
 

 

Ayın Terimi 

Serin ve Soğuk Gıda 
Lojistiği 

Serin gıda ürünlerinin dağıtımını 
soğutuculu bir araç olmadan 

yapabilmek, dağıtım maliyetlerini 
optimize edebilir. Hatta soğuk gıda 

dağıtımı yapan firmaların serin 
gıdaları da aynı ortamda taşıyabilmesi 

veya tersi birçok açıdan fayda 
sağlayabilir.  

Termal Örtü Sistemleri işte bu gibi 
uygulamalarda imdada yetişir. Farklı 

ebatlarda sevkiyatlara uygun 
çözümler ile Termal Örtüler sayesinde 

her durumda, ortamdan ayrı bir 
soğutucu alan yaratmak mümkündür.  

Son yaptığımız testlerde paletle 

taşınan +4C kondüsyonlu ürünlerde 
elde edilen sonuçları sayfa 4’de  

bulabilirsiniz. 

  

PakSense’ten hibrit bir çözüm: 
TEMPindicator 

Küçük bir şeker kutusu boyutunda, dijital hassasiyetli bir Sıcaklık-

Zaman Etiketi olan TEMPindicator, aslında hibrit bir araçtır. Renk 

değişimi mantığı ile çalışan Sıcaklık-Zaman Etiketlerini, veri kaydı ile 

sonuç veren datalogger sistemiyle bir araya getiren bu yeni nesil 

etiket, kullanıcıyı belirlenen sıcaklıklar aşıldığında yanıp sönerek 

uyarır. Kimyasal indikatörlere hassas dijital özellik eklenmesi , 

etiketin formunun doğrudan ürüne uygulanabilir olması… 

              devamı sayfa 2’de 

Fonksiyon Testi 

Akıllı Etiketlerin, firmaların 

kendi tedarik zincirleri 

içerisinde test edilerek 

fonksiyonlarının gösterimi ve 

raporlanması 

VTR 
Kıymet Nakil Arabası VTR,  
geniş hacim ve ağır yük için 
kaldırım riskine karşı koruma 
ve gaspa karşı  emniyet 
sağlar. Para atma 
mekanizması ise kolay 
kullanım ve fonksiyonellik katar 
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TEMPindicator…        devam 
…su geçirmez kılıfın gıda temasına onaylı olması gibi 

özellikleri ile öne çıkan çözüm özelleştirilebiliyor. Birer 

dakika ara ile yüzey sıcaklığını ölçen etiketin aktivasyon 

sonrası kullanım ömrü 60 gün. 

 
Dijital hassasiyet aradıkları için indikatör etiketleri 
kullanamayanların ihtiyaçlarını %100 karşılayan bu 
çözüm hakkında detaylı bilgi için bilgi@sedef.com dan 
iletişime geçebilirsiniz. 

DALEBROOK SUNUM EKİPMANLARI ÇÖZÜMLERİMİZE  
BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ! 

Pasta, kanepe, sandviç sergi kiti, 

kapağı ile beraber farklı sunum 

olanakları tanıyor. Cup cake, muffin 

gibi ürünlerin sunumunda “Muffin 

Insert” parçası ile mükemmel bir  

çözüm oluşturuyor. Ürünler birbirine 

değmiyor, rahatça alınabiliyor. Sandviç, şarküteri, peynir tabağı olarak 

veya tapas sunumlarında da kapak ve tepsi güzel bir uyum sergiliyor. 

 

Catering servisler için yeni ve şık bir çözüm… 

 Kapak yükseltici olarak kullanılabilir, 

 Kapağın rahat tutulması için kulp çözümlü, 

 İstiflenebilir ve kolay saklanabilir, 

 Tamamı bulaşık makinesinde yıkanabilir, 

 Çapak atmasına ve kırılmaya karşı dayanıklı, 

 Tepsi kapaksız veya yükselticisiz kullanılabilir 

Dar sergi alanına sahip noktalarda üst üste istiflenebilir  

olması ile kullanışlı ve şık bir çözüm. 

 

TB 7721  

TB 7611  

TB 7731L  
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Nakit Web Topluluğu Çözümleri 2011  
DAVETLİSİNİZ 

Her sene gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonda; nakit güvenliği, yönetimi ve optimizasyonu ile ilgili yeni 

çözümler anlatılacaktır. Işbirliği yaptığımız firmaların üst düzey yöneticileri tarafından sunumlar eşliğinde 

yapılacak toplantılara  sabah veya öğleden sonra seansında katılabilir, birebir uygulama örneklerini içeren 

cevaplar ile Nakit Yönetim Süreçlerinizi risksiz olduğu kadar kazançlı bir şekilde nasıl yönetebileceğinizi 

görebilirsiniz  

Entegre Yazılım Çözümleri ve Donanımlardan oluşan çözümler, Bankalar, Nakit Nakil Firmaları, Nakit Üreten 

Tüm Perakende Satış Noktalarına yeni servisler sunabilme kabiliyeti sağlayacaktır. 5 Ekim Tarihinde Elit World 

İstanbul Otelinde gerçekleşecek, pratik uygulamaların da yapılacağı organizasyon için davetiyenizi ve detaylı 

bilgiyi bilgi@sedef.com adresinden alabilirsiniz. 

