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Buzdolabı Eğitim Seti - No Frost

Refrigerator Training Set - No Frost

No Frost Buzdolabı Eğitim Seti, no frost buzdolabı          
sistem yapısı, çalışması ve teorisinin gözlenmesi, 
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 ile birlikte no frost buzdolabı sistemleri 
ile ilgili teorik bilgiler, uygulama alanları, elemanların 
tanınması ve pratikdeki şekilleri detaylı olarak anlatılmış 
eğitim kitabı verilmektedir. 

No Frost Refrigerator Training Set has been designed 
to operate and observe the no frost refrigerator system 
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.

Along with the training set, the theoretical informa-
tion regarding the no frost refrigerator 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

Teknik  Özellikleri

• Besleme gerilimi : 220V - 240V AC, 50/60Hz
• No Frost buzdolabı sistemini gösteren sade yapı
• Tüm sistemin incelenmesini ve gözlemlenmesini sağlayan şeffaf pleksiglass yapı
• 45x45mm eleksallı Alüminyum profil yapı
• Gaz geçişinin izlenebileceği gözetleme camı
• Start - Stop - Acil durdurma butonları
• Kaçak akım ve sigorta korumalı
• Set üzerinde aşağıda belirtilen elemanlar bulunmaktadır.
• Hermetik kompresör, Termostat, Ekovat, Kondansatör
• Eğitim seti boyutları 180cm x 70cm x 60cm

Technical Specifications

• Supply Voltage : 220V - 240V AC, 50/60Hz
• The structure that shows the no frost refrigerator system
• The transparent Plexiglass structure that exams and observes the system
• 45 x 45mm aluminum profile structure
• The sight glass to observe the gas flow
• Start - Stop - Emergency stop buttons
• Leakage current and fuse protection
• The following items have been available on the set
• Hermetic compressor, Thermostat, Ecovat, Capacitor
• The dimension of the training set 180cm x 70cm x 60cm

Uygulamalar Applications

• No Frost buzdolabı çalışma prensibinin incelenmesi
• Sistem elektrik bağlantısının incelenmesi
• Gaz doldurma - boşaltma uygulamaları
• Buz çözme işlem uygulamaları

• Examination of the working principles of no frost refrigerator set
• Examination of the system power connection
• Examination of gas filling and exhausting applications
• Examination of the process of unfreezing / defrost 


