سردخانههای

مدت زمان نگهداری محصوالت   ای کهشود. به گونهسردخانه خارج شده و با محصوالت جدید در سردخانه جایگزین می

روز است ۱۵مدت در ماکزیمم حالت تا در سردخانه کوتاه . 

شود نیز، از قوانین ی احداث میهای عمومهای تجاری تحت عنوان سردخانههای بلندمدت که بیشتر در انبارهسردخانه

باشد. از میان خاصی برای شرایط نگهداری محصوالت و نوع محصوالت قابل نگهداری در سردخانه برخوردار می

جات سبزیجات ، میوه،صیفی توان به های باالی صفر درجه قابل نگه قابل نگه داری هستند میمحصوالتی که در سردخانه

و دارو اشاره کرد ، مواد لبنی ، گل و گیاه . 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Refrigeration
https://en.wikipedia.org/wiki/Refrigeration
https://en.wikipedia.org/wiki/Refrigeration
https://yektasarmayesh.com/cool-room/industrial-cold-room/
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 چگونگی احداث سردخانه زیر صفر 

که به عنوان سردخانههای انجماد نیز شناخته میشوند، برای انجماد محصوالت از دمایی بین ۱۲- سردخانههای زیر صفر

گراد برخوردار هستنددرجه سانتی-۲۳تا . 

گراد، بیشتر از دیگر دماها مورد استفاده قرار درجه سانتی -۱۸های زیر صفر با دمای اما توجه داشته باشید که سردخانه

مانند گوشت منجمد، مرغ منجمد ، ماهی منجمد ،سبزیجات منجمد و  ها بیشتر محصوالتیگیرد. در این سردخانهمی

شودجات منجمد نگه داری میصیفی . 

 

 

 

https://yektasarmayesh.com/technical-advice/
https://yektasarmayesh.com/technical-advice/
https://yektasarmayesh.com/technical-advice/
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گی احداث سردخانه دو مداره چگون  

هر دو سردخانه زیر صفر و باالی صفر را   شود که قابلیت عملکردی مشابه باای گفته میسردخانه دو مداره به سردخانه

باشددارا می . 

های دو مداره باید توجه داشته باشید که ،برای تغییر حالت سردخانه از حالت زیر صفر به باالی صفر و در سردخانه

باید بعد از تخلیه، سردخانه را با مواد ضد عفونی کننده نانو مورد شستشو قرار دهید.تا بارگیری مجدد مواد   عکسبال

بو گرفتن سردخانه و انتشار بوی نامطبوع در محیط آن نشود  غذایی درون سردخانه ،سبب . 

جداگانه و مجزا استفاده شود ، اما احداث  هر چند بهتر است که برای نگهداری محصوالت از سردخانههای صنعتی

باشدهای اقتصادی توجیه پذیر نمیهزینه  های جداگانه از لحاظسردخانه . 

 

 

 

 

 

http://www.johnsoncontrols.com/buildings/refrigeration/industrial-refrigeration
http://www.johnsoncontrols.com/buildings/refrigeration/industrial-refrigeration
http://www.johnsoncontrols.com/buildings/refrigeration/industrial-refrigeration
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 چگونگی ساخت پیش سردکن

باشد ، وارد پیش سرد کن ها میمحیطی است که محصوالت با دمای باال که معموالً دمای طبیعی آن  پیش سرد کن در واقع

آوردتر دمای محصوالت را برای نگهداری در سردخانه پایین میکن با سرعت هر چه تمامشوند و پیش سرد می . 

داری به بعد از این که دمای محصوالت به حد نیاز برای نگهداری در سردخانه کاهش پیدا کرد ، محصوالت جهت نگه

سرد کن و سردخانه و زمان مورد  بین پیش   سردخانه منتقل خواهد شد.البته توجه داشته باشید که جابجایی محصوالت

 .نیاز برای انجام این کار،در کیفیت نهایی محصول و طول عمر آن تأثیر گذار خواهد بود

 

تجهیزات برودتی در سال  ساله در امر فروش و اجرای ۱۰صنعتی یکتا سرمایش قطب شمال با سابقه بیش از  گروه

 ت برودتی در زمینههدف تامین نیاز بازار جهت ارائه محصوال با اتکا به تجربه چندین ساله مدیران شرکت, با ۱۳۹۵

با مسئولیت محدود ثبت گردید ۵۰۴۰۹۷شماره ثبت  تبرید صنعتی به  

 

 اطالعات تماس 

ورودی 21طبقه سوم واحد  143تهرانسر ، بلوار الله ، ابتدای خیابان نفت شمالی ، پالک  -آدرس: تهران   A 
021-44531280تلفن :   

982144591553فاکس :  + 
09129309200همراه :   

 info@YektaSarmayesh.com :ایمیل

 


