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

تن تبرید تولید میشوند، برحسب 44تا 24که در ظرفیتهاي نامی 38AKSکندانسینگ یونیت هاي سري 
:مشخصات فیزیکی به دو دسته، مطابق زیر، تقسیم بندي میشوند

محدوده ظرفیتکد محصوالتنشان دستهنام دستهردیف
تن01638AKS02424دسته دسته اول1

044دسته دسته دوم2
38AKS028
38AKS034
38AKS044

تن44تا 28

در سایت شرکت سرماآفرین به (این محصول کاتالوگ براساس جداول و داده هاي مندرج در ظرفیت دستگاهها
.محاسبه می شودنظردموردر نقطه کار)در دسترس استWWW.SSI.CO.IRنشانی 

، یا روي پشت بام وجود دارداین سري از تجهیزات در فضاي آزاد نصب شده و امکان نصب آنها بر روي زمین و 
.، پوشش داده میشود، مناسب براي نصب در فضاي آزادکوره اي الکترواستاتیکبدنه دستگاه با رنگ بدین منظور 

اندازه گیري ARI270-84و ARI210/240-89ظرفیتها و جداول مشخصات دستگاهها مطابق با استاندارد 
ANSI/ASHRAEساخت دستگاه مطابق با استانداردهاي .شده است -NECو استانداردهاي رسمی /15

USA و کدهاي قابل قبولASMEصورت می گیرد.

عمومی

06Eسري ) Reciprocating(رفت و برگشتینیمه بسته این سري از محصوالت مجهز به کمپرسورهاي از نوع 

پمپ روغن با تغییر جهت اتوماتیک و شیر قطع سریع در مدار رسور داراي پهر کم.میباشندCarrierشرکت 
هر کمپرسور داراي .رسور و داراي سایت گلس روغن براي نشان دادن سطح روغن می باشدپخروجی کم

موتور کمپرسورها با جریان گاز خط .براي جلوگیري از انتقال لرزش به بدنه دستگاه میباشدایزوالتور ارتعاشی 
هر کمپرسور مجهز به هیتر برقی براي روان سازي و جدا نمودن گاز از روغن در هنگام ساکشن خنک شده و
در خروجی کمپرسور یکعدد .میباشدOver load protectionهر کمپرسور داراي .استشروع به کار دستگاه 

Mufflerنصب میشودبراي یکنواخت کردن جریان مبرد جهت پایین آوردن ارتعاشات وارده و سر و صدا.

کمپرسور

WWW.SSI.CO.IR


فینکه بنا به درخواست مشتري امکان ارائه (هاي موجدار آلومینیومیکویلهاي کندانسورهاي ساخته شده از پره
و حذف مقاومت جهت اتصال کامل با پره ها(Expanded)و لوله هاي مسی انبساط یافته .)نیز وجود داردیمس

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

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

دسته اول بصورت کویل .قرار می گیرندیمورد تست نشتpsig 150مورد تست فشار و در Psig 400ساخت در 
Uتولید میشوندو دسته دوم بصورت تخت.

کویلها

جهت مقاوم ) تولید ایران(آلومینیومی (Propeller)از نوع ملخی )بسته به مدل محصول(فنعدد سهیا دو
.بر روي دستگاه نصب میشوندبودن در مقابل خوردگی کــــه بـا گارد مناسب مورد حفاظت قرار می گیرند

کارکردمناسب با )تولید ایران(تولید شرکت آرین صنعت )بسته به مدل محصول(موتور الکتریکی عدد سهیا دو
Direct(اتصال فن و موتور الکتریکی از نوع مستقیم .نصب میشودعمودي –Drive (است.

فن و 
موتور

: تابلو کنترل شامل کنترلهاي ایمنی زیر میباشد
(High Pressure)یچ  قطع در فشار باال ئسو–1

(Low Pressure)یچ  قطع در فشار پایین ئسو–2

3–Circuit Breakerبراي حفاظت موتور کمپرسور و کنتاکتور از اضافه بار
.بلوکهاي ترمینال قدرت- 4

روي همچنین بر .دستگاه بطور کامل در کارخانه انجام می شودداخلیسیم کشی هاي قدرت و کنترلقابل ذکر است که 
.نصب میشودترموستات، سرسیلندر کمپرسور براي حفاظت کمپرسور از درجه حرارت باال

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


