P A N O
K L İ M A
SİSTEMLERİ
PANEL AIR
COOLING
SYSTEMS

HAKKIMIZDA / ABOUT US
Endüstriyel ve proses soğutma sistemleri konularında çözüm partneri olarak 15 yılı aşkın süredir hizmet vermekteyiz. Kalite
ve teknolojik gelişimden ödün vermeden, “endüstriyel tasarımlar”da; planlama, projelendirme, uygulama ve sonlandırma
süreçlerinde proaktif bir yaklaşımla uzun vadede kalıcı ve ekonomik çözümler sunmaktayız. Projelendirmekte olduğumuz
endüstriyel ve proses soğutma sistemlerini, mühendislerimiz ve teknik personellerimiz çalışır duruma getirmekte, gerekli
eğitimleri ve bilgileri son kullanıcılarla paylaşmaktadır.
TMS, üretimini gerçekleştirdiği soğutma ünitelerinde kullanılan tüm donanım ve materyallerin seçiminde dünya çapında servis
noktaları bulunması ve yüksek kaliteye sahip olması özelliklerini aramaktadır.
Standart soğutma ünitelerimizin yanı sıra, işletme fonksiyonlarınıza özel soğutma üniteleri tasarlayabilir, kayıt altına alıp, satış
sonrasında gereken personel kapasitesiyle servis sağlayıcı çözüm ortağınız, olmaktan mutluluk duyarız.
Saygılarımızla,
TMS Ekibi
We have been providing services on industrial and process cooling systems for over 15 years as a solution partner. Without
compromising on quality and technological development, we provide permanent and economical solutions in the long term with
a proactive approach in “industrial design”; planning, design, implementation and finalizing. We commission the industrial and
process cooling systems that we carry out the projects with our engineers and technical staff and share the necessary training
and information with end users.
TMS seeks the features of the existence of service points worldwide and high quality properties in the selection of all equipments
and materials used in the production of cooling units.
As well as our standard cooling units, we can design special cooling units to your operating functions, take under record and we
would be happy to be your post-sale service provider solution partner with the required staff capacity.
Yours Sincerely,
TMS Team

SATIŞ VE DAĞITICI ANA BAYİ
EFSA KİMYEVİ MADDELER VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Sanayi Mahallesi Akçiçek Sokak No 18 Pendik, İstanbul - Türkiye
Tel: +90 216 456 47 50 / 51 Fax: +90 216 456 47 53
E-mail:info@efsakimya.com

PKS SERİSİ PANO KLİMALARI İLE;

PANO İÇİ EKİPMAN
ISILARINIZI KONTROL
ALTINDA TUTUN

PKS SERİSİ PANO KLİMA SİSTEMLERİ
PKS SERIES PANEL AIR COOLING SYSTEMS

WITH PKS SERIES PANEL AIR
CONDITIONERS,
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KEEP UNDER CONTROL
TEMPERATURE OF THE
INTERNAL PANEL
EQUIPMENTS
Bu katoloğun tasarımı, içeriğinde kullanılan tüm görseller, teknik resimler ve tanımlamaların telif hakkı TMS’ye aittir; hiç bir şekilde kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.
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GENEL BİLGİ
Günümüz dünyasında değişen iklim koşulları ve artan enerji maliyetleri, enerji verimliğini
endüstriyel üretim süreçlerinde daha önemli hâle getirmiştir. Üretim süreçlerinde
gelişen teknolojilerle beraber kullanılan teknolojik ekipmanların üretmiş olduğu ısılar
hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Söz konusu Elektronik ekipmanlar; nem, su, kirli,
tozlu ve yağlı ortam havası ve korozif gazlardan korunmaları adına elektrik panolarında
muhafaza edilirler. Bu muhafaza işlemi ile birlikte ekipmanların üretmiş olduğu ısılar
elektrik panolarının içinde hapsolurlar, Ortaya çıkan bu ısıların kapalı bir çevrim havası
ile soğutularak tekrar ekipmanların bulunduğu elektrik panolarının içine üflenmesi
gerekmektedir,
Söz konusu teknolojik elektrik ekipmanlarının muhafaza edildiği panolarda soğutma işlemi
gerçekleşmediği takdirde söz konusu ekipmanların oluşan ısılardan dolayı zarar görmesi
kaçınılmazdır, Bu gibi durumlarda işletmeler çok ciddi üretim kaybı ve zaman kaybı
yaşamaktalardır,
TMS/PKS Serisi pano klimaları ile yukarıda bahsedilen tüm olumsuz koşullar
engellenmektedir, TMS, soğutma verimliliğini en üst düzeyde tutarak geliştirdiği,
rakiplerine kıyasla yüksek seviyede enerji tasarrufu sağlayan, pano üzerine kolaylıkla
montajı yapılabilen PKS/Pano Klima Serisini Türkiye ve Dünya pazarına sunmaktadır.

