TEKNOLOGI INSULASI ASIA
Rekayasa fasilitas ruangan suhu terkendali
1

DAFTAR ISI

2

1
Sepatah Kata dari CEO

4

2
Profil kami

6

3
Fakta dan angka

8

4
Tonggak sejarah perusahaan kami

10

5
Layanan kami

12

6
Solusi lengkap

14

7
Bidang usaha
•
Gudang dan pusat distribusi
•
Pabrik produksi/pengolahan makanan
•
Gudang pendingin
•
Sistem penyimpanan dan pengambilan
otomatis AS/RS
•
Penggunaan komersial dan perumahan
•
Ruang steril

16
18
19
20
22
24
25

8
Produk
•
Panel sandwich
•
Pintu
•
Sistem docking
•
Sistem isolasi dan pemanasan lantai
•
Jendela
•
Struktur baja
•
Kap lampu
•
Sistem pendinginan
•
Sistem racking
•
Aksesoris

30
31
36
45
48
50
51
52
54
62
63

9
Keuntungan bekerja dengan kami
•
Pembiayaan yang menarik

64
66

10
Eksistensi global

68

3

SEPATAH KATA DARI CEO
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Hampir 30 tahun yang lalu CTTECHNOLOGIES didirikan dengan ide
bisnis untuk membangun, di negaranegara berkembang, fasilitas untuk
pengawetan makanan yang hemat
energi sekaligus memenuhi standar
tertinggi dalam hal produksi yang
higienis.
Sejak pertama kali berdiri, kami telah
mengembangkan keahlian dalam
industri pengolahan makanan dan
gudang pendingin serta berkontribusi
pada upaya berbagi ilmu pengetahuan
di bidang ini; termasuk pelatihan
tentang pengelolaan pengawetan
makanan yang tepat, cara menghemat
energi dan pentingnya fasilitas
berkualitas tinggi.
Saat ini kantor-kantor kami berada
di Eropa, Asia, dan Afrika dan kami
bermaksud mengembangkan bisnis
lebih lanjut.

Bersama para klien, kami tumbuh
berkembang secara organik dan
mendapatkan pangsa pasar yang baru.
Kami menawarkan layanan pribadi dan
profesional, berencana mengembangkan
hubungan pribadi dengan klien
yang berlandaskan kepercayaan dan
memprioritaskan ketersediaan untuk
melayani Anda.
Kami bangga bahwa sistem nilai dan
pendekatan prinsipal untuk menjalankan
bisnis yang dianut CT-TECHNOLOGIES
sejalan dengan Sepuluh Prinsip Global
Compact yang dicanangkan PBB. Dengan
menyertakan prinsip-prinsip Global
Compact ke dalam strategi, kebijakan,
dan prosedur, serta menciptakan budaya
integritas, kami memenuhi tanggung
jawab mendasar dalam Hak Asasi
Manusia, pekerja, lingkungan hidup, dan
anti korupsi.
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PROFIL KAMI
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Dengan pengalaman internasional lebih
dari 30 tahun, kami memiliki pengetahuan
unik dan mampu mengembangkan solusi
teknis dan mensuplai bahan-bahan untuk
fasilitas mana pun di industri makanan
dan industri lainnya yang menuntut
adanya pengendalian ketat terhadap
tingkat higienis dan suhu.
CT-TECHNOLOGIES mempekerjakan para
ahli yang memiliki tingkat profesionalisme
tinggi dalam bidang rekayasa, manajemen,
dan perencanaan di seluruh dunia. Oleh
karenanya, perusahaan memiliki kekuatan
besar dalam memenuhi kebutuhan klien
di seluruh penjuru dunia. Dengan tim
perancang dan rekayasa internal kami
yang sangat profesional dan mumpuni,
kami mampu menerapkan seluruh
cakupan pekerjaan untuk proyek yang
lengkap, dari rancangan awal hingga
suplai, pelaksanaan, komisioning dan
dukungan serta layanan purnajual.
Didukung oleh pengalaman kami yang
telah lama serta riset yang ekstensif,
kami menyediakan solusi unik bagi setiap
proyek dan mampu memilih hanya
produsen terbaik yang berbasis di Eropa
dan mengantongi rekam jejak yang
keandalannya sudah terbukti, dengan
mempertimbangkan faktor harga dan
kualitas.
Daftar referensi kami di antaranya berisi
fasilitas terkendali iklim, gudang pendingin
untuk pabrik pengolahan makanan,
ruang freezer, ruang pematangan, ruang
steril, gudang, pusat distribusi, sistem
penyimpanan dan pengambilan otomatis
AS/RS, dan lain-lain.

Dengan penerapan proyek yang rumit,
pengetahuan mengenai persyaratan
khusus di industri makanan, kebebasan
dalam memilih pemasok bahan,
fleksibilitas dalam pengembangan
solusi optimal untuk tiap proyek, CTTECHNOLOGIES telah meraih reputasi di
pasar atas profesionalisme yang tinggi,
yang bermanfaat bagi para klien kami.

Visi
Untuk membangun berbagai fasilitas,
di negara-negara berkembang, untuk
pengawetan makanan yang hemat energi
sekaligus memenuhi standar tertinggi
dalam hal produksi makanan yang higienis.
Selain itu, berkontribusi pada modernisasi
dan berbagi pengetahuan di bidang ini;
termasuk pelatihan dalam pengawetan
makanan yang benar, cara menghemat
energi dan pentingnya fasilitas berkualitas
tinggi.

Missi
Melalui tim yang terdiri dari tenaga kerja
yang sangat mumpuni dan keberadaan di
wilayah setempat, kami mengemban misi
untuk merekayasa dan mengirim fasilitas
terkendali suhu bagi semua jenis industri
(di negara-negara berkembang) yang
membutuhkan fasilitas yang terkendali
suhu, terkendali kelembapan dan higienis.
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FAKTA DAN
ANGKA

Pertumbuhan perusahaan
400

159

5
jumlah
proyek

Peringkat
keuangan
stabil

+60

AA

400

karyawan

30+

proyek

insinyur desain,
manajer proyek,
manajer instalasi
dan lapangan

1989

2009

2017

Hampir

90%

klien langganan

200

tahun
pengalaman kolektif
manajemen

Sasaran
industri
pergudangan
daging dan unggas

bangunan komersial

buah dan sayuran

industri berbasis susu

industri farmasi
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industri perikanan

tahun

Kantor kami
Denmark
Bosnia &
Herzegovina

Vietnam

Filipina

Ghana

Indonesia

Terlibat dalam

100+

kelas
90+ Pemasok
atas di seluruh dunia

Kisaran suhu
yang kami
manfaatkan -

+15 to
-60

proyek untuk
perusahaan multinasional
(Nestle, Unilever, Coca-Cola)

4000+

Hari dihabiskan
di lokasi konstruksi
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TONGGAK SEJARAH
PERUSAHAAN KAMI

2017

2016

2012
2004
Proyek pertama
di Asia Tenggara

2001
Pembukaan
kantor di Bosnia
dan Herzegovina

2000
1989
CTTECHNOLOGIES
didirikan di
Denmark
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CT-TECHNOLOGIES
memulai operasional

70 proyek di
Eropa dan Eropa
Timur, Timur
Tengah, Afrika

Unit
pendinginan
disertakan
dalam Cakupan
Suplai

2013
Pembukaan
kantor di
Indonesia
Pembukaan
kantor di
Vietnam

2015

Jumlah
karyawan
bertambah
menjadi 45

Pembukaan
kantor di
Filipina

2018

Mendapat
pengetahuan tingkat
ahli dalam Sistem
Penyimpanan dan
Pengambilan
Otomatis
(proyek-proyek di
Singapura, Indonesia
dan Malaysia)
400+ proyek selesai di
seluruh dunia

CT-TECHNOLOGIES
memiliki identitas
merek yang baru
60+ karyawan di
seluruh dunia
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LAYANAN KAMI
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PEMBAHASAN

