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Y-0067-02 Temel Soğutma Yöntemleri Eğitim Seti
Basic Cooling Methods Training Set

Temel Soğutma Yöntemleri Eğitim Seti, soğutma 
yöntemleri sistem yapısı, çalışması ve teorisinin                
gözlenmesi, oluşan arızaların tespiti - giderilmesi, 
devre elemanlarının tanınması ve uygulamalı eğitime 
yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır.

Eğitim setinde kullanılan bütün elemanlar endüstriyel 
ve günlük hayatta kullanılan modelleriyle birebir aynı 
yapıdadır. Bu nedenle eğitim seti mesleki eğitim 
kurumlarında kullanılabileceği gibi endüstri sektöründe 
de kullanılabilir.

Eğitim seti deney masası 173 x 102 x 55cm boyutlarında 
45x45mm eloksallı alüminyum profilden tasarlanmıştır. 
Deney masası üstü 102 x 55cm 30mm laminant (PVC) 
kaplı, masa ayakları lastik düzey ayarlıdır. 

Eğitim seti masası üzerine soğutma elemanları dikey 
olarak monte edilmiştir.

Eğitim seti ile birlikte temel soğutma yöntemleri ile ilgili 
teorik bilgiler, uygulama alanları, elemanların tanınması 
ve pratikdeki şekilleri detaylı olarak anlatılmış eğitim 
kitabı verilmektedir. 

The Basic Cooling Methods Training Set has been          
designed to operate and observe the cooling methods 
system, relationship between pressure and heating 
structure as well as to determine the current failures 
and to know about circuit elements and to serve for    
applied training.

All elements that have been used in the training set are 
in the same structure as a industrial life. For this reason, 
the training set could be used both in vocational educa
tion institutions and in industrial sector accordingly.

The training set lab desk has been designed in the 
dimension of 173 x 102 x 55cm and it has been also  
composed of 45x45mm aluminum profile. The top 
of the lab desk has covered by 102 x 55cm 30mm                        
laminated (PVC) and the legs of the table are rubber 
covered. 

The cooling elements have been assembled vertically 
on lab desk.

Along with the training set, the theoretical information 
regarding the basic cooling methods systems, their         
application area, information about the elements as 
well as detailed figures regarding the application have 
been submitted in the training book.

Genel Özellikler General Specifications
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Teknik  Özellikleri

Uygulamalar

Technical Specifications

Applications

• Besleme gerilimi : 220V - 240V AC, 50/60Hz
• Kılcal boru ve genleşme valfleri ile soğutma yöntemini gösteren sade yapı
• Kılcal boru ve genleşme valfleri ile 3 farklı soğutma yöntemi
• İç - dış genleşme valfleri ile soğutma yöntemleri
• Alçak ve Yüksek basınç göstergeleri
• Tüm sistemin incelenmesini ve gözlemlenmesini sağlayan şeffaf pleksiglass yapı
• Gaz geçişinin izlenebileceği gözetleme camı
• Elektrikli valf kontrolü
• Start - Stop - Acil durdurma butonları
• Kaçak akım ve sigorta korumalı
• Panel üzeri temel soğutma yöntemleri genel blok şemalı
• Dijital ısı göstergeli
• Set üzerinde aşağıda belirtilen elemanlar bulunmaktadır.
   Dijital Termostat, Manometreler, Valfler, Hermetik kompresör, Evaparatör ve Kondanser 

• Kılcal boru ile soğutma sisteminin incelenmesi
• Otomatik genleşme valfi ile soğutma sisteminin incelenmesi
• Termostatik genleşme valfi ile soğutma sisteminin incelenmesi
• Basınç anahtarı ayarlanmasının incelenmesi
• İstenilen noktadan sıcaklık ölçümü
• Termostatın ayarlanması

• Supply Voltage : 220V - 240V AC, 50/60Hz
• The structure that shows the cooling methods with hair tube and expansion valves system
• 3 different cooling methods along with the hair tube and expansion valves
• The cooling methods along with the internal and external expansion valves
• Low and High pressure indicators
• The transparent Plexiglass structure that exams and observes the system
• The sight glass to observe the gas flow
• Electrical valve control
• Start - Stop - Emergency stop buttons
• Leakage current and fuse protection
• Block scheme of operation of the system
• Digital heating indicator
• The following items have been avaible on the set.
   Digital thermostat, Manometers, Valves, Hermetic Compressor, Evaporator and Condenser 

• Examination of hair tube and cooling system
• Examination of the automatic expansion valve and cooling system
• Examination of thermostatic expansion valve and cooling system
• Examination of temperature measurement at any point
• Adjustment of the thermostat
• Examination of the pressure button


