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

تن تبرید تولید میشوند، برحسب 28تا 6که در ظرفیتهاي نامی 50DAسري پکیج هاي برودتی یکپارچه هوائی
) Reciprocatingکمپرسور از نوع (50DAو ) Scrollکمپرسور از نوع (50DASدستهدوبه نوع کمپرسور

.تقسیم بندي میشوند
ین به در سایت شرکت سرماآفر(این محصول کاتالوگ براساس جداول و داده هاي مندرج در ظرفیت دستگاهها

.محاسبه می شودنظردموردر نقطه کار)در دسترس استWWW.SSI.CO.IRنشانی 
، امکان نصب آنها بر روي زمین و یا روي پشت بام وجود داردو نصب شده خارجاین سري از تجهیزات در فضاي 

.، پوشش داده میشود، مناسب براي نصب در فضاي آزادالکترواستاتیککوره اي بدنه دستگاه با رنگ بدین منظور 
.جعبه مخلوط کننده هوا را داردو ) آبگرم، بخار، الکتریکی(نصب کویل گرمایشی این سري از محصوالت قابلیت 

قابل ارائه R-407Cو R-22 ،R-134aبطور کامل در کارخانه شارژ گاز مبرد شده و با گازهاي مبرد همچنین
.میباشند

عمومی

که بنا به درخواست مشتري امکان (هاي موجدار آلومینیومیساخته شده از پرهو اواپراتورکویلهاي کندانسور
و جهت اتصال کامل با پره ها(Expanded)و لوله هاي مسی انبساط یافته .)نیز وجود داردیمسفینارائه 

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

وغن در مدت کوتاهی با گرد و ساخت فین و کویل اجتناب ناپذیر میباشد، لذا از آنجا که کویلهاي آغشته به ر
.خاك کامال 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 400کویلها پس از ساخت در 
.پره فین در هر اینچ است13تا 11با شامل سه ردیف لوله مسیاین محصوالتکویل 

، Sporlan(سیکل برودتی بصورت کامل لوله کشی شده و عالوه بر قسمتهاي اصلی شامل شیر انبساط 
Danfoss و یاEmerson( شیر برقی ،)Danfoss یاCastle( فیلتر درایر ،)Danfoss یاCastle( و سایر

.شیرهاي قطع و وصل میباشد

کویلها

WWW.SSI.CO.IR


ZRسري ) Scroll(مجهز به کمپرسورهاي از نوع حلزونی ) تن تبرید28تا 6در تناژهاي (50DASسري 

براي جلوگیري از انتقال لرزش به بدنه هر کمپرسور داراي ایزوالتور ارتعاشی .میباشندCopelandشرکت 
موتور کمپرسورها با جریان گاز خط ساکشن خنک شده و هر کمپرسور مجهز به هیتر برقی براي .دستگاه میباشد

Over loadهر کمپرسور داراي .استروان سازي و جدا نمودن گاز از روغن در هنگام شروع به کار دستگاه 

protectionمیباشد.
نیمه بسته رفت و برگشتیز نوع مجهز به کمپرسورهاي ا)تن تبرید28و 24در تناژهاي (50DAسري 

)Reciprocating ( 06سريE شرکتCarrierرسور داراي پمپ روغن با تغییر جهت پهر کم.میباشند
رسور و داراي سایت گلس روغن براي نشان دادن سطح روغن پاتوماتیک و شیر قطع سریع در مدار خروجی کم

موتور .جلوگیري از انتقال لرزش به بدنه دستگاه میباشدبراي هر کمپرسور داراي ایزوالتور ارتعاشی .می باشد
کمپرسورها با جریان گاز خط ساکشن خنک شده و هر کمپرسور مجهز به هیتر برقی براي روان سازي و جدا 

Over load protectionهر کمپرسور داراي .استنمودن گاز از روغن در هنگام شروع به کار دستگاه 

براي یکنواخت کردن جریان مبرد جهت پایین آوردن ارتعاشات Mufflerور یکعدد در خروجی کمپرس.میباشد
.نصب میشودوارده و سر و صدا

کمپرسور

ساخت شرکت ) Centrifugal(سانتریفوژاز نوع )بسته به مدل محصول(اواپراتورفنعدد یا سه دو، یک
Nicotra بر روي شفت از جنس و یا معادل ایرانی آنCK45 و بیرینگهاي از نوعPillow Block ساختSKF

کارکردمناسب با ) تولید ایران(تولید شرکت آرین صنعت موتور الکتریکیعدد یک.نصب میشوندFAFNIRیا 
Belt(تسمه-غیر مستقیم پولیاز نوع در قسمت اواپراتور اتصال فن و موتور .نصب میشودافقی –Drive (است.

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

مناسب ) تولید ایران(تولید شرکت آرین صنعت )بسته به مدل محصول(موتور الکتریکی عدد دویا یک.میشوند
Direct(از نوع مستقیم در قسمت کندانسوراتصال فن و موتور .نصب میشودعموديکارکردبا  –Drive (است.

فن و 
موتور

: بطورکلی دستگاهها شامل کنترلها و حفاظتهاي زیر می باشد
Compressors Contactor (Telemechanique)
Circuit Breaker
Capacity Control Solenoid (only for 50DA units)
Compressor Motor Protector
Control Relay
High Pressure Switch (Penn (JC))
Low Pressure Switch (Penn (JC))
Internal Thermostat

کنترل

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

.جایگزین در ساخت محصوالت اقدام نماید