Pertama kali, kami membahas ide awal
dan persyaratan-persyaratan dengan
pelanggan. Berdasarkan hasil diskusi
tersebut, CT-TECHNOLOGIES mengirimkan
proposal proyek, yang menyertakan
gambar teknis dan estimasi biaya.
RANCANGAN

Pada tahap ini, CT-TECHNOLOGIES
menganalisis permintaan pelanggan lebih
lanjut dan mengadakan konsultasi teknis
mengenai tata letak internal struktur
dan pilihan bahan yang optimal, yang
menjamin isolasi termo dan hidro, serta
pemenuhan standar higienis.
SUPLAI BAHAN

Berdasarkan rancangan yang telah
dibuat, CT-TECHNOLOGIES memasok
bahan-bahan yang menjamin isolasi.
Bagian logistik CT-TECHNOLOGIES yang
berpengalaman secara internasional
menjadi jaminan bagi Anda bahwa semua
bahan yang dibutuhkan telah disertakan
saat dikirim dan dikirim dengan cara
yang paling ekonomis dan disertai semua
dokumen yang dibutuhkan.
INSTALASI DAN PENGAWASAN

Tim pengawas dan instalasi CTTECHNOLOGIES yang terampil dapat
menangani pemasangan material yang
disediakan atas permintaan pelanggan.
Pekerja instalasi atau supervisor kami sangat
berpengalaman dalam menggarap proyek
yang rumit, seperti freezer deep frost,
gudang pendingin bertingkat tinggi, ruang
terkendali atmosfer, dan lain-lain.
DUKUNGAN PURNAJUAL

Dukungan dan persediaan suku cadang
purnajual dapat disediakan bersama
dengan jaringan mitra lokal kami atas
permintaan pelanggan.
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SOLUSI LENGKAP
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Kami menawarkan layanan EPC
(Engineering, Procurement and
Construction – Rekayasa, Pengadaan
dan Konstruksi) lengkap dan manajemen
proyek kelas dunia untuk menerapkan
proyek berkinerja tinggi di lapangan.
Untuk memastikan kualitas dan harga
yang kompetitif, kami memiliki jaringan
yang luas dan menjalin kerja sama dengan
pemasok peralatan berkualitas tinggi, yang
menjamin kinerja produksi dan masa pakai
pabrik terbaik.
Dengan tim perancang dan teknik internal
kami yang sangat profesional dan terampil,
kami dapat menerapkan keseluruhan
lingkup pekerjaan untuk proyek lengkap,
melalui semua tahap, mulai dari kajian
front-end atau rancangan konseptual
hingga penyerahan pabrik yang sudah
selesai.

Keuntungan proyek lengkap
Satu Perusahaan untuk Dihubungi
CT-TECHNOLOGIES menghilangkan
kerumitan berkomunikasi dengan banyak
perusahaan. Daripada menghubungi
perancang peralatan, menindaklanjuti
produsen, dan kembali menghubungi
perancang tersebut, Anda tinggal
menghubungi satu perusahaan saja.
Satu Faktur Perusahaan
CT-TECHNOLOGIES menghilangkan
kerumitan yang berkaitan dengan
pembuatan faktur, karena semua faktur
berasal dari satu perusahaan yang sama.
Bayangkan betapa mudahnya proses
akuntansi Anda jika Anda hanya menerima
beberapa faktur dari perusahaan yang
sama untuk proyek Anda.

Rancangan dan Manufaktur serta
Instalasi
Jika rancangan dan pembuatan tata letak
peralatan dan fasilitas Anda dikerjakan
oleh perusahaan yang sama, perubahan
yang diperlukan mudah dilakukan. Tidak
perlu lagi menghubungi perancang,
menindaklanjuti proses pembuatan,
menghubungi kembali si perancang
dengan menyertakan informasi dari
produsen. Kami menyediakan rancangan,
pembuatan dan instalasi dalam satu atap
- sehingga komunikasi antara perancang,
pabrikan, dan petugas instalasi kami dapat
dilakukan sekaligus. Semua perubahan
rancangan peralatan Anda segera
dikomunikasikan dan diperhitungkan
dalam proses pembuatan dan
pemasangan, tanpa telepon tambahan.
Harga Diskon
Kami membantu Anda menghemat waktu
dan uang. Kami dapat memberikan
diskon untuk layanan kami dan membuat
keseluruhan biaya proyek Anda lebih
murah daripada mendapatkan diskon dari
berbagai perusahaan. Karena banyaknya
jumlah yang kami beli, kami memberikan
diskon besar, yang seringkali lebih murah,
karena Anda langsung membeli dari kami,
bukan dari pemasok.
Kualitas Lebih Baik
Sejak awal, kami menetapkan tingkat
kualitas yang dibutuhkan untuk proyek
Anda, dan menjamin bahwa setiap tim
- rancangan, manufaktur, dan instalasi semuanya memberikan tingkat kualitas
kelas dunia yang sama.
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BIDANG USAHA
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Gudang dan pusat distribusi
Gudang pendingin
Pabrik produksi/pengolahan makanan
Sistem pendinginan
Sistem penyimpanan dan pengambilan
otomatis AS/RS
Panel sandwich untuk penggunaan
komersial dan perumahan
Ruangan Steril
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GUDANG DAN PUSAT
DISTRIBUSI
Distribusi dan logistik merupakan unsur penting dari rantai bisnis, yang
memungkinkan pengendalian dan ketersediaan barang lebih ketat
untuk pasar dan menyediakan kesempatan untuk mengurangi biaya
eksternal. Dengan memahami spesifikasi khusus dan memuat logistik, CTTECHNOLOGIES dapat menciptakan rancangan yang tepat untuk efisiensi
distribusi maksimal.
Kami dapat menghitung area pemuatan, jarak dock, jalan masuk forklift,
jalur muat barang, dan drainase luar yang memastikan distribusi Anda
sesuai dengan jadwal logistik Anda yang ketat sebagai pengembalian
investasi Anda.
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PABRIK PRODUKSI/
PENGOLAHAN MAKANAN
CT-TECHNOLOGIES memiliki pengalaman dalam berbagai jenis fasilitas
produksi dan pengolahan.
Apa pun jenis bangunan yang Anda butuhkan, kami akan menggunakan
pengetahuan dan pengalaman kami untuk membangun pabrik yang
sempurna untuk perusahaan Anda. Kami akan membangun pabrik
pengolahan Anda sehingga Anda dapat menjalankan kegiatan operasional
secara efisien dan produktif, meningkatkan keunggulan kompetitif dan
posisi pasar Anda sendiri.

Pengolahan daging
dan unggas

pengolahan es krim

pengolahan ikan

kopi dibeku-keringkan

pengolahan produk
susu

pengolahan buah/
sayuran
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GUDANG PENDINGIN
Guna menjaga kualitas yang tepat dan meningkatkan masa simpan produk
makanan, sangat diperlukan perancangan sistem penyimpanan dengan
pendinginan secara tepat.
CT-TECHNOLOGIES memilih dan bekerja sama dengan beragam pemasok
terkenal untuk memastikan bahwa tidak ada kompromi dalam hal
rancangan, teknologi, pemilihan bahan, atau konstruksi di tempat.
Semua gudang pendingin akan mematuhi peraturan daerah. Jika
diperlukan, solusi gudang pendingin dapat dirancang sesuai standar
nasional atau internasional.

