
ENDÜSTRİYEL TİP HAVA SOĞUTMALI KONDENSERLER
INDUSTRIAL TYPE AIR COOLED CONDENSERS

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

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

ü

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
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TLG H

TLG V
HFC

26 kW - 438 kW

26 kW - 438 kW
29 db - 68 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 (EN327) kabul ed�lerek hesaplanmıştır.
• Capac�t�es g�ven �n our catalogue are calculated accord�ng to R404A gas and Eurovent (EN327) cond�t�ons.

• Ses Basınç Sev�yes� 10mt �ç�n ver�lm�şt�r.
• Sound Pressure Level �s g�ven for 10mt.

Ø500 Ø630 Ø800

17 kW - 282kW

17 kW - 282 kW

26 kW - 709 kW

26 kW - 709 kW

www.thermoway.com.tr

Ürün seç�mler�n�z�, kataloğumuzun yanı sıra web ve mob�l tabanlı 
“Thermoway Ürün Seç�m Programı” �le de prat�k şek�lde yapab�l�rs�n�z. 
Farklı soğutma şartları ve gazları �ç�n de, 
“Thermoway Ürün Seç�m Programı”nı kullanab�l�rs�n�z.

You can also make your select�ons w�th ease on our web and mob�le based 
"Thermoway Product Select�on Program".
For d�fferent cool�ng cond�t�ons and refr�gerants, 
"Thermoway Product Select�on Program" �s ready for your needs.

Fan Çapı Seçimi

ü Hepsi

ü 200 mm

ü 250 mm

ü 300 mm

ü 350 mm

ü 400 mm

ü 450 mm

ü 500 mm

ü 630 mm

ü 800 mm

Fan Sayısı

1

14

Min Fan

Max Fan

Hepsi

ü 4 mm

ü 6 mm

ü 8 mm

10 mm

12 mm

Enerji Sınıfı

Lamel Aralığı

Ölçü Limitleri

10000

10000

10000

Max. L

(mm)

Max. W

(mm)

Max. H

(mm)

Veri GirişiVeri Girişi

10000

10

Watt

5

R404A

0

8

-8

Kapasite

Alt / Üst Aralık (± %)

Akışkan

Oda Sıcaklığı (°C)

▲T (K)

Evaporasyon (°C)

Lamel Malzemesi

Rakım (m)

Ses Seviyesi (m/max dBA)

Tekli Model Seçim

SC1 SC4SC3SC2

Alüminyum

0

1203

Seçiniz

Ürün Bul

Seri Tercihi

ü Hepsi

ü TEC C

ü TEC D

ü TEC S

ü TEI C

Anasayfa Kondenser      Şok Evaporatör      Kompresörlü Seçim     Kuru Soğutucu     Ürün Seçimlerim ( 0 )      YardımEvaporatör

att
PRODUCT SELECTION PROGRAM

TLG ser�s� hava soğutmalı endüstr�yel t�p kondenserler�m�z ekstra basınç kaybı d�kkate alınmadan dış ortam koşullarında montaj ve çalışmaya 
uygun olacak şek�lde üret�lmekted�r.

Endüstr�yel t�p kondenserler�m�z, gen�ş kapas�te aralığı �le b�rçok farklı uygulama alanına h�tap etmekted�r.

Soğuk hava depoları, soğutma kab�nler�, endüstr�yel mutfak dolapları , ch�ller ve kl�ma uygulamalarında orta ve büyük ölçekl� kapas�tede k� 
�ht�yaçların tümüne �ht�yaçlarına cevap vereb�lmekted�r.

TLG ser�s� kondanserler hem yatay hem de d�key çalışmaya uygun olacak şek�lde d�zayn ed�lmekted�r.
TLG ser�s�n�n üret�m�nde, fanların d�z�l�m� tek sıralı ve ç�ft sıralı olarak yapılab�lmekted�r.

Ürünler�n Genel Özell�kler�;
• Bataryalar bakır boru üzer�ne (H22) alüm�nyum lamel malzemes�n�n d�z�lmes� �le oluşturulmaktadır.
• Ürünler 2,1mm ve 2,5mm 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 bakır boru 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.
• TLG ser�s�nde Koruma sınıfı IP 55 olan Avrupa menşe�l� buat kullanılmaktadır.
• TLG ser�s� ürünler standart olarak y�vl� boru ve patlatmalı lamel yüzey� formuyla üret�lmekted�r. 
• Batarya test basıncı 36 bardır.
• Max�mum �şletme basıncı 28 bardır.

Our TLG ser�es a�r cooled �ndustr�al type condensers are manufactured to be su�table for �nstallat�on and operat�on �n outdoor cond�t�ons w�thout 
tak�ng �nto account the extra pressure loss.

Our �ndustr�al type condensers appeal to many d�fferent appl�cat�on areas w�th the�r w�de capac�ty range.

It can meet all the needs of med�um and large-scale capac�t�es �n cold storage, cool�ng cab�nets, �ndustr�al k�tchen cab�nets, ch�ller and a�r 
cond�t�on�ng appl�cat�ons.

TLG ser�es condensers are des�gned to be su�table for both hor�zontal and vert�cal operat�on.
In the product�on of the TLG ser�es, the arrangement of the fans can be made �n s�ngle rows and double rows.

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.
• Copper p�pe �s used as collector �nput and output mater�al.
• 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 54 protect�on class are used.
• TLG ser�es products are produced �n the form of grooved p�pes and exploded lamella surfaces as standard.
• Battery test pressure �s 36 bars.
• Max�mum operat�ng pressure �s 28 bar.

TLG H Ser�s� | TLG H Ser�es

Ø500

Ø630

Ø800

1-8

1-10

1-10

2,1 - 2,5

2,1 - 2,5

2,1 - 2,5

17 kW - 282 kW

26 kW -438 Kw

26 kW - 709 kW

Fan Adet�
Fan Quant�ty

Kapas�te Aralığı
Capac�ty Range

Fan Çapı
Fan D�ameter

Hatve
F�n Spac�ng

46 - 60

44 - 68

29 - 64

db

TLG V Ser�s� | TLG V Ser�es

Ø500

Ø630

Ø800

1-8

1-10

1-10

2,1 - 2,5

2,1 - 2,5

2,1 - 2,5

Fan Adet�
Fan Quant�ty

Kapas�te Aralığı
Capac�ty Range

Fan Çapı
Fan D�ameter

Hatve
F�n Spac�ng

46 - 60

44 - 68

29 - 64

db

17 kW - 282 kW

26 kW -438 Kw

26 kW - 709 kW

Standart Uygulama  | Standard Appl�cat�on

Ops�yonel                     | Opt�onal
ü
l

Bakır / Cooper

l
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