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شرکت صنایع سرماآفرین ایران 1392اول مهر ماه : تاریخ بروز آوري2: شماره نسخه

ظرفیت واقعی با توجه به درجه حرارت اشباع گاز داغ ورودي و درجه حرارت خشک منطقه با توجه به جداول 
Rating در سایت شرکت سرماآفرین به نشانی (این محصول مندرج در کاتالوگWWW.SSI.CO.IR در

.قابل محاسبه خواهد بود) دسترس است
.، پوشش داده میشود، مناسب براي نصب در فضاي آزادکوره اي الکترواستاتیکبدنه دستگاه با رنگ 

عمومی

که بنا به درخواست مشتري امکان ارائه فین (هاي موجدار آلومینیومی کویلهاي کندانسورهاي ساخته شده از پره
و حذف مقاومت جهت اتصال کامل با پره ها(Expanded)و لوله هاي مسی انبساط یافته .)مسی نیز وجود دارد

مواد شوینده صابونی ، در حوضچه مخصوص با Expandمرحله تماسی در انتقال حرارت بوده و پس از 
)Detergent(الزم به ذکر است وجود روغن در تمام مراحل ساخت فین . کامال شستشو و چربی زدایی می گردند

نجا که کویلهاي آغشته به روغن در مدت کوتاهی با گرد و خاك کامال و کویل اجتناب ناپذیر میباشد، لذا از آ
کویلها پس از .بلوکه شده و بی استفاده میشوند، این مرحله از ساخت از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد

.قرار می گیرندیمورد تست نشتpsig 150مورد تست فشار و در Psig 420ساخت در 

کویلها

جهت مقاوم بودن در ) تولید ایران(آلومینیومی (Propeller)از نوع ملخی )بسته به مدل محصول(فن8تا 1
.بر روي دستگاه نصب میشوندمقابل خوردگی کــــه بـا گارد مناسب مورد حفاظت قرار می گیرند

کارکردناسب با م) تولید ایران(تولید شرکت آرین صنعت )بسته به مدل محصول(موتور الکتریکی عدد 8تا 1
Direct(اتصال فن و موتور الکتریکی از نوع مستقیم .نصب میشودعمودي –Drive (است.

فن و 
موتور

خاموش شدن روشن واز فنها برايبه تعدادينجهت فرمافنکنترلهستند به تابلوي کندانسورها مجهز 
موجود در (قابل نصب روي بدنه کندانسوراتوماتیـــــک،  بستــــه به درجـــه حرارت محیط، که از سنسور 

.فرمان می گیرد)مجموعه کنترل بادبزن
کنترل

:توجه
شرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهاي فنی و مهندسی خود و با رعایت و حفظ کیفیت محصول میتواند نسبت به استفاده از اقالم 

.جایگزین در ساخت محصوالت اقدام نماید

WWW.SSI.CO.IR

