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RESISTENTE ELECTRICE PENTRU COMPRESOARE-CCCx 

Un parametru foarte important de luat in considerare in sistemele de refrigerare de si aer conditionat este 
circulatia corecta a agentului frigorific in instalatie.  
Optimizarea performantei si a duratei de viata a compresorului depinde de capacitatea sistemului de a reduce  
amestecul de ulei lubrifiant și agent frigorific lichid la minimum. Aceasta nu este intotdeauna posibila, daca 
temperatura uleiului este prea joasa, cele doua componente incep sa se amestece si sa migreze in sistem. 
Dacă procentul de agent frigorific diluat în ulei este ridicat, proprietatile lubrifiantului din ulei se schimba in mod 
dramatic și viscozitatea sa este redusă. 
O metoda frecvent utilizata  pentru a reduce solubilitatea agentului frigorific in ulei este aceea de incalzire a 
uleiului existent in compresor prin intermediul unui element electric de încălzire cu rezistență prevăzut cu putere 
adecvată. 
Uleiul este menținut la o temperatură constantă de circa 30/35°C prin urmare, acesta este menținut la o 
temperatură care este mai mare decât cea a circuitului frigorific astfel încât agentul frigorific este forțat să 
rămână în vaporizator și / sau condensator. 
Este recomandat ca pornirea elementului de incalzire sa fie activat inainte de pornirea compresorului, cu un 
interval de timp suficient de mare pentru a permite uleiului sa atinga temperatura optima de operare (de regula 
8/10 ore). 
In ciuda faptului ca este relativ ieftina si usor de instalat, aceasta componenta joaca un rol important in 
functionarea si viata compresoarelor ermetice si/sau semiermetice. 
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1 – Colier otelit cu strangere pe surub.  
2 – Protectie externa cu tesatura metalica. 
3 – Tub termocontractant de etansare si izolare. 
4 – Cablu de alimentare cu conexiune de impamantare; lungime standard: 1m, sau la cerere in functie de 
disponibilitate. 
 
CARACTERISTICI GENERALE 

 Tensiune de alimentare: 230 Volti standard, alte optiuni disponibile la cerere. 

 Putere standard, dimensiuni si lungimi precum indicate in tabel. Alte modele sunt disponibile la cerere. 
  

Modele standard CCCx0001 CCCx0002 CCCx0003 CCCx0004 CCCx 0005 CCCx0006 CCCx0007 

Putere (W) 35 40 45 55 65 75 130 

Diametru min. (mm) 110 130 150 170 210 230 315 

Diametru max. (mm) 180 185 290 295 330 380 380 

 

MENTIUNI SI OMOLOGARI DE REFERINTA 

 Proiectare, productie si testare in conformitate cu standardele EN 60335. 

 In concordanta cu DIRECTIVA EEC 2006/95. 

 Declaratie de conformitate  cu toate elementele specifice. 
 
TESTE GENERALE SI AMBALARE 
Toate cablurile de incalzire Calorflex sunt testate independent inainte de a fi livrate la client fiind ambalate 
folosindu-se o impachetare care sa asigure integritatea si siguranta materialelor pe durata manipularii, 
transportului si depozitarii. 
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