Kami merancang sistem
penyimpanan dingin
sedemikian rupa sehingga:
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•

Konsumsi dayanya minimal

•

Hilangnya berat produk
lebih sedikit

•

Pengambilan air dari koil
evaporator itu minimal

•

Kebutuhan humidifikasi
pelengkap bersifat minimal

•

Beban pendinginan
dikurangi dengan
memasang unit Heat
Recovery pada sistem
ventilasi dan pemilihan
isolasi yang tepat

•

Biaya operasi, pemeliharaan
dan instalasi itu minimal

•

Keselamatan tenaga kerja
menjadi pertimbangan

•

Kehilangan panas minimum
melalui pintu dan sistem
docking

Dedikasi CT-TECHNOLOGIES terhadap bahan
berkualitas dan solusi terbaik ditunjukkan
dengan perhatian kami terhadap detail:
•

•

•

Kelongsong, yang dipilih untuk kondisi
dan lingkungan lokal, dirancang
demi perlindungan optimal terhadap
perlakuan kasar
Beban panas produk masuk, transmisi,
mesin dan lain-lain dihitung dengan
menggunakan program komputer
standar
Panel isolasi dengan karakteristik
insolasi yang baik dapat mengurangi
perpindahan panas dan biaya operasi

•
•
•

Sistem pintu otomatis atau manual
yang mudah dioperasikan dibuat sesuai
kebutuhan dan persyaratan pelanggan
Sistem dan kontrol listrik dirancang
untuk efisiensi operasional
Sebagai pilihan, forklift, rak, palet,
konverter, peralatan pengepakan,
generator darurat, dan fasilitas
penimbangan yang dipilih untuk
pekerjaan dapat dipasok oleh CTTECHNOLOGIES

STUDI KASUS
Lokasi

India

Tahun selesai

2017

Klien

Zeal Aqua

Deskripsi

Gudang pendingin untuk udang, pabrik
pengolahan udang, luas total 3.600 m2
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SISTEM PENYIMPANAN DAN
PENGAMBILAN OTOMATIS (AS/RS)
CT-TECHNOLOGIES menawarkan sistem penyimpanan dan pengambilan
otomatis (AS/RS). Kami memahami bahwa produsen dan distributor
makanan yang memperbaiki operasional mengandalkan kualitas produk,
kesegaran produk, dan keandalan agar tetap kompetitif. AS/RS yang
sifatnya berkecepatan tinggi meningkatkan kecepatan pemindahan produk
keluar masuk gudang, untuk mencegah pembusukan.
CT-TECHNOLOGIES menyediakan perencanaan, perancangan, penyediaan
dan pemasangan beragam cakupan bangunan yang didukung oleh rack.
Di samping cakupan standar seperti panel sandwich untuk dinding dan
atap, kami juga menyediakan sistem sifonik untuk drainase atap, anti petir,
penahan jatuh, dan lain-lain.
Selain memastikan keamanan dan reputasi merek, otomasi gudang
memberi banyak keuntungan jangka panjang untuk keseluruhan
operasional gudang - mulai dari mengurangi biaya dan meningkatkan
akurasi persediaan, hingga meningkatkan produktivitas dan
mengoptimalkan aliran bahan.

AS/RS meningkatkan efisiensi
gudang dengan:
•

•

•
•
•
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Memaksimalkan ruang
penyimpanan yang tersedia
di struktur yang ada,
menghindari penyimpanan
dan perluasan di luar lokasi
Meminimalkan jejak
bangunan secara
keseluruhan hingga 50%
versus gudang konvensional
Mengurangi biaya energi
sebesar 40% di lingkungan
yang lebih dingin
Mengurangi biaya
kerusakan tenaga kerja dan
produk
Meningkatkan akurasi
persediaan dan layanan
pelanggan

STUDI KASUS
Lokasi

Singapura

Tahun selesai

2017

Klien

SSI Schaefer

Deskripsi

Gudang AS/RS, suhu ganda. Salah satu AS/RS
tertinggi yang dibangun di Asia Tenggara
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PENGGUNAAN KOMERSIAL DAN
PERUMAHAN
CT-TECHNOLOGIES menyediakan panel sandwich, pintu dan produk
terkait lainnya untuk bangunan komersial, dengan fokus maksimal pada
keselamatan kebakaran, efisiensi energi dan estetika. Contohnya adalah
gudang, hotel, mal, dan sebagainya.
Kami menawarkan panel wol mineral dan pintu dengan perlindungan
optimal terhadap api, nyala api nol dan paparan asap nol, yang sangat
menguntungkan bagi bangunan komersial karena keselamatan kebakaran
amat sangat penting bagi klien kami. Efisiensi energi yang ekstrem dari
sistem panel kami untuk bangunan komersial akan sangat mengurangi
biaya utilitas sehingga menghasilkan penghematan yang besar sekali. Kami
juga mampu mengerjakan lembaran baja pada panel yang menghasilkan
bangunan yang tampil ciamik dan desain yang indah.

Aplikasi perumahan memiliki
beberapa karakteristik:
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•

Nilai isolasi tinggi

•

Perlindungan tangguh
terhadap kebakaran

•

Aplikasi yang menarik
secara estetika

•

Hemat energi

•

Waktu konstruksi yang
pendek

RUANG STERIL

CT-TECHNOLOGIES merancang, memproduksi dan memasang dinding
partisi bergerak dan langit-langit artifisial modular guna menciptakan
lingkungan kontaminasi yang steril dan terkendali untuk Industri Farmasi,
Elektronik, Kosmetik dan Makanan serta Laboratorium Penelitian.
Pengalaman bertahun-tahun yang dimiliki para insinyur dan teknisi kami
di bidang ini senantiasa menjamin tingginya tingkat kualitas produk akhir
yang sesuai dengan peraturan cGMP dan FDA.
Semua proses produksi untuk partisi bergerak, plafon artifisial dan
aksesoris dilaksanakan di pabrik oleh personil berkualifikasi tinggi.
Kegiatan perakitan dilakukan oleh teknisi khusus, yang selalu menjamin
pemasangan yang cepat dan berkualitas serta layanan purnajual yang
mumpuni.
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PROYEK DAN
DOKUMENTASI

Tersedia tambalan-tambalan sebagai berikut:

Kegiatan proyek RUANG STERIL kami
diapresiasi karena tingginya tingkat
dokumentasi yang diajukan ke Klien
untuk mendapatkan persetujuan gambar
konstruksi; dokumen-dokumen berisi semua
desain dan spesifikasi untuk memverifikasi
keakuratannya sesudah menjalani survei
situs.

•
•
•

Setelah instalasi selesai, dikeluarkanlah
petunjuk teknis yang berisi semua gambar
dan sertifikat bahan yang dipasang. Jika
diperlukan, draft protokol IOQ untuk bahan
yang diproduksi oleh CT-CLEANROOMS
dapat pula diajukan.

SISTEM DINDING DAN
LANGIT-LANGIT
Dinding bergerak dan plafon berjalan
dibangun menggunakan panel modular yang
berdiri sendiri dengan penutup luar yang
sesuai untuk lingkungan kontaminasi steril
dan terkontrol. Kami dapat menyediakan
bahan kulit sebagai berikut: kulit baja setebal
0,5-0,6 mm atau kulit SS atau kulit aluminium
0,8 mm. Penutup eksternal panel modular
dipilih sesuai dengan proses yang harus
dilakukan di ruang steril dan persyaratan
dasar untuk prosedur pembersihan
dan sanitasi; misalnya, sudah tersedia
penyelesaian eksternal berikut:
• Pelapisan gulungan polyester
• Lembaran baja dilapisi gulungan PVDF
• Lembaran baja berlapis PVC
Perakitan panel dilakukan dengan
menggunakan alat kelengkapan padatan
dengan profil aluminium berdesain khusus;
Sambungan yang dihasilkan disegel
dengan silikon untuk menjamin permukaan
coplanar. Desain konsep bergerak
memungkinkan pembongkaran hanya satu
panel tanpa membongkar seluruh instalasi.
Ketebalan panel RUANG STERIL kami adalah
50,60 dan 100 mm.
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•

Diameter 17,32 mm dengan sel
Alumunium setebal 0,06 selebar atau
tambalan Rockwool 100kg/m3.
Tambalan poliuretan
Polistirena
Gypsum

PINTU
Pintu daun satu dan dua yang sesuai
untuk lingkungan farmasi dirancang agar
coplanar dengan dinding bergerak yang
memiliki struktur konstruksi serupa. Pintu
bisa dilengkapi tombol pendorong atau
pegangan, sistem magnet penutup, sistem
penutup pintu, dan lain-lain. Cara kerja
otomatis pintu ditawarkan berdasarkan
permintaan.
Pintu geser satu atau dua daun, tanpa rel
lantai, juga dibangun serupa dengan dinding
bergerak dan memiliki kelongsong dengan
kemiringan atas khusus yang mengendalikan
mekanisme pergeseran; otomatisasi
ditawarkan sesuai permintaan.

