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 کندانسورهواییمشخصات عمومی و فنی 

  09CDFسری 

 شرکت صنایع سرماآفرین ایران 7931ماه تاریخ بروزآوری: تیر                                                2شماره نسخه:
 

 

 انواع کندانسورهای هوائی
 تولید شرکت صنایع سرماآفرین ایران

 

 
 

  
 
 

 

 کندانسورهای هوائی

 09 سری 

 با کویل تخت

 09CDFسری 

 شکل Vبا کویل 

 09XDسری 
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 کندانسورهواییمشخصات عمومی و فنی 

 09CDFسری 
 

 شرکت صنایع سرماآفرین ایران 7931 تیر ماهتاریخ بروزآوری:                                 2شماره نسخه:
 

 

 
 

 عمومی

ظرفیت واقعی با توجه به درجه حرارت اشباع گاز داغ ورودی و درجه حرارت خشک منطقه با توجه به جداول 
Rating   کاتالوگ این محصول )در سایت شرکت سرماآفرین به نشانیمندرج درSarmaafarin.comWWW.  در

ای الکترواستاتیک، مناسب برای نصب در فضای بدنه دستگاه با رنگ کوره .دسترس است( قابل محاسبه خواهد بود

 .شودآزاد، پوشش داده می

 کویلها

 های موجدار آلومینیومی )که بنا به درخواست مشتری امکان ارائه فین کویلهای کندانسورهای ساخته شده از پره
جهت اتصال کامل ) انبساط یافته 2/7به قطر نیز وجود دارد( و لوله های مسیو پوشش محافظ ضد خوردگی مسی 

  ( می باشد.با پره ها و حذف مقاومت تماسی در انتقال حرارت

 420 کویلها پس از ساخت درPsig   150  فشار و درمورد تست Psigمورد تست نشتی قرار می گیرند. 

 فن و موتور

 1  بصورت یکپارچه با گارد مناسب جهت حفاظت و محافظت در برابر رطوبت فن  8تاIP54  از برندهای ایرانی و
گیرد. کنترل ظرفیت است، مورد استفاده قرار می (Direct-Drive)خارجی که بصورت اتصال از نوع مستقیم 

 پذیرد.تغییر فرکانس صورت می ابا روشن و خاموش کردن پروانه ها و ی فن ها

 کنترل

  کندانسورها مجهز هستند به تابلوی کنترل فن جهت فرمان به تعدادی از فنها برای روشن و خاموش شدن
در اتوماتیـــــک، بستــــه به درجـــه حرارت محیط، که از سنسور قابل نصب روی بدنه کندانسور)موجود 

 .مجموعه کنترل بادبزن( فرمان می گیرد

 :توجه

ن در ساخت شرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهای فنی و مهندسی خود و با رعایت و حفظ کیفیت محصول میتواند نسبت به استفاده از اقالم جایگزی

 .محصوالت اقدام نماید
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 کندانسورهواییمشخصات عمومی و فنی 

 09CDFسری 
 

 شرکت صنایع سرماآفرین ایران 7931تاریخ بروزآوری: تیر ماه                                 2نسخه:شماره 
 

 09CDFمشخصات فنی کندانسورهای سری 
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 کندانسورهواییمشخصات عمومی و فنی 

 09CDFسری 
 

 صنایع سرماآفرین ایرانشرکت  7931تاریخ بروزآوری: تیر ماه                                2شماره نسخه:

 09CDFی کندانسورهای سری ابعاد و اندازه ها

 

 


