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Refrigeration Systems

Carbon dioxide evaporators are produced in 
capacities between 5 kW and 150 kW.

Karbondioksit evaporatörleri  5 kW - 150 kW 
arasındaki kapasitelerde üretilmektedir.

• Hot-dip galvanized sheet
• Anti-rust permanent electrostatic powder paint (RAL 7047)
• Hinged drain tray,
• Easily removed side covers by loosening the connection screw
• Ceiling mounting brackets
* Optionally, manufactured with stainless steel casing 

CASING FEATURES
• Sıcak daldırma galvaniz sac
• Paslanmaya karşı korumalı ve kalıcı elektrostatik toz boya (RAL 7047) 
• Menteşeli drenaj tavası, 
• Bağlantı vidası gevşetilerek çıkarılabilen yan kapaklar 
• Tavan askı aparatı
Opsiyonel olarak paslanmaz kaset yapılabilmektedir

KASETLEME ÖZELLİKLERİ

• Energy-efficient  and silent running fans
• The fan motors are equipped with insulation class B or F, protection 
class IP44 or IP54 

* Optionally fans can be equipped with three phase motors
* Optionally, air air baffle plate and hood can be added.
* The power and current values given in the catalog are nominal values.

FAN FEATURES
• Enerji tasarruflu ve sessiz çalışan fanlar 
• B veya F yalıtım sınıfına sahip IP44 veya IP54 korumalı fan motorları  

* Opsiyonel olarak üç fazlı motor kullanılabilmektedir. 
* Opsiyonel olarak hava yönlendirme aparatı ve davlumbaz 
eklenebilmektedir.
* Katalogda verilen güç ve akım değerleri nominal değerlerdir.

FAN ÖZELLİKLERİ

• High efficiency aluminum fins
• 6-8-10-12 mm fin spacings
• Copper tube options in different diameters and thicknesses
• Pressure test with 60 bar 
• Delivery with pressurized nitrogen
*Optionally, produced with epoxy coated aluminum fins.

COIL SPECIFICATION
• Yüksek verimli alüminyum lameller
• 6-8-10-12 mm lamel aralıkları
• Farklı çap ve kalınlıklarda bakır boru
• 60 barda sızdırmazlık testi
• Azot ile pozitif basınçla sevk
Opsiyonel olarak epoksi kaplamalı alüminyum lamel kullanılabilmektedir.  

BATARYA ÖZELLİKLERİ

Fan Çapı
Fan Dia.(mm)

Faz sayısı / Voltaj (V) / Frekans (Hz)
Phase piece / Voltage (V) / Frequency (Hz)

Devir  (d/dk)
Fan Speed (rpm)

Önerilen Maks. Çalışma Sıcaklığı
Recommended max. operating temp.(°C) 

450 1 / 230 / 50 1345 -25 / +60

500 1 / 230 / 50 1270 -40 / +65

630 1 / 230 / 50 860 -40 / +55

800 3 / 400 / 50 880 -40 / +60

Fanların elektriksel özellikleri / The electrical characteristics of the fans

KARBONDİOKSİT (CO2) EVAPORATÖRÜ 
CARBON DIOXIDE (CO2) EVAPORATOR
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