JENDELA
Jendela di dinding bergerak telah dirancang
agar coplanar dengan panel, disegel dengan
silikon di sekelilingnya dan dibangun dengan
panel pengaman ganda di setiap sisinya.
Ketebalannya 50 mm.

DINDING & PINTU KACA
Dalam instalasi di mana kegiatan
operasional internal diharapkan dapat
terlihat sepenuhnya, CT-CLEANROOMS
mengusulkan partisi dan sistem pintu kaca
yang berglasir seluruhnya.
Dinding berglasir dibangun menggunakan
panel modular yang berdiri sendiri dengan
panel kompensasi bawah dan atas yang
dianjurkan untuk meningkatkan penguatan
sistem secara keseluruhan.

PINTU & JENDELA DI
DINDING KERING ATAU
DINDING BATU BATA
Di lokasi dibangunnya ruang steril dengan
dinding yang kaku seperti dinding kering
atau dinding bata CT-CLEANROOMS dapat
mengajukan finishing tingkat farmasi tinggi
untuk pintu dan jendela untuk penggunaan
khusus ini.

PERALATAN & AKSESORIS
Untuk melengkapi ruang steril, disediakan
aksesoris berikut ini:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistem interlocking untuk pintu
Indikator optik untuk status pintu
Telepon dan sistem interphone
Panel kaca darurat
Kap lampu untuk lingkungan
kontaminasi yang steril dan terkontrol
Baja kumparan udara kopling baja atau
aluminium kopling
Panel utilitas mudah dilepas
Baling poros udara untuk udara kembali
Pengaturan untuk sakelar dan soket
(tegangan rendah dan tinggi)
Sistem otomatisasi pintu
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PRODUK

Kap lampu

Pintu

Dok muat

Jendela

Struktur baja

Sistem racking

Isolasi lantai
Permanasan
lantai
Pendinginan

Panel
sandwich
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PRODUK
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PANEL SANDWICH
Pilihan panel sandwich yang tepat sangat penting dan terkait dengan
pemecahan sejumlah masalah teknis, yang karena pengalaman
internasional kami yang telah lama, maka masalah-masalah itu sangat kami
kenal. Tidak semua panel yang tersedia di pasaran cocok untuk konstruksi
gudang pendingin dan dapat memastikan penggunaan yang benar, dan
rancangannya dengan panel berdampak signifikan pada seberapa cepat
panel dipasang di tempat dan bagaimana kinerjanya pada selisih suhu yang
besar, baik di dalam maupun di luar pabrik.
Panel yang digunakan oleh CT-TECHNOLOGIES dikembangkan khusus
untuk gudang pendingin atau fasilitas yang dikontrol suhu dan memenuhi
standar internasional utama. Selain pilihan panel yang optimal, kami
memastikan pasokan semua bahan untuk instalasi panel - dengan jenis
yang benar dan jumlah yang dibutuhkan.
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PANELS PIR + PUR

Apa yang terlihat sepintas lalu

Panel ruang dingin kami adalah panel
sandwich yang terdiri dari lembaran penutup
logam yang membungkus lapisan inti yang
terbuat dari busa kaku poliisosianurat (PIR)
atau, jika dipesan, busa kaku poliuretan
(PUR).
Panel kami memiliki fitur higienis yang luar
biasa berkenaan dengan penggunaan di
bidang fasilitas pengolahan, penyimpanan,
dan distribusi makanan.

Ketebalan elemen antara 40 dan 220 mm

Penggunaan apa pun yang ingin Anda
rencanakan dengan panel ruang yang dingin,
Anda akan selalu menemukan panel yang
tepat untuk tujuan tertentu yang dimulai
dengan pendinginan pada suhu positif
atau pendinginan, pembekuan dalam atau
bahkan shock frosting.
Kami menggunakan panel PIR+PUR dengan
berbagai ketebalan untuk mendapatkan
suhu penahan yang benar untuk dinding
dan langit-langit yang terpasang dengan
ahli dengan kilatan aluminium aman dan
suspensi aluminium langit-langit.
Untuk area sensitif yang membutuhkan
proteksi kebakaran, kami dapat memasang
panel tahan api untuk melindungi dari panas
dan api agar memenuhi spesifikasi asuransi
tertentu.

Lebar penutup 1.000 mm, 1.100 mm, 1.110
mm dan 1.200 mm
Panjang elemen sampai 20 m
Sambungan lidah-dan-alur ganda dari
ketebalan elemen 60 mm
Segel labirin konstruktif dari ketebalan
elemen 60 mm
Sambungan snap-in untuk berbagai
ketebalan elemen
Koefisien transisi panas (nilai U) antara 0,56
dan 0,10 W/m2K
Pelapis permukaan makanan aman
opsional FS 3000
Persetujuan umum Z-10,4-428 yang
diterbitkan oleh inspektorat bangunan
Jerman
Klasifikasi perilaku dalam api sampai B-s1,
d0 sesuai dengan DIN EN 13501-1
Juga tersedia dengan baja tahan karat
Opsional tersedia dengan lapisan anti-sidik
jari
Lebih dari 150 warna untuk desain individu
Profil ruang berongga untuk penutupan
sendi yang higienis dan rapi

31

Panel QuadCore IPN
Core isolasi berkinerja tinggi IPN-QuadCore
(PIR) menjamin efek isolasi lanjutan. Selain
sifat isolasi yang sempurna, teknologi
QuadCore juga memastikan efisiensi termal
tertinggi, contoh perilaku api dan daya tahan
yang mengesankan. Di sini standar industri
tidak hanya dipenuhi tapi terlampaui dengan
mudah - dan efisiensi termal meningkat
sebesar 20%, dibandingkan panel PIR/PUR
standar.
Untuk mencapai nilai-U panel isolasi 0,20
W/m²K dengan teknologi quadcore hanya
dibutuhkan ketebalan isolasi 9cm. Karena inti
POLAR yang dikembangkan secara khusus,
dibandingkan dengan bahan lainnya, jauh
lebih tipis namun tetap mempertahankan
suhu dingin tanpa berkorban.

SISTEM PRODUKSI

STEEL SHEETS

PIR, PUR dan Quadcore semuanya adalah
produk sebagai sistem produksi otomatis
kontinyu: Menghasilkan rongga yang lebih
sedikit di busa, distribusi busa dan adhesi
yang baik antara busa dan lembaran baja

Kualitas baja & proteksi korosi: Lembaran
penutupnya terbuat dari baja galvanis hotdip, Z275 (275 gr/m2).

Suhu produksi: Lembaran baja
dipanaskan sebelum produksi untuk
memastikan adhesi yang baik antara
lembaran baja dan busa.
Prosedur pendinginan: Panel didinginkan
secara terpisah selama minimal 4 jam
sebelum ditumpuk agar prosesnya dapat
dilakukan dengan benar.
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Sistem pelapisan: Lapisan nominal untuk
sisi interior dan eksterior 25μm, lapisan
ganda-kompor-enamel dengan warnawarna industri. Proteksi permukaan terdiri
dari foil pelindung yang dapat dilepas.
Ketebalan lembaran baja: sisi interior
0,60mm tebal, sisi eksterior 0.50mm tebal
atau kedua sisi 0.60mm. Untuk kebutuhan
khusus, kami menyediakan lapisan pelapis
yang lebih tebal serta komposisi yang
berbeda.

PANEL WOOL MINERAL
Wol mineral sangat tahan api, sehingga
telah lama menjadi bahan isolasi pilihan di
banyak bangunan komersial.
Struktur wol yang berpori dan elastis juga
dapat menyerap kebisingan.