 

MOLA… 
Chill The Food !!! 

Gıdaların soğukta saklanması gerektiğini eğlenceli bir 
dille anlatan bu animasyon, müzikalite açısından da 
eğlenceli olmuş. Bilgisayarınızın sesini biraz açabilir 
veya alt yazıları takip edebilirsiniz. 
 
Bazı anahtar bilgileri içeren bu video 8-12 yaş arası 
öğrencilerden, gıda dedektifi yetiştirmek için ideal bir 
iletişim sağlıyor. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=EvfHMpJOp28&feat
ure=relmfu 

mailto:bilgi@sedef.com
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Serin ve Soğuk Gıda Lojistiği 
ve maliyet optimizasyonu 

Termal Palet Örtüleri ile yapılan bir 
saha testinde elde edilen sonuçlar 

Geçtiğimiz ay yapılan saha testleri Termal Palet Örtüleri 

ve Ötektik Aküler ile farklı ortamlarda taşıma ve 

muhafaza üzerine kurgulanmıştır.  

 

Testlerden biri, 24C dış ortam sıcaklığında 4-14C 

arası giriş sıcaklığındaki meyve suyu ve süt ürünleri  

ile yapılan testtir. 14 saat boyunca termal örtü altında 

ötektik aküler ile korunan ürünlerin, test sonunda 2-4C 

arasında olduğu ölçülmüştür.  

4C ortam sıcaklığında  
test sonuçları 
Benzer bir çalışma ise, donuk ürünlerin  

4C ortam sıcaklığında nakledilmesi ile 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara 

bakıldığında 24 saat sonunda ürünlerin  

ortalama 3C kaybettiği görülmüştür.   

-15.9C sıcaklıkta teste giren ürünün 6-12-18-24 

saat sonundaki sıcaklık kayıtlarına tabloda yer 

verilmiştir. 

Saatte 0.10C sıcaklık kaybı.. 
Test sonuçlarına genel olarak bakıldığında donuk 

ürünlerden oluşan bir paletteki ürünlerin saat başına  

0.10C sıcaklık kaybettiği kaydedilmiştir.  

Her tür soğuk zincir uygulamasında maliyet optimizasyonu 

sağlayan Termal Örtü Çözümlerine ilişkin detaylı saha 

Detaylar için… 

testi sonuçları veya diğer konular hakkında bilgi   

almak isteyenler bilgi@sedef.com adresinden iletişime 

geçebilirler, Laboratuvar test sonuçları içinse 

www.sedef.com adresinden faydalanabilirler.  

Ürün   0. 
SAAT 

6. 
SAAT 

12. 
SAAT 

18. 
SAAT 

24. 
SAAT 

Donuk 
Tavuk 
Kanat 

 
(-) 15,9 

 

 
(-) 15,8 

 
(-) 15,0 

 
(-) 14,0 

 
(-) 13,2 

 

mailto:bilgi@sedef.com
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Evlere Servis Uygulamasında Soğuk Zincir Reklamı 

Sektör liderlerinin evlere serviste tercihi olan Fresco Quick Termal Çantalar, donuk, soğuk ve serin  

gıda ürünlerinin tüketicinin kapısına kadar, yağmur, çamur, trafikte geçen uzun saatler demeden  

doğru koşullarda teslimatını sağlamaktadır. Üstelik klimalı aracın yatırım ve işletim maliyetlerini  

elimine eden Fresco Quick Termal Çantalar maliyet optimizasyonunda firmalara büyük destek  

olmaktadır. 

Konuya hijyen açısından bakıldığında ise Fresco Quick Termal Çantalar tüketicinin yerinde alışveriş 

yaptığından daha iyi durumdaki ürünleri kapıda teslim almasını sağlamaktadır. Üstelik tüketici  

bizzat kapısında özel çantasından çıkarılarak teslim edilen soğuk zincir ürünlerini ve firmanın 

konuya hassasiyetle yaklaşımını deneyimlemektedir. 

İşte, Müşteri Memnuniyetini ilke edinen yabancı müşterilerimizden biri bu uygulamayı reklamlarına  

taşıdı bile! Tüketiciye bu hizmetini anlatan Continente’nin reklamı için http://frescos.continente.pt/  

adresini ziyaret ederek 2-3-4 no’lu videoları izleyebilirsiniz. 

N-Sedef dergisinin daha önceki sayıları için www.sedef.com/duyurular.html  
adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Sedef Endüstriyel 
 

www.sedef.com        www.tazegida.info        bilgi@sedef.com 
 

Tel-showroom: 216 – 465 25 08   Tel –merkez: 212 – 275 04 65 

http://frescos.continente.pt/
http://www.sedef.com/duyurular.html
http://www.sedef.com/
http://www.tazegida.info/
mailto:bilgi@sedef.com


 

 

 


