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TEF C

TEF D
HFC

67 db - 72 db

70 db - 75 db

Akışkan T�p�
Flu�r

Ses Basınç Sev�yes�
Sound Pressure Level

Ser�
Ser�es

Kapas�te Aralığı
Capac�ty Range

• Kataloğumuzda verm�ş olduğumuz Kapas�te değerler� R404A gazı �ç�n Eurovent Standart Şartları (EN328) kabul ed�lerek hesaplanmıştır.
• Capac�t�es g�ven �n our catalogue are calculated accord�ng to R404A gas and Eurovent (EN328) cond�t�ons.

• Ses Basınç Sev�yes� 3mt �ç�n ver�lm�şt�r.
• Sound Pressure Level �s g�ven for 3mt.

SC5

6 kW - 30 kW

12 kW - 61 kW
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TEF ser�s� Şok odası evaporatörler� yüksek ısıl ver�ml�l�k sağlayacak şek�lde tasarlanmış olarak, 12(mm) hatve �le üret�lmekted�r.
TEF C ve TEF D olarak 2 farklı ser�de h�zmet�n�ze sunulmaktadır.

Ürünler�n Genel Özell�kler�;
• Bataryalar bakır boru üzer�ne (H22) alüm�nyum lamel malzemes�n�n d�z�lmes� �le oluşturulmaktadır.
• Basınç kayıpları d�kkate alınarak opt�mum devreleme yapılmaktadır.
• Borularda kesme oluşmaması �ç�n, ayna sacı malzemes� alüm�nyum kullanılmaktadır.
• G�r�ş-çıkış bağlantılarında bakır boru kullanılmaktadır.
• Soğutucu akışkanın g�r�ş� d�str�bütör kullanılarak sağlanmaktadır.
• Kasetleme malzemes� üzer�nde UV koruması ve sıcaklık dayanımı artırılmış elektrostat�k epoks� fırın toz boya (RAL 9016) kullanılmaktadır.
• Kasetlemede bağlantı elemanı olarak paslanmaz mult�gr�p pop perç�n kullanılmaktadır.
• E3 defrost s�stem� uygulanmaktadır.
• Ø630 fan çapları �ç�n IP-54 koruma sınıfı kapsamındak� Avrupa menşe�l� fan kullanılmaktadır.
• Koruma sınıfı IP-68 olan Avrupa menşe�l� rez�stans kullanılmaktadır.
• Koruma sınıfı P 55 olan Avrupa menşe�l� buat kullanılmaktadır.
• Elektr�k bağlantılarında Ray klemens kullanılmaktadır.
• Batarya test basıncı 36 bardır.
• Max�mum �şletme basıncı 25 bardır.

TEF ser�es Shock chamber evaporators are des�gned to prov�de h�gh thermal eff�c�ency and are produced w�th 12 (mm) p�tch.
It �s offered �n 2 d�fferent ser�es as TEF C and TEF D.
 
General Features of the Products;
• Co�ls are formed by arrang�ng alum�num fins on a copper p�pe (H22).
• Opt�mum c�rcu�t �s made by tak�ng pressure losses �nto cons�derat�on.
• In order to avo�d cutt�ng �n the p�pes, the m�rror sheet mater�al alum�num �s used.
• Copper p�pes are used �n �nput-output connect�ons.
• The �nlet of the refr�gerant �s prov�ded us�ng the d�str�butor.
• 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.
• Sta�nless mult�gr�p pop r�vets are used as fasteners �n cas�ng.
• E3 defrost system �s appl�ed.
• For Ø630 fan d�ameters, European or�g�n fans w�th�n the scope of IP-54 protect�on class are used.
• European or�g�n res�stance w�th protect�on class IP-68 �s used.
• European or�g�n junct�on boxes w�th protect�on class P 55 are used.
• Ra�l term�nals are used �n electr�cal connect�ons.
• Battery test pressure �s 36 bars.
• Max�mum operat�ng pressure �s 25 bar.

Ø630 1-3 12 mm 6 kW - 30 kW

Fan Adet�
Fan Quant�ty

Kapas�te Aralığı
Capac�ty Range

Fan Çapı
Fan D�ameter

Hatve
F�n Spac�ng

TEF C Ser�s� | TEF C Ser�es

67-72

db

Ø630 2-6 12 mm 12 kW - 61 kW

Fan Adet�
Fan Quant�ty

Kapas�te Aralığı
Capac�ty Range

Fan Çapı
Fan D�ameter

Hatve
F�n Spac�ng

TEF D Ser�s� | TEF D Ser�es

70-75

db

Y�vl� boru seçeneğ� �ç�n 
TGF ser�s�n� �nceley�n. 

For the grooved p�pe opt�on
Check out the TGF ser�es.

l

l

Düz / Flat Y�vl� / GroovedBoru T�p�
P�pe Type

Dalgalı / Corrugated Patlamalı / LouveredLamel T�p�
F�n Type

Kaplamasız / Uncoated Epoxy Kaplı / Epoxy CoatedLamel Kaplama
F�n Cover�ng ü

Galven�z / Galvan�zed Steel Alüm�nyum / Alum�n�umKab�n Malzemes�
Cas�ng Mater�al ü

RAL 9016 Boyasız / Unpa�ntedKab�n Boyası
Cas�ng Pa�nt ü

Paslanmaz / Sta�nless Steel

D�ğer Renkler / Another Color

l

l l

l l

ü

ü

Standart Uygulama  | Standard Appl�cat�on

Ops�yonel                     | Opt�onal
ü
l
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