Keuntungan
Suara dapat diredam lebih efisien oleh wol
mineral, sehingga bagian dalam bangunan
tidak lagi mengalami invasi akustik.
Wol mineral itu sendiri tidak akan terbakar
sampai suhu mencapai lebih dari 1.800°F
(1.000°C). Isolasi berperan sebagai
penghalang api, memperlambat kebakaran
di rumah dan memberi waktu lebih banyak
untuk mengendalikan api.
Kualitas dan kinerja: kinerja mekanik dan
termal yang lebih baik, pengurangan emisi
senyawa volatil, memperbaiki perilaku
kebakaran.

JAMINAN

PENGENDALIAN MUTU

Permukaan elemen sandwich kami dijamin
selama 10 tahun, dan sampai 30 tahun jika
diminta.

Kontrol permanen dilakukan selama
proses produksi yang menjamin panel
disprodukasi sesuai spesifikasi teknis
persyaratan pasar dan peraturan hukum
yang dikonfirmasikan oleh berbagai
sertifikasi untuk pengembangan sistem
mutu, klasifikasi kebakaran, konduktivitas
termal, permabilitas sambungan,
pangelolaan lingkungan, efisiensi energi,
dan lain-lain yang dikeluarkan oleh
otoritas terkait (,EPAQ, ISO, TUV, FM dan
sebagainya).
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“CT-TECHNOLOGIES telah bekerja sama dengan kami dalam
beberapa proyek dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
Semua ruangan masih bekerja dengan baik sampai
sekarang dan telah memberikan layanan bebas
masalah sejak saat itu. Senang rasanya bekerja sama
dengan PT.Teknologi Insulasi Asia dan kami
berharap dapat kembali bekerja sama dengan
mereka di banyak proyek berikutnya.”
Andi Tando Sutanto
Manajer Proyek
PT. Wonokoyo Jaya Corporindo
Indonesia
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PINTU
Rentang produk mencakup berbagai varian pintu berengsel, pintu ayunan
(flip-flap), pintu geser, pintu kecepatan tinggi yang digunakan untuk area
pembekuan atau pendinginan, untuk kantor, ruang kerja atau ruang
servis di tempat penyimpanan dan fasilitas produksi. Selain itu, kami pun
menyediakan pintu untuk penggunaan khusus, misalnya untuk ruang
atmosfer yang terkendali; pintu tahan api, gerbang angkat, dan lain-lain.
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PINTU BERENGSEL
Pintu berengsel tersedia dengan desain daun
tunggal atau ganda, dengan ketebalan daun
pintu antara 80 mm hingga 120 mm. Sesuai
permintaan, bisa pula kami suplai pintu
untuk tempat penyimpanan quick-freeze
dengan ketebalan daun khusus hingga
160mm.
Pintu berengsel digunakan di ruangan
dingin, tempat penyimpanan dan sel hingga
0°C (tipe KTM), tapi kami juga menawarkan
pintu yang bisa digunakan di ruang dingin di
atas 0°C. Pintu berengsel ruang pembekuan
(GTM) dapat digunakan di ruang pembekuan,
dapat menyimpan hingga -28°C, tersedia
secara opsional untuk ruangan dengan
pembekuan cepat hingga -40°C. Pintu ruang
layanan (tipe BTM) digunakan di ruang servis
dan logistik internal.

Keuntungan
Strukturnya sangat kuat
Pemasangan cepat dan mudah
Tersedia dalam beberapa pilihan
Beberapa aplikasi, tahan terhadap korosi
dan bahan kimia
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PINTU GESER
Pintu geser tersedia dengan desain sayap
tunggal dan ganda.
Pintu geser digunakan di ruangan dingin,
tempat penyimpanan dan sel sampai 0°C
(tipe KSL/KS). Pintu geser ruang freezer
(Tipe GSL/GS) dapat digunakan di ruang
pembekuan, tempat penyimpanan dan sel
hingga -28°C, dan tersedia secara opsional
untuk ruang dengan pembekuan cepat
hingga -40°C. Pintu geser ruang servis (Type
BS) digunakan di ruang servis dan logistik
internal.

Keuntungan
Ideal untuk pemasangan yang
mengharuskan buka tutup pintu dengan
cepat, terutama di area operasional
peralatan penanganan material seperti
forklift beroperasi
Cocok untuk pendingin, pembeku, gudang
dan bangunan industri
Cocok untuk pendingin, pembeku, gudang
dan bangunan industri

37

PINTU BERKECEPATAN
TINGGI
Pintu industri berkecepatan tinggi
memungkinkan penghematan energi dan
biaya serta arus lalu lintas, produksi, dan
aktivitas logistik yang optimal. Pintu gulung
berkecepatan tinggi kami aman, andal,
mudah dipelihara dan digunakan. Pintupintu itu semuanya memenuhi persyaratan
standar Eropa EN13241-1.
Kami bisa menawarkan berbagai macam
pintu berkecepatan tinggi tergantung ukuran,
penggunaan, kebutuhan anda, frekuensi lalu
lintas dan lain-lain.
Pintu berkecepatan tinggi kami membantu
memenuhi persyaratan penyimpanan
dingin yang penting: suhu dingin yang stabil,
konsumsi energi minimal, memerhatikan
rantai dingin dan pencegahan lapisan es.

Keuntungan
Hemat energi
Siklus pintu cepat dan segel ketat
mengurangi transfer udara
Meningkatkan efisiensi pendinginan dan
memperlancar arus lalu lintas material dan
staf
Proses buka tutup yang otomatis dan cepat
meningkatkan efisiensi ruang pembeku
Anda
Mengoptimalkan kinerja gudang pendingin
Tirai isolasi opsional dan sisi samping yang
dipanaskan mengurangi lapisan es
Segel yang baik menjamin kontrol iklim
yang lebih baik
Sangat aman
Tirai pintu self-reinserting
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PINTU TAHAN API
Kami menawarkan pintu api logam, dilapisi
galvanis dan dicat warna RAL, dengan
bingkai yang sangat kokoh, yang cocok untuk
pintu berukuran besar atau untuk dipasang
di dinding yang lebih rapuh. Bersertifikat
dan disetujui dalam kategori berikut, untuk
pemasangan dengan bracket atau baut atau
untuk pemasangan di dinding dan dinding
kering, ditempelkan dengan steker sekrup,
EI2 60, 90 atau 120 STANDARD EN 1634-1,
daun tunggal atau ganda
REI 60 atau 120 STANDAR UNI 9723, daun
tunggal atau ganda

PINTU AYUN
Kami dapat menawarkan pintu ayun
standar yang dilapisi busa dengan busa kaku
PU, pintu ayun polietilena dengan bahan
plastik tahan minyak, atau pintu ayun PVC
dengan daun pintu transparan PVC anti-UV.
Penggunaan pintu ini meliputi ruang servis
dan logistik internal.
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PINTU GESER
Jadikan fasilitas Anda lebih aman, lebih
tenang, dan lebih hemat energi dengan
melindungi jalan masuk Anda menggunakan
tirai dan pintu strip PVC.
Tirai strip PVC melindungi staf dan
persediaan dari elemen dan memberikan
retensi panas yang hemat biaya, tanpa
mengorbankan akses. Selain menyediakan
kontrol iklim yang sangat baik, juga
merupakan alternatif hemat untuk bahan
pengendali kebisingan yang berbiaya tinggi.
CT-TECHNOLOGIES menawarkan beragam
tirai PVC berkualitas tinggi yang telah teruji
dan tersertifikasi guna memenuhi semua
standar dan peraturan internasional yang
relevan. Dengan senang hati kami akan
membantu Anda menentukan jenis strip PVC
yang diperlukan agar paling sesuai dengan
penggunaan Anda.
Di balik pintu sectional atau pintu dengan
kecepatan tinggi, strip PVC berfungsi
mengurangi pertukaran panas dan
memisahkan kamar atau ruang produksi
dengan pemanas yang berlainan. Tirai
strip ditopang di antara rel derek dan juga
digunakan untuk melindungi dari debu,
serutan atau cipratan.

