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• 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.

W-Box ser�s� endüstr�yel t�p şasel� kondenser ün�teler� 2 ser�den oluşmaktadır.
W-BOX-C ser�s� Konteyner �le taşınmaya uygun olacak şek�lde,
W-BOX-T ser�s� Tır �le taşınmaya uygun olacak şek�lde tasarlanmaktadır.
Tüm �kl�mlend�rme ve soğutma uygulamalarında kullanılmak üzere, dış ortam koşullarında montaj ve çalışmaya uygun olacak şek�lde �mal 
ed�lmekted�rler.
W-BOX ser�s� c�hazların alt kısımları kompresör grubunun toplanab�lmes� �ç�n uygun gen�şl�k ve yüksekl�k bırakılarak d�zayn ed�lmekted�r.

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 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 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.
• 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 36 bardır.
• Max�mum �şletme basıncı 28 bardır

W-Box ser�es �ndustr�al type chass�s condenser un�ts cons�st of 2 ser�es.
W-BOX-C ser�es to be su�table for transportat�on by conta�ner,
W-BOX-T ser�es �s des�gned to be su�table for transportat�on w�th a truck.
They are manufactured to be used �n all a�r cond�t�on�ng and cool�ng appl�cat�ons, and su�table for �nstallat�on and operat�on �n outdoor cond�t�ons.
W-BOX ser�es dev�ces are des�gned by leav�ng a su�table w�dth and he�ght for plac�ng the compressor group on the bottom chass�s.

General Features of the Products;
• Co�ls are formed by arrang�ng alum�num fins on a copper tube (H22).
• 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 ground where �t w�ll be placed.
• Sta�nless mult�gr�p pop r�vets are used as fasteners �n cas�ng.
• For Ø800 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 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 bars.
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