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CCN & CCR SERİSİ TİCARİ KONDENSERLER
CCN & CCR serisi hava soğutmalı ticari tip kondesnerler bakır borulu ısı
transfer yüzeyini artıran dalgalı nlerden imal edilmiştir

CCN & CCR SERIES COMMERCIAL CONDENSERS
CCN&CCR series high perforamance condenser are manufactured with
copper tubes corrugated aluminium ns which impoer heat transfe coefcient.

BORU
3/8" Bakır boru çapından şaşırtmalı olarak dizayn edilip,
CCN serisi kalıp geometrisi 25x22 şaşırtmalı olarak üretilmektedir.
CNR serisi kalıp geometrisi 32x28 şaşırtmalı olarak üretilmektedir.
Giriş - Çıkış bağlantıları borudan imal edilmektedir.

TUBES
3/8" copper tubes designed as crosswise
CCN series mould geometry 25x22 manufactured as staggared.
CNR series mould geometry 32x28 manufactured as staggared.
Input - Output connections are made from pipes.

LAMEL
Lamel’ler 0,12mm kalınlığında alüminyumdan dalgalı olarak imal edilmektedir.
Lamel aralıkları 0 - 4.2 arasında hadveler kullanılmaktadır.

FINS
Fins has been manufactured coorgated 0,12 mm Aluminium ns
intervals 2 - 4,2 applicated.

KASA
Dış kasa galvanizli çelikten imal edilir. Ürünlerimiz RAL 7044 elektrostatik
toz boya ile boyanır.

EXTERNAL BODY
Supporting structure made of galvanized sheet. Electrostatically powder
coated. Color standard RAL 7044 that provides excelent corrosion protection.

TEST
İmal sonrası bütün kondanserler 24 - 28 bar azot ile basınçlandırılarak
sevk edilir.

TEST
All coils are tested with perssurized 24 - 28 bars, coils are provided with
4 bars nitrogen loaded in.

FAN
Kondanser lerde kullanılan fanlar 200-250-300-350-400-450-500 mm
çaplarındadır.
Fan’lı istekler özel olarak yatlandırılır.

FAN
Fan Condenser produce with 200-250-300-350-400-450-500 mm
diameters fans.
Condensers provided without fans. Fans option items.
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Tablo 1 / Tabel 1
Emişgazı Soğutmalı Kompresör (f1) (Hermetik - Yarı Hermetik)
Suction Cooling Compressor (f1) ( Hermetic - Semi Hermetic Compressor)
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