Keuntungan
Bisa dipasang dalam hitungan menit
Menghemat AC, bahkan di area dengan
tingkat aktivitas tinggi
Mengurangi biaya pemanasan dan
pendinginan
Mengurangi tingkat kebisingan
Mudah dibersihkan dan dirawat
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TIRAI UDARA
Tirai udara mencegah pertukaran udara
di pembeku dan penyimpanan dingin
yang terbuka; sehingga menghasilkan
penghematan energi yang cukup besar pada
keadaan di mana pintu sering dibuka.
Tirai udara menghasilkan pengendalian
iklim yang optimal pada pembeku dan
gudang pendingin; sistem menghentikan
kelembapan pada pembeku dan mencegah
kelembapan melewati pintu pembukaan.
Aliran udara kedua di pintu memastikan
bahwa perbedaan suhu antara pembeku/
gudang pendingin dan area depan bisa
berkurang. Selain itu, mencegah kelembapan
dan pembentukan es. Dimungkinkan pula
untuk mencapai penghematan lebih dari
30% pada tagihan listrik Anda.

Keuntungan
Menghindari kabut serta mengurangi salju
dan es (pemeliharaan minimal)
Konservasi produk yang lebih baik karena
suhu di dalam yang teratur
Mengurangi resiko kecelakaan (visibilitas
lebih baik dan tidak ada es di pintu masuk)
Penghematan energi yang substansial
karena perbedaan suhu yang besar

41

PINTU GULUNG
BERKECEPATAN TINGGI
Pintu gulung berkecepatan tinggi sangat
penting untuk operasional dan proses
logistik Anda. Pintu jenis ini memungkinkan
penanganan material yang lancar, alur kerja
yang optimal dan proses bongkar muat
barang yang cepat dan efisien.
Dengan pintu kecepatan tinggi kami yang
cepat, andal dan aman, aktivitas logistik Anda
akan berjalan tanpa gangguan dan hilangnya
produktivitas. Hal ini penting bagi semua
orang yang aktif dalam bidang logistik,
transportasi dan pergudangan.
Pintu eksterior dan interior kami yang
berkecepatan tinggi dirancang untuk lalu
lintas masuk dan keluar yang intensif.
Pintu-pintu tersebut memiliki siklus pintu
yang cepat dan bisa dilengkapi dengan
sensor pintar serta perintah otomatis. Ini
berdampak pada penghematan waktu dan
peningkatan efisiensi.

Keuntungan
Kecepatan buka tutup yang tinggi
Buka tutup otomatis dikendalikan oleh
sensor
Tirai pintu self-reinserting
Keausan dan perawatan dibatasi
seminimal mungkin
Tetap berfungsi bahkan saat terjadi angin
kencang
Segel ketat menahan angin, debu,
kotoran, hujan dan salju
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“... CT-TECHNOLOGIES telah berhasil menyelesaikan
instalasi panel di seluruh pabrik mulai dari penerimaan
bahan baku hingga gudang pendingin. Pelayanan seluruh
timnya patut dijadikan contoh. Kami berharap bisa terus
menjaga hubungan baik dengan perusahaan tersebut.”

Guruprasad B.
General Manager
Zeal Aqua
India
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SISTEM DOCKING
Untuk proses bongkar muat barang yang cepat dan aman, CTTECHNOLOGIES memasok stasiun docking yang terdiri dari dock leveler,
dock shelter, dan pintu sectional.
Dock leveler, dock shelter dan pintu sectional CT-TECHNOLOGIES dirancang
untuk memastikan penanganan material yang efisien di dock bongkar
muat.
Saat memilih sistem docking, kami mempertimbangkan kondisi di dalam
dan di luar fasilitas, fitur bongkar muat, jenis barang dan perlengkapan
pasokan yang paling sesuai untuk proyek Anda.
Produk kami cocok untuk semua penggunaan, baik pada suhu positif
maupun negatif. Dengan menggunakan stasiun dok yang benar, maka
akan meminimalkan masuknya kelembapan dan mengurangi hilangnya
panas saat bongkar muat beragam jenis kendaraan. Pada saat bersamaan,
instalasi, operasional dan perawatannya sangat mudah dan aman.

Sistem docking itu aman
Setiap peralatan gudang
yang Anda gunakan - apakah
itu forklift, palet atau dok
pemuatan - harus aman
Hemat waktu
Dok pemuatan menghemat
waktu karena Anda melakukan
bongkar muat di tempat yang
sama
Mampu menangani banyak
ukuran
Dok pemuatan bisa menangani
beban hingga 100.000 pound
Kompatibel dengan truk
Dok pemuatan yang kompatibel
dengan truk dapat mencegah
cedera
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DOCK LEVELLERS

FLAP DOCK SHELTERS

INFLATABLE DOCK SEALS

DOCK BUFFERS
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PINTU SECTIONAL
INDUSTRI
CT-TECHNOLOGIES menyediakan dan
memasang berbagai pintu sectional industri
dengan standar teknis dan kualitas tertinggi,
tergantung pada tujuan fasilitas dan
persyaratan fungsional pengguna. Semua
pintu sectional terisolasi secara termal,
dioperasikan secara manual atau otomatis.
Faktor keamanan pengguna dikembangkan
sesuai standar internasional.

Keuntungan
Pintu dengan glazur sintetis DURATEC
dapat memenuhi kebutuhan besar
di lingkungan industri yang bersaing
sengit, dengan tetap mempertahankan
transparansinya
Segel lip di kedua sisi pintu dan segel
ganda di area lintel melindungi dari
hilangnya dingin
Ambang baja tahan karat ekstra datar
memastikan jalan pejalan kaki yang lebih
mudah
Peningkatan keamanan, cara kerja pintu
yang lebih cepat dan biaya pemeriksaan
serta pemeliharaan yang lebih rendah

Isolasi termal opsional dengan SPU 67 Thermo
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SISTEM ISOLASI DAN
PEMANASAN LANTAI
CT-TECHNOLOGIES menangani beragam jenis isolasi lantai, mulai dari
penutup poliuretan dengan polistiren rendah/tinggi hingga produk khusus
seperti kaca busa.

Karakteristik:
•

Isolasi termal yang tinggi

•

Resistansi mekanik tinggi
terhadap kompresi

•

Panjang dalam mm: 1250mm,
2500mm, 2900mm

•

Lebar dalam mm: 600

•

Tebal dalam mm: 10300mm tergantung jenis dan
ketersediaannya

•

Jenis papan: ship lapped,
square edged, tongue &
grooved

•

Perilaku api - Euro Class E.

•

Konduktivitas Termal λD
pada 10˚C - nilai statis 90/90
dengan umur 25 tahun: 0,033

•

W/mK - 0,038 W/mK
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PENGHALANG UAP
Kami juga menyediakan sistem penghalang
uap dan pemanas lantai. Penggunaan
penghambat/penghalang uap slab kami
merupakan cara yang efektif dan ekonomis
untuk mengendalikan berpindahnya
kelembapan melalui beton. Melalui instalasi
yang tepat dari penghambat/penghalang
uap yang efektif di bawah beton, kami
memastikan untuk mengurangi atau
menghilangkan masalah yang timbul saat
uap air pindah ke ruang interior, termasuk
efek buruk dari kelembapan semacam itu
pada sistem penutup dan pelapis lantai,
serta kualitas udara dalam ruangan yang
terganggu akibat tumbuhnya jamur dan
lumut.

TIKAR PEMANAS LANTAI
Tikar Pemanas Lantai untuk
Gudang Pendingin di Area Pintu
Pemanasan area lantai beton dalam
ruangan menggantikan aliran udara dingin di
atas beton dan dengan demikian mencegah
segel pintu agar tidak membeku ke lantai
serta terbentuknya es di area jalan masuk di
belakang pintu.

