
 

 
Δλαιιάθηεο ζεξκόηεηαο, αλνηρηνύ ηύπνπ, από 

αλνμείδωην αηζάιη 
 

Δγρεηξίδην Υξήζεο 

Η ζπζθεπή είλαη έλαο βπζηδόκελνο ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο από αλνμείδσην αηζάιη. 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπκππθλσηήο ή ππνςύθηεο (sub-cooler) γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή κείσζε ηεο πίεζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο αλαθηεκέλσλ ςπθηηθώλ 

ξεπζηώλ ή ζπκππθλώζηκσλ αεξίσλ ζε κόληκα εγθαηεζηεκέλνπο αλαθηεηέο. Η 

θαηαζθεπή ησλ ζσιήλσλ από ραιθό εμαζθαιίδεη ηελ ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ζε 

ζπλζήθεο όπνπ νη επηκνιύλζεηο ελδέρεηαη λα απνηεινύλ πξόβιεκα. 

Με ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο απμάλεηαη ε πίεζε ζηνλ θύιηλδξν 

αλάθηεζεο, κεηώλνληαο ζεκαληηθά ηελ ηαρύηεηα αλάθηεζεο. Καζώο αγγίδνληαη ηα 

όξηα αληνρήο ηνπ αλαθηεηή θαη ηεο θηάιεο ελδέρεηαη αθόκα θαη λα δηαθνπεί ε 

ιεηηνπξγία ηνπ αλαθηεηή. Η ζπζθεπή είλαη θαηάιιειε θαη ζπκβαηή κε ηηο 

γλσζηόηεξεο κάξθεο κεραλώλ αλάθηεζεο θαη βειηηώλεη δξαζηηθά ηελ ηαρύηεηα ηεο 

αλάθηεζεο θαη ηελ απόδνζε ηνπ εμνπιηζκνύ, επηκεθύλνληαο ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ. 

Αλαηξέμηε ζην δηάγξακκα  γηα αλαιπηηθέο νδεγίεο επί ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ζπζθεπήο.  

 

ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΔΙΑ 

Δηαβάζηε, θαηαλνήζηε θαη αθνινπζήζηε ην παξόλ εγρεηξίδην, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηηο δειώζεηο πεξί 

θηλδύλνπ. 

ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΜΔΝΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΥΔΙΡΙΣΔ. 

ΚΙΝΓΤΝΟ: Η ππεξπιήξσζε ηεο θηάιεο αλάθηεζεο κπνξεί αλ πξνθαιέζεη βίαηε ξήμε νδεγώληαο ζε ζνβαξό ηξαπκαηηζκό 

ή αθόκα θαη ζάλαην. Ωο ειάρηζηε πξνθύιαμε, ρξεζηκνπνηείηε δπγαξηά γηα λα επηβιέπεηε δηαξθώο ην 

βάξνο ηεο θηάιεο αλάθηεζεο. 

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Όια ηα ζηνηρεία απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηέρνπλ ςπθηηθό πγξό ππό πίεζε. Η επαθή κε ην ςπθηηθό πγξό 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη θξπνπαγήκαηα ή άιινπο ζρεηηθνύο ηξαπκαηηζκνύο. Φνξέζηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό 

εμνπιηζκό & ξνπρηζκό, όπσο πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. Καηά ηελ απνζύλδεζε νπνηνπδήπνηε ζσιήλα, 

λα είζηε εμαηξεηηθά πξνζεθηηθνί, θαζώο κπνξεί λα ππάξρεη ςπθηηθό πγξό πςειήο πίεζεο. 

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Απνθεύγεηε ηελ εηζπλνή αλαζπκηάζεσλ ςπθηηθώλ κέζσλ θαη αλαζπκηάζεσλ ή εθλεθσκάησλ ιηπαληηθώλ. Η 

εηζπλνή πςειώλ ζπγθεληξώζεσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαξδηαθέο αξξπζκίεο, απώιεηα ησλ αηζζήζεσλ ή 

αθόκα θαη αζθπμία. Η έθζεζε κπνξεί πξνθαιέζεη εξεζηζκό ησλ νθζαικώλ, ηεο κύηε, ηνπ ιαηκνύ θαη ηνπ 

δέξκαηνο. Δηαβάζηε πξνζερηηθά ην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο (SDS) ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ ςπθηηθώλ κέζσλ θαη ησλ ιηπαληηθώλ. 

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Πξηλ θάλεηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ, βεβαησζείηε πσο όια ηα κέζα αζθαιείαο ζαο ιεηηνπξγνύλ ζσζηά. 

ΠΡΟΟΥΗ: Γηα λα απνθύγεηε πξόζκημε ησλ ςπθηηθώλ κέζσλ αιιά θαη πηζαλέο δηαξξνέο ζην πεξηβάιινλ, πξέπεη γίλεηαη 

ρξήζε θαηάιιεισλ εύθακπησλ ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ θαη έιεγρνο ηνπο γηα ηπρόλ θζνξέο. 

ΠΡΟΟΥΗ: Γηα λα απνθύγεηε ππεξπιήξσζε ηεο θηάιεο, δηαβάζηε θαη αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πιήξσζεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή γηα ηνλ αλαθηώκελν ηύπν  ςπθηηθνύ ξεπζηνύ. 

ΠΡΟΟΥΗ: Η πξόζκεημε ςπθηηθώλ κέζσλ δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ ζα πξνθαιέζεη εθθπιηζκό ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ από ηελ 

αλάθηεζή ζαο. 



 

    

 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΜΠΤΚΝΩΣΗ/SUB-COOLER 

1. Σπλδέζηε ηελ ΕΞΟΔΟ ηνπ ζπκπηεζηή ή ηνπ αλαθηεηή ζηελ ΕΙΣΟΔΟ (εμσηεξηθό coil) ηνπ SUBCOOLER ACR-1. 

2. Σπλδέζηε ηελ ΕΞΟΔΟ (εζσηεξηθό coil) ηνπ SUBCOOLER ACR-1 ζηελ θηάιε αλάθηεζεο. 

3. Μόιηο βεβαησζείηε γηα ηελ ζηεγαλόηεηα ησλ ζπλδέζεσλ, βπζίζηε ην SUBCOOLER ACR-1 ζε έλα δνρείν κε θξύν λεξό ή θαη 

παγάθηα (γηα κέγηζηε απόδνζε θάληε ρξήζε παγσκέλνπ λεξνύ). Σεκεηώζηε πσο ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζην δνρείν ζα 

απμάλεηαη κε ηελ πξόνδν ηεο δηαδηθαζίαο αλάθηεζεο θαη ελδερνκέλσο λα απαηηεζεί αλαλέσζε ηνπ. 

 

 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Δίζνδνο / Έμνδνο Αξζεληθέο είζνδνο & Έμνδνο 1/4" κε ηάπεο αζθαιείαο 

Μέγηζηε Πίεζε Λεηηνπξγία 500 PSIG 

Μέγηζηε Αληνρή ζε Πίεζε 4.000 PSIG 

Καηαζθεπή Δηάηξεηνο ζθειεηόο από αλνμείδσην αηζάιη (INOX) κε ράιθηλν coil 

Γηαζηάζεηο 239Υ x 170mm δηάκεηξν 

Βάξνο 2.15Kg 
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