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ELEKTR
RİK PANOS
SUNUN SO
OĞUTMA VE KORU
UNMASI
Birtakım ö
önemli gere
eklilikler mev
vcuttur:
 Pano
o iç sıcaklığ
ğının güç ele
ektronikleri için kritik se
eviyesi olan
n 40°C’nin üüzerine çıkm
masının
enge
ellenmesi
 Tozu
un ve kirin elektrik
e
pano
osu içine gi rişini engelllemek
 Yağm
murun ya da
a nemin ele
ektrik panossu içine giriş
şini engellem
mek
 Pano
o içinde su yoğunlaşma
asını engelllemek amacıyla iç sıca
aklığın 5°C’nnin altına in
nmesini
enge
ellemek


Egzo
os filtreleri
Bu yyöntem; soğ
ğutma ekipm
manları için çoğu zama
an en uygun
n olan yönteemdir. Aşağıda verilen
düze
enleme tavssiye edilir:
 Doğru olan:
Soğuk havvayı pano içine sürekle mek için he
er zaman filttreli fanlar kkullanılmalıd
dır.
Bu hava ile
e karşılaştırrıldığında; b
bir miktar da
aha fazla birr pozitif bassıncın pano içinde yer
alacağı anlamına gelm
mektedir ve sadece hava filtresi bu
ulunan filtreeli fan, pano
o içine
üfleme yap
pmalıdır. Pa
ano içine sü
ürüklenen ha
ava, pano iç
çinde var ollan sıcak ha
avanın
yerdeğiştirmesini ve egzos
e
filtres i sayesinde
e dışarı atılm
masını sağlaar.
Egzos filtre
esi pano üze
erinde müm
mkün olduğu
unca yüksek bir konum
ma yerleştirilmelidir.
Yüksek
k basınç to
oz ve kirin pano
p
içine girişini engeelleyecektir
Fa
an

!!
!!
-

Doğru olm
mayan:
Eğer elektrrik panosu içindeki havva emme ku
uvveti ile dış
şarıya doğruu çekilirse; filtreden
geçmemiş olan hava kablo
k
girişle
erinden ve sızdırmazlığ
s
ğın zayıf oldduğu alanlardan içeri
girecektir.
Bu da tozu
un ve kirin pano içind
de yer alma
ası ile sonu
uçlanacakttır(aşağıdak
ki
fotoğrafları inceleyin
niz).
Fan
F

Düşük basınç tozzu ve kiri iç
çeri
çekece
ektir

!!
!!
e
pano
osu konusu
unda önde gelen
g
global bir firma oolan Pfannenberg
Bu tavsiyeler elektrik
masının web
bsitesinden (www.pfann
nenberg.co
om) alınmışttır.
firm
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Hava
a filtreleri
Tavs
siyeler:
 Hava giriş kısmına ve iç havanın dışarı atılm
ması için ola
an kısıma yeerleştirilen filtreli
f
fanlar
fan üreticile
erinin tavsiy
yeleri doğru
ultusunda ye
erleştirilmelidir
n yapıldığı ortamın
o
sah ip olduğu to
oz ve kir sev
viyesine baağlı olarak kullanılan
 Kurulumun
filtreler belirli aralıklard
da temizlen
nmelidir
mı; filtredek
ki toz oluşum
munu azalta
acağı gibi
 Fanın konttrol edilmesi için termosstat kullanım
bakım süre
eleri arasınd
daki zaman ın uzamasını sağlayac
caktır.



Term
mostat
Tavs
siyeler:
 Sadece pa
ano iç sıcaklığı 30 °C’yii aşınca dev
vreye girece
ek bir termoostat kurulumu
yapılmalıdıır
ç
zam
manının ve a
aynı zaman
nda filtreler üzerindeki
ü
ttoz ve kirin daha az
 Bu, fanın çalışma
olmasını sa
ağlayacaktır



Dış o
ortam kuru
ulumları
Elektrik panosuna girebilec
cek nem ve yağmura karşı
k
öncede
en tedbir alıınmalıdır.
Aşağ
ğıdaki yer alan
a
fotografflar bu tarz koruma örn
nekleridir

Pfannenberg firmasından
f
n bazı örnekkler


Soğu
uk şartlar için
i
düşük sıcaklık uy
ygulaması
Tavs
siyeler:
- Sıcaklık ko
ontrollü bir ıs
sıtıcı kurulu
umu yapınız
z(çoğu pano
o üretici firm
masınden te
emin
edilebilir)
- Eğer gerekkli ise; neme
e duyarlı ola
an bir cihaz
z kurulumu yapılıp,
y
ısıtııcı aktif edile
ebilir bu
sayede yükksek nem ve
v düşük sıccaklıkta dev
vreye girebillir.
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Yanlış soğutulan ve uygun olmayan önlemler bulunan elektrik panolarının fotografları

Pano içinde kabul edilemez toz oluşumu

Şalter üzerinde kir, tabanda açıklık

Fan yanlış yöne üfleme yapıyor ve
sonucunda toz oluşumu meydana geliyor.

Pano içine giren kir, FrigoPack’in
kirlenmesine neden olmuştur
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Yağmur koruması bulunmayan bir elektrik panosunun fotografı

Dışarıya konulan bu elektrik panosunda; hava girişinin sağlandığı bölümde nem ya da
yağmurla ilgili herhangi bir koruma bulunmuyordu.
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