Tikar Pemanas Lantai di Gudang
Pendingin untuk Perlindungan
dari Pembekuan
Sistem tikar pemanas dapat dipasang
langsung pada penghalang kondensasi
di bawah isolasi, sehingga mencegah
bagian dasar agar tidak membeku. Karena
mudahnya menangani tikar pemanas
kami yang dipadukan dengan rencana
dan petunjuk pemasangan khusus serta
dokumentasi terperinci, tikar pemanas
bahkan dapat dipasang oleh personil yang
tidak terlatih.
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JENDELA

Kami menyediakan jendela PVC dan ALU dengan warna dan ukuran
apapun.
Jendela kami aman untuk digunakan di pabrik pengolahan makanan karena
tidak menjadi serpihan kecil jika pecah. Pengiriman gelas termos juga
dimungkinkan sesuai permintaan Anda, begitu pula galeri tampilan yang
dirancang khusus.
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STRUKTUR BAJA

Kami dapat menyediakan desain, pengadaan, dan pemasangan struktur
baja pra-fabrikasi untuk tujuan apa pun. Insinyur berpengalaman kami
dapat menawarkan solusi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan
persyaratan Anda, dengan mempertimbangkan fungsionalitas, efisiensi
biaya, dan keanggunan arsitektur.
Struktur baja hanya dibuat dari baja berkualitas terbaik yang diproduksi di
pabrik baja di Eropa dan diproduksi sebelumnya di perusahaan-perusahaan
yang diakui.
Dapat ditambahkan perlindungan korosi sebagai pelapis atau galvanisasi
hot dip, tergantung pada persyaratan dari klien. Transportasi dan
pemasangan dilakukan dengan hati-hati di bawah pengawasan ketat
insinyur lapangan kami.
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KAP LAMPU

Kami menawarkan solusi pencahayaan profesional untuk pasar global solusi pencahayaan untuk ruang produksi industri, gedung perkantoran
dan tempat-tempat lainnya.
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Keuntungan
Distribusi cahaya simetris atau asimetris
Mudah dipasang, langsung ke plafon atau
di gantungan
Dipersiapkan untuk menghadapi tantangan
industri
Daya tahan tinggi, tanpa pemeliharaan dan
umur penggunaan yang panjang dengan
kebutuhan listrik rendah
Diproduksi di Eropa
Konsumsi daya sangat rendah > 130 lm/W
IP65 atau IP66, terlindungi dari debu dan
semprotan air bertekanan tinggi
Warna terang yang stabil
Mampu menahan cahaya silau lateral yang
optimal (UGR <22)
Tidak ada efek stroboskopik untuk mesin
berputar
Luminer kompak
Tahan terhadap suhu antara -40 derajat
hingga +55 derajat celcius
Kinerja maksimal dengan luminer minimal
Tinggi lux setinggi 50 cm dari tanah
Keseragaman pencahayaan yang optimal
Konsumsi daya proyek rata-rata kurang
dari 2 Watt per m2
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SISTEM PENDINGINAN
Solusi kami diciptakan untuk meminimalkan konsumsi daya agar dapat
menghemat tagihan listrik.
Karena kemajuan teknologi dan strategi logistik, pendinginan untuk item
yang mudah rusak telah menjadi tahap penting dalam distribusi antara
produsen/pengolah dan lokasi ritel.
Penyimpanan massal dengan jumlah besar atau kecil memerlukan
pendinginan yang memungkinkan fasilitas gudang pendingin tetap
aman, hemat energi serta sesuai dengan persyaratan dan standar
pemerintah. CT-TECHNOLOGIES bekerja sama dengan pelanggan untuk
mengidentifikasi serta menentukan konsep pendinginan yang sesuai untuk
menciptakan fasilitas distribusi yang efisien dan ekonomis.

Kami tahu cara untuk:
•
•

•

•

•

•

Mengintegrasikan pengolahan
dan penyimpanan
Memilih kompresor terbaik
dan sistem kontrol kompresor
untuk mendapatkan koefisien
kinerja tinggi sehingga
menghasilkan efisiensi
pendinginan yang sangat
baik dan konsumsi daya yang
rendah
Menempatkan pendingin
udara berkualitas tinggi,
ekspansi langsung atau
flooded, untuk memastikan
distribusi suhu yang merata
dan mempertahankan kualitas
tinggi dari produk yang
disimpan
Mengkonfigurasikan
kondensator galvanis,
berkapasitas tinggi, yang
dikontrol secara terpisah dari
tekanan kondensasi rendah
Meminimalkan konsumsi daya
dengan mengembangkan
dan menerapkan sistem
kontrol dan pemantauan
terkomputerisasi untuk
pengaturan kapasitas otomatis
Merancang stasiun katup
untuk meminimalkan hilangnya
tekanan, dan untuk operasional
serta perawatan yang mudah
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Penyimpanan massal dengan jumlah
besar atau kecil memerlukan pendinginan
yang memungkinkan fasilitas gudang
pendingin tetap aman, hemat energi serta
sesuai dengan persyaratan dan standar
pemerintah.

yang efisien dan ekonomis.

CT-TECHNOLOGIES bekerja sama dengan
pelanggan untuk mengidentifikasi serta
menentukan konsep pendinginan yang
sesuai untuk menciptakan fasilitas distribusi

CT-TECHNOLOGIES dapat memasok
komponen ini berdiri sendiri, namun juga
mampu mengembangkan dan memasang
solusi dan proyek lengkap.

CT-TECHNOLOGIES memiliki pengalaman
bertahun-tahun, dalam memasok dan
memilih peralatan pendinginan industri
terbaik dari produsen industri terkemuka.

KOMPRESOR
Kompresor adalah jantung dari setiap pabrik pendinginan; Tugas utamanya adalah “memompa”
panas dari ruangan dan produk. CT-TECHNOLOGIES mewakili banyak merek.
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KOMPRESOR
Kondensator adalah komponen penting lainnya dari sistem pendinginan. Tugas utamanya adalah
mengeluarkan panas dari kompresor ke sekelilingnya - udara atau air. Ini dapat dilakukan dengan
berbagai cara tergantung pada penggunaan dan sumber daya yang ada.
CT-TECHNOLOGIES beroperasi dengan tiga tipe utama; Kondensator evaporatif, kondensator
berpendingin udara, dan kondensator berpendingin air. Setiap tipe memiliki fitur khas masingmasing.

Kondensator evaporatif
Biasanya, pilihan baku yang tersedia adalah kondensator evaporatif, yang memanfaatkan sifat air
yang diinginkan dengan kemampuannya untuk menolak atau menyerap banyak panas melalui
penguapan (panas laten penguapan). Proses ini menghasilkan suhu kondensasi terendah dan,
akibatnya, konsumsi daya terendah pada kompresor.
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Kondensator evaporatif
Jika tidak tersedia air dan/atau jika pabriknya kecil, CT-TECHNOLOGIES mampu memberikan solusi
lain yang lebih tepat, kondensator berpendingin udara yang memiliki konsumsi daya kipas rendah
dan memerlukan biaya perawatan yang rendah.

Kondensator evaporatif
CT-TECHNOLOGIES bekerja sama dengan sejumlah produsen kondensator berpendingin air.
Pilihan yang ada tergantung dari jenis dan kualitas air pendingin serta jenis dan ukuran pabrik
pendinginan
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KOMPRESOR
Pendingin udara merupakan komponen penting dalam sistem pendingin. Alat tersebut
mengedarkan udara di ruang atau gudang dingin sambil mendinginkannya. Pendingin udara
dapat dipisahkan ke dalam dua kategori: evaporatif dan berpendingin cairan. Pendingin evaporatif
menggunakan energi penguapan dalam pendingin untuk mendinginkan udara. Evaporator
berpendingin cairan menggunakan cairan, misalnya air atau glikol untuk mendinginkan udara
sambil memanaskan cairan.

Kondensator evaporatif
Katup dan kontrol merupakan komponen penting di pabrik pendinginan. Katup tidak hanya
digunakan untuk mengisolasi bagian pabrik, namun katup dan kontrol otomatis juga digunakan
untuk pengendalian dan pengoperasian pabrik secara terus-menerus dengan beban yang
bervariasi. Katup yang bagus dan kontrol yang tepat sangat penting untuk menjalankan pabrik
pendingin secara optimal selama bertahun-tahun ke depan.
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Kondensator evaporatif
CT-TECHNOLOGIES menyediakan berbagai macam unit pendingin atau kulkas. Unit ini benar-benar
unit mandiri untuk mendinginkan air atau glikol, baik dengan udara atau air.