GENERAL
INFORMATION

PKS SERİSİ PANO KLİMA SİSTEMLERİ
PKS SERIES PANEL AIR COOLING SYSTEMS

In today’s World variable climate conditions and increasing energy costs, energy efficiency
brought most ,important case in industrial production processes. The heat produced by used
technological equipments with the developing Technologies in the manifacturing process is
increasing quickly. As mentioned electronic equipments ; under protection from humidity,
water, dirty, dusty and oily environments and corrosive gases inside the electrical panel. With
this protection process and heat from produced by the equipments trapped inside the electrical
panel, the heat must be blown back into the electrical panel after a closed loop Cooling cycle.
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As a mentioned technologic electrical equipments ; if in the board Cooling process doesn’t work
properly some unavoidable damage will happen in the board. In such a case , factory will live very
serious lose of production and time.
With TMS/PKS Series Panel Air-Conditioners will prevent from all negative conditions which
mentioned above, TMS, improves cooling efficiency by keeping the highest level , provides a
high level energy-saving compared to competitors, we serves PKS/Panel Air-Conditioners Series
Turkey and World market which installation can be done easily on board.
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PKS SERİSİ
GENEL ÖZELLİKLER

PKS SERIES
GENERAL
SPECIFICATIONS

TMS/ PKS Serisi Pano klima sistemlerinde hava akışı birbirinden tam bağımsız olarak iki devre
şekildedir. İç devre panodan gelen ısınmış havayı soğutarak tekrar içeriye verirken, dış devre
panodan alınan ısıyı soğutma ünitesinin bulunduğu ortamdaki havaya verir.

In TMS/PKS Panel Air-Conditioners air flow is two way and
independent from each other. Internal circuit, cooling down the
heated air which is coming from board and blowing inside again,
external circuit blowing panel heated air to where cooling units are
located.

Soğutma devresinde hermetik yapıda Copeland veya Tecumseh marka kompresörler,yardımcı
soğutma ekipmanları ve gerekli olan bütün koruma ekipmanları bulunur.
Sıcaklık kontrolü LED/LCD göstergeli mikroişlemci veya elektronik termostatlar vasıtasyıla
gerçekleştirilir. Entegre zamanlayıcılar sayesinde kompresör çalışması optimum düzeyde tutularak
en üst seviye sistem güvenliği dikkate alınır.
Elektronik sıcaklık kontrolünden istenildiği zaman arıza sinyal çıkışı alınabilir
Evaporatör drenaj tavaları paslanmaz çelikten imâl edilir ve cihazdan uygun bir şekilde tahliye
edilmesini sağlar.
Dış tasarım 3D CAD/CAM yazılımları ile tasarlanır, tamamen CNC işleme tezgahlarında imâl edilen
şasesi sayesinde ergonomik bir görüntü sağlanır.
PKS ünitelerinde CE sertifikası bulunmaktadır.
Kullanılan soğutucu akışkanlar çevre dostudur
ve CFC içermez.

PKS Serisi Opsiyonel özellikler
• Filtre temizliği uyarı sistemi

In cooling circuit Copeland and Tecumseh brand hermetic
compressors , auxiliary cooling equipment and all necessary
protective equipments are located.
Temperature control performed by LED/LCD display microprocessor
or electric thermostats. Bu using integrated timers through
compressor operation consired the highest level of system security
keep in optimum level.
When required ;from the electronic temperature control ca notify
failure signal.
The evaporator drain pans are made of stainless steel and ensures
discharge from device.
The exterior designed with 3D CAD /CAM software, products fully
of constructed by CNC Machine and this machine providing an
ergonomic display.
PKS Units CE certified. The refrigerants CFC-Free and
environmentally friendly.

