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Y-0071 Isı Geri Kazanımlı Klima Merkezi Eğitim Seti
Heat Recovery Air - Condition Center Training Set

Isı Geri Kazanımlı Klima Merkezi Eğitim Seti, ısı 
geri kazanımlı klima 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 175 x 155 x 55cm boyutlarında 45x45mm 
eloksallı alüminyum profilden tasarlanmıştır. Eğitim seti 
ile birlikte ısı geri kazanımlı klima sistemleri ile ilgili 
teorik bilgiler, uygulama alanları, elemanların tanınması 
ve pratikdeki şekilleri detaylı olarak anlatılmış eğitim 
kitabı verilmektedir. 

The Heat Recovery Air - Condition Center Training Set 
has been designed to operate and observe the heat 
recovery air - conditioncenter 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 175 x 155 x 55cm and it has been also 
composed of 45x45mm aluminum profile.

Along with the training set, the theoretical informa-
tion regarding the heat recovery air - condition center        
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
• Isı Geri Kazanımlı Klima Merkezi sistemini gösteren sade yapı
• Tüm sistemin incelenmesini ve gözlemlenmesini sağlayan şeffaf pleksiglass yapı
• 4 noktadan dijital göstergeli sıcaklık ölçümü
• Kademeli ısı kontrolü
• Kademeli radyal fan
• Isıtma, soğutma özelliği
• Düz plaka ısı geri kazanım sistemi
• Dijital ölçüm göstergeleri : Voltmetre, Ampermetre, Termometre
• Start - Stop - Acil durdurma butonları
• Kaçak akım ve sigorta korumalı
• Set üzerinde aşağıda belirtilen elemanlar bulunmaktadır.
   Fan soğutmalı Kondanser, Evaparatör, Hermetik Kompresör, Isı geri kazanım sistemi 

• Klimada yaz - kış uygulamasının incelenmesi
• Klima çalışma prensibinin incelenmesi
• İklimlendirme işlemlerinin incelenmesi
• Tüketilen gücün hesaplanması
• Geri kazanım veriminin hesaplanması

• Supply Voltage : 220V - 240V AC, 50/60Hz
• The structure that shows the Heat recovery air - condition center system
• The transparent Plexiglass structure that exams and observes the system
• Digital heating measurement from 4 points
• Stepped heating control
• Stepped radial fan
• Heating, Cooling and Moistening specifications
• Digital measuring indicators : Voltmeter, Ammeter, Thermometer
• Start - Stop - Emergency stop buttons
• Leakage current and fuse protection
• Block scheme of operation of the system
• The following items have been avaible on the set.
   Fan cooling condenser, Evaporator, Hermetic compressor and Heat recovery system

• Examination of summer - winter application on the air - condition
• Examination of air - condition working principles
• Examination of air - conditioning processes
• Calculation of power consumption
• Calculation of recovery efficiency


