
KURULUM VE SERVİS BİLGİLENDİRMESİ:

UYARI VE SEMBOLLER
Soğutucunun makinenize montajını yapmadan önce, bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve uyarılar konusunda dikkatli olun.
Radyatör üzeri uyarı etikeleri: 

   

          fig 1.               fig 2.             fig 3.  
Fig 1 – Yüksek sıcaklık – Soğutucu yüzeyi yüksek sıcaklıkta olabilir dokunmayınız.
Fig 2 – Fana sıkışma - Fan koruyucu kapağını çıkartmamanızı önerilir.
Fig 3 – Gürültülü çalışma – Yüksek gürültü durumunda kullaklık kullanmanız önerilir.

KULLANIM ALANI
Soğutucularımız;
- Su
- Motor Yağı
- Hidrolik Yağ
- Hava
Akışkanlarının soğutulmasında kullanılabilir. 
Farklı akışkan uygulamalarınız için lütfen bizimle iletişime geçin.

KALDIRMA VE TAŞIMA
Soğutucularımız standart kurulum aksesuarları ile birlikte, boyutu ve ağırlığına bağlı olarak karton kutu veya ahşap sandık içinde 
paketlenir ve sevk edilir. İnsan eli ile taşınamayacak boyut ve ağırlıkta olan ürünler, uygun kaldırma araçları ile kaldırılır. Montaj 
alanları dar olan ürünler için askı kancaları vasıtası ile kaldırılıp montaj yapılabilir. Kaldırmadan önce tüm paketleme malzemelerin-
den arındırın, eğer soğutucu üzerinde taşıma sırasında oluşmuş bir darbe varsa montaj yapmayın ve bizim ile iletişime geçin.

KURULUM
Ürün montajı sadece eğitimli teknik personel tarafından yapılmalıdır. Montaj pozisyonu gerekli hava akımına izin verecek şekilde 
olmalıdır. Eğzos gazı ve tozdan uzakta kurulmuş olmalıdır. 

KURULUM ÇALIŞTIRMASI
Soğutucu ve fan koruyucusunu kontrol ediniz.
Soğutucunun yukardaki kurulum bilgilerine uygun ve doğru olarak monte edildiğini kontrol ediniz.
Fanı eliniz ile döndürerek herhangi bir parçalaya temas etmediğiniz kontrol ediniz
Soğutucu üzerindeki ikaz etiketlerini ve fan yönü etiketini inceleyiniz.
İlk çalıştırma esnasında fan dönüş yönünü kontrol ediniz.

BAKIM
Hava geçiş kanallarının tıkanması durumunda, hava akış yönünde basınçı su ile yıkama yapabilirsiniz. Aksi halde finler ezilecek ve 
hava akışını tıkayacaktır. Yıkama esnasında fan motorunun elektrik bağlantısı kesilmeli ve korunmalıdır.

                                         
                  İhtiyaç durumunda teknik ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu evrakın izinsiz olarak kullanılması, kopyalanması veya diğer dillere tercüme edilmesi yasaktır. 
Tüm hakları UKRA TEKNİK MÜHENDİSLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ ‘ye aittir.

Min. 300 mm Min. 300 mm

- Akış debisini sabit tutunuz.

- Elektrik aksamını ve plastic parçaları nemli ortamdan 
ve ısı kaynaklarından etkilenmesini engelleyiniz.

- Sistemin dönüş hattını soğutucunun girişine , soğutucu 
çıkışını tanka bağlayınız.

- Tank ve soğutucu arasındaki hortum mümkün olduğunca 
kısa ve akış debisine uygun olmalıdır.

- Titreşimden korumak için kauçuk takozlu bağlantı 
aksesuarımızı kullanabilirsiniz.

- 230V-440V elektrik bağlantısı, kalifiye elektrikçi 
tarafından yapılmalıdır.Soğutucunun duvarlara uzaklığı 