PKS SERİSİ PANO KLİMA SİSTEMLERİ
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• Drenaj suyu buharlaştırıcısı,
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• Talebe bağlı farklı gerilim ve
frekans değerlerine uygun tasarım
• Paslanmaz Çelikten imâl edilebilen gövde
• Nem alma özelliği
• Hot Gas By-Pass vanası ile
hassas sıcaklık kontrolü
• Çok tozlu ve sıcak bölgelerde kullanılmak
üzere su soğutmalı kondenser.

PKS SERIES OPTIONAL FEATURES
• Warning system for filter cleaning
• Drainage water evaporator
• Appropriate design to on-demand different voltage and frequency
• Body can made of Stainless Steel
• Dehumidifying feature
• Hot gas bypass valve with precise temperature control
• For very dusty and hot regions water cooled condensers be used.
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PKS SERİSİ SEÇİM TABLOSU

PKS SERIES SELECTION TABLE

PKS SERİSİ SEÇİM TABLOSU

PKS SERIES SELECTION TABLE

MODEL

PKS-300V

PKS-600V

PKS-1000V

PKS-1500V

PKS-2000V

PKS-3000V

PKS-4000V

Soğutma Kapasitesi
Wat

300

600

1000

1500

2000

3000

4000

PKS SERİSİ PANO KLİMA SİSTEMLERİ
PKS SERIES PANEL AIR COOLING SYSTEMS

Soğutucu Akışkan
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R134A
230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

Koruma Sigortası
Amper

2,1 A

2,9 A

3,1 A

5,1 A

7,7 A

8,5 A

9,6 A

Evoparatör Hava
Debisi

250 m3/h

285 m3/h

570 m3/h

885 m3/h

885 m3/h

1450 m3/h

1450 m3/h

Çalışma Sıcaklık
Aralığı

10°C / +50°C

10°C / +50°C

10°C / +50°C

10°C / +50°C

10°C / +50°C

10°C / +50°C

10°C / +50°C

Boyut Ölçüleri
HxWxDmm

550x270x200

700x270x250

1000x375x250

1000x375x250

1000x440x300

1400x400x330

23

30

41

43

57

79

Standart Renk
Kullanım alanları
Evoparatör Giriş sıcaklığı 30 °C %50 RH şartlara göre dizayn edilmiştir.

Cooling capacity
Wat

PKS-300V

PKS-600V

PKS-1000V

PKS-1500V

PKS-2000V

PKS-3000V

PKS-4000V

300

600

1000

1500

2000

3000

4000

Refrigerant

Çalışma Gerilimi

Ağırlık Kg

MODEL NO

RAL-7035

Operating Voltage

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

Protection
Insurance

2,1 A

2,9 A

3,1 A

5,1 A

7,7 A

8,5 A

9,6 A

Evaporator
Air Flow

250 m3/h

285 m3/h

570 m3/h

885 m3/h

885 m3/h

1450 m3/h

1450 m3/h

Operating
Temperature

10°C / +50°C

10°C / +50°C

10°C / +50°C

10°C / +50°C

10°C / +50°C

10°C / +50°C

10°C / +50°C

1500x450x400

Dimensions
HxWxDmm

550x270x200

700x270x250

1000x375x250

1000x375x250

1000x440x300

1400x400x330

1500x450x400

95

Weight Kg

23

30

41

43

57

79

95

Standard Color

Elektrik Panoları

Usage
.

R134A

RAL-7035

Electric Panel

Evaporator inlet temperature to be used for the panel is designed according to 30 °C %50 RH.
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TEKNİK ÇİZİM
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TECHNICAL DRAWING

PKS-300

PKS-1000

PKS-600

PKS-1500
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TEKNİK ÇİZİM

TECHNICAL DRAWING

PKS-4000

PKS-2000

Notlar / Notes
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PKS-3000
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