Kondensator evaporatif
Es bukan sekadar es. Es bisa memiliki beragam bentuk: serpihan, tabung, encer, dan lain-lain,
yang setiap bentuk memiliki kelebihan dan penggunaan masing-masing. CT-TECHNOLOGIES dapat
memberikan saran dan dukungan bagi Anda untuk memilih alat pembuat es yang tepat.
Mesin es kami menawarkan berbagai macam es untuk memenuhi kebutuhan Anda akan es
termasuk kepingan, retak, hancur, serpihan, dan tentu saja tabung es asli dalam beraneka ukuran.
Kami pun memproduksi Turbo Ice Rake, pengepresan blok manual dan otomatis serta pendingin
selaput yang jatuh.

KØLETEKNIK A/S
WWW.BUUS.DK
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Kondensator evaporatif
Peralatan penanganan es menghubungkan sistem pendinginan ke proses yang dilakukan
pelanggan dan memastikan es berada di tempat yang dibutuhkan saat dibutuhkan.
Sistem pengangkutan menangani pengangkutan es dengan cepat, efisien dan ergonomis.
Penyimpanan es memungkinkan sistem dengan kapasitas yang lebih kecil untuk menangani
beban puncak.
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STUDI KASUS
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Lokasi

Ghana

Tahun selesai

2014

Klien

We2 Sea Foods

Deskripsi

Gudang penyimpanan untuk perluasan
kapasitas penyimpanan untuk klien
langganan

SISTEM RACKING
CT-TECHNOLOGIES bisa menyediakan segala jenis sistem penyimpanan,
termasuk peralatan penanganan. Pemilihan sistem penyimpanan sering
kali diputuskan saat persiapan desain konseptual untuk memastikan
kapasitas penyimpanan maksimal, kontrol persediaan dan penanganan
produk yang disimpan dengan mudah.
Di CT-TECHNOLOGIES, kami memiliki sumber daya untuk menyediakan
semua jenis sistem racking & shelving untuk memaksimalkan ruang
penyimpanan Anda. Apakah Anda memerlukan rak tanpa baut sederhana,
sistem racking yang rumit, atau apa pun, spesialis gudang di CTTECHNOLOGIES dapat menghadirkan solusi berdasarkan kebutuhan Anda,
dan mengkonfigurasi rak gudang Anda dengan sempurna.
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AKSESORIS
Apabila diperlukan, CT-TECHNOLOGIES dapat merancang dan memasok
barang-barang seperti peralatan pengolahan, struktur baja, instalasi listrik,
mekanik dan sebagainya. Oleh karena itu, kami bekerja sama secara
erat dengan produsen dari lingkup produk yang lebih luas, misalnya unit
pembekuan, peralatan untuk ruang CA, sistem peringkat untuk tempat
penyimpanan atau berbagai lini produksi makanan: lakban, silikon, fiksasi
t-omega + aksesoris, ps slab dan armaflex, sekrup, mur, paku keling, katup
kompensasi, dan lain-lain.
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KEUNTUNGAN BEKERJA
DENGAN KAMI
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MINIMALKAN MASALAH KOMUNIKASI DAN
PENUNDAAN PROYEK
Anda bekerja dengan satu pemasok yang
menyediakan paket lengkap bahan untuk
isolasi, yang bertanggung jawab atas
keseluruhan pasokan. Ini jauh lebih nyaman
dibandingkan bekerja dengan beberapa
pemasok berbeda, yang kerap kali tidak dapat
menjamin bahan yang dipilih secara khusus
untuk proyek Anda dan pasokan semua
aksesori pemasangan.
DAPATKAN HARGA YANG KOMPETITIF
Berkat pengalaman bertahun-tahun
dengan produsen terkemuka Eropa, CTTECHNOLOGIES dapat menawarkan harga
kompetitif kepada para pelanggannya.

NIKMATI MASA PAKAI PERALATAN YANG
LEBIH LAMA
Kualitas bahan yang dipasok merupakan
landasan bisnis kami. Kami hanya bekerja
sama dengan produsen yang produksinya
kami kenal baik, berkat penggunaan barangbarang produksi mereka selama bertahuntahun di proyek kami, dan yang dapat kami
rekomendasikan kepada pelanggan kami.
STAF INTERNAL YANG TERAMPIL
CT-TECHNOLOGIES memiliki staf karyawan
yang terampil, termasuk insinyur, manajer
proyek, manajer logistik, supervisor
dan pekerja instalasi. Kami pun dapat
menawarkan instalasi dan dukungan
purnajual dengan mitra kami dari Rusia.
PENGETAHUAN UNIK DAN PENGALAMAN
BERTAHUN-TAHUN
Kami memiliki pengetahuan unik di bidang
isolasi dan pengalaman selama 20 tahun
pada proyek-proyek di industri makanan yang
menuntut secara teknis. Saat memilih CTTECHNOLOGIES, Anda bekerja dengan mitra
profesional yang sanggup menjamin kualitas
hasil kerja.
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PEMBIAYAAN YANG MENARIK

CT-TECHNOLOGIES mampu memberikan solusi pembiayaan yang menarik
bagi klien kami, lewat kerjasama dengan bank dan institusi keuangan
Denmark, seperti Danske Bank, IFU dan EKF. Kami akan bekerja sama
dengan Anda untuk mengamankan pembiayaan yang dibutuhkan untuk
mendanai proyek Anda.
CT-TECHNOLOGIES memenuhi beragam kebutuhan kliennya di seluruh
dunia, melalui perjanjian kerjasama yang sesuai dengan organisasi khusus
yang disebutkan di bawah ini.
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“CT-TECHNOLOGIES telah melakukan instalasi
gudang penyimpanan, ruang dingin, ruang
serpihan es, kap lampu dan semua evaporator
untuk sistem pendingin dengan sempurna.
Keseluruhan cakupan suplai dan instalasi
di bawah pengawasan CT-TECHNOLOGIES
menghasilkan aktivitas operasional yang lancar
dan kualitas kerja yang sangat baik”
Quach Thanh Binh
Direktur Umum
Antesco
Vietnam
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EKSISTENSI
GLOBAL

Bosnia &
Herzegovina
Jerman

Rusia

Kroasia Serbia

Denmark
Belanda
Belgia

Inggris
Prancis
Spanyol
Portugal
Turki

Jepang

Yordania

Cina
Vietnam

Mesir
Mauritania

Laos

Senegal
Gambia

Kuwait

Myanmar

Arab
Saudi
Nigeria

Sudan

Malaysia

Pakistan
Yaman

Ghana

Filipina

Bangladesh

Sri Lanka

Ethiopia
India

Angola

Singapura

Indonesia

Kenya
Zimvbabwe
Mosambique
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Kantor Kami
KANTOR PUSAT
Denmark
CT-TECHNOLOGIES APS
Trorodvej 63B
2950 Vedbaek
www.ct-technologies.dk
KANTOR TEKNIS
Bosnia and Herzegovina
CT-TECHNOLOGIES
Envera Šehovića 34
71000 Sarajevo
www.ct-technologies.dk
KANTOR CABANG
Filipina
CT-TECHNOLOGIES INC.
Unit 505, Alpap
Li Building
Madrigal Business
Park Ayala Alabang
Muntinlupa City 1780
www.ct-technologies.dk

KANTOR CABANG
Indonesia
TEKNOLOGI INSULASI ASIA
Jl. Tuna Raya 5
Muara Baru Ujung
Penjaringan
Jakarta Utara 14440
www.tiasia.co.id
KANTOR PERWAKILAN
Vietnam
CT-TECHNOLOGIES
Nhuyen Ding 80
Chieu Street, Disctrict 1
Ho Chi Minh City
www.ct-technologies.dk

www.ct-technologies.dk
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