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Fabr�kalarda, term�k santrallerde ve kojenerasyon s�stemler�nde yaygınca kullanılır.
Kuru t�p kapalı devre su soğutucular dış hava �le proses suyunun soğutulmasında kullanılmaktadırlar. Kuru soğutucularda elde ed�len su sıcaklığı 
ortamın kuru termometre sıcaklığına bağlıdır; kuru termometre sıcaklığının yaklaşık 5°C üzer�ne kadar soğutulmuş su elde ed�leb�lmekted�r.

Kullanım alanına göre d�key, yatık, sandv�ç ve V- t�p� konstrüks�yonunda olab�l�r.

Özell�kler Dry Cooler (Kuru Soğutucu) ürünler�nde düşük mal�yet, düşük enerj� tüket�m� ve zor �kl�m koşulları �ç�n alternat�f çözümler üretmektey�z.

Batarya Özell�kler�;
• Bataryalar bakır boru üzer�ne (H22) alüm�nyum lamel malzemes�n�n d�z�lmes� �le oluşturulmaktadır.
• Ürünler 2,1mm ve 3,2mm hatve aralığı �le �mal ed�lmekted�r.
• Basınç kayıpları d�kkate alınarak opt�mum devreleme yapılmaktadır.
• Borularda kesme oluşmaması �ç�n, ayna sacı malzemes� alüm�nyum veya geçme kapaklı olarak d�zayn ed�lmekted�r.
• Kollektör g�r�ş ve çıkış malzemes� olarak çel�k boru kullanılmaktadır.
• Bağlantı elemanı olarak flanş kullanılmaktadır.
• Kasetleme malzemes� üzer�nde UV koruması ve sıcaklık dayanımı artırılmış olan elektrostat�k epoks� fırın toz boya (RAL 9016) kullanılmaktadır.
•Dayanıklı gövde tasarımı �le konulacağı zem�nde ek konstrüks�yon gerekmemekted�r.
• Kasetlemede bağlantı elemanı olarak paslanmaz mult�gr�p pop perç�n kullanılmaktadır.
• Ø500-Ø630 ve Ø800 fan çapları �ç�n IP-54 koruma sınıfı kapsamındak� Avrupa menşe�l� fan kullanılmaktadır.
• Koruma sınıfı IP 55 olan Avrupa menşe�l� buat kullanılmaktadır.
• Batarya test basıncı 15 bardır.
• Max�mum �şletme basıncı 10 bardır.

It �s w�dely used �n factor�es, thermal power plants and cogenerat�on systems.
Dry type closed c�rcu�t water coolers are used for cool�ng the outs�de a�r and process water. The water temperature obta�ned �n dry coolers 
depends on the dry bulb temperature of the env�ronment; The water cooled down to approx�mately 5 ° C above the dry bulb temperature can be 
obta�ned.
It can be �n vert�cal, hor�zontal, sandw�ch and V-type construct�on depend�ng on the area of use.
Features We produce alternat�ve solut�ons for low cost, low energy consumpt�on and d�ff�cult cl�mat�c cond�t�ons �n Dry Cooler products.

General Features of the Products;
• Co�ls are formed by arrang�ng alum�num fins on a copper tube (H22).
• Products are manufactured w�th a p�tch of 2,1mm and 2,5mm.
• Opt�mum c�rcu�t �s made by cons�der�ng pressure losses.
• In order to avo�d cutt�ng �n the p�pes, the m�rror sheet mater�al �s des�gned as alum�num or w�th a cover cap.
• Steel p�pe �s used as collector �nput and output mater�al.
Flange �s used as a connect�on element.
• Electrostat�c epoxy oven powder pa�nt (RAL 9016) w�th �ncreased UV protect�on and temperature res�stance �s used on the cas�ng mater�al.
• W�th �ts durable body des�gn, no add�t�onal construct�on �s requ�red on the floor where �t w�ll be placed.
• Sta�nless mult�gr�p pop r�vets are used as fasteners �n cas�ng.
• For Ø500-Ø630 and Ø800 fan d�ameters, European or�g�n fans w�th�n the scope of IP-54 protect�on class are used.
• In TCS and TCI ser�es, European or�g�n junct�on boxes w�th protect�on class IP 55 are used.
• Battery test pressure �s 36 bars.
• Max�mum operat�ng pressure �s 28 bar.
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• Kataloğumuzda verm�ş olduğumuz Kapas�te değerler� TS EN 1048 standartına göre hac�msel olarak %34 et�len gl�kol, hava g�r�ş:25°c, su g�r�ş:40°C, 
   su çıkış:35°C olarak hesaplanmıştır.

• The capac�ty values we have g�ven �n our catalog have been calculated by accept�ng Eurovent standard requ�rements (en327) for R404A gas.

• Ses Basınç Sev�yes� 10mt �ç�n ver�lm�şt�r.
• Sound pressure level �s g�ven for 10 mt.
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16,79 kW - 197,47 kW
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2,1 - 2,5
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Ø800 1 - 16 2,1 - 2,5 54,3 kW - 1187,97 kW
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Ø630

Ø800

1-8

1-12

1-16

2,1 - 2,5

2,1 - 2,5

2,1 - 2,5
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Fan Çapı
Fan D�ameter

Hatve
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51 - 60

52 - 63
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db

16,79 kW - 197,47 kW

24,13 kW - 387,79 kW

40,73 kW - 925,47 kW

OPSİYONEL AKSESUARLAR VE DİĞER SEÇENEKLER
• Gold epoks� kaplamalı folyo seçeneğ�,
• H�drofil�k kaplamalı folyo seçeneğ�,
• Bakır folyo seçeneğ�,
• Farklı kalıp geometr� seçeneğ�,
• Kalın etl� bakır boru seçeneğ�,
• Paslanmaz kasetleme seçeneğ�,
• Farklı boya seçeneğ�,
• Bakır kollektör seçeneğ�,
• D�rek su spreyleme seçeneğ�,
• Adyabat�k soğutma seçeneğ�,
• Elektr�k kontrol panosu seçeneğ�,
• EC fan seçeneğ�,
• Yüksek montaj ayakları seçeneğ�,
• T�treş�m önley�c� seçeneğ�

OPTIONAL ACCESSORIES AND OTHER ALTERNATIVES
• Gold epoxy coated fo�l opt�on,
• Hydroph�l�c coated fo�l opt�on,
• Copper fo�l opt�on,
• D�fferent mold geometry opt�on,
• Th�ck walled copper p�pe opt�on,
• Sta�nless cassette opt�on,
• D�fferent pa�nt opt�ons,
• Copper collector opt�on,
• D�rect water spray�ng opt�on,
• Ad�abat�c cool�ng opt�on,
• Electr�c control panel opt�on,
• EC fan opt�on,
• H�gh mount�ng feet opt�on,
• Ant�-v�brat�on opt�on
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