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 دوپارچه هواخنکچیلر تراکمی مشخصات عمومی و فنی 

 30HSPسری 

 
 

 شرکت صنایع سرماآفرین ایران 1399ماه ردیبهشت اتاریخ بروزآوری:                                           3شماره نسخه:
 

 

 هواخنکچیلر تراکمی  انواع
 تولید شرکت صنایع سرماآفرین ایران

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

چیلر تراکمی هواخنک

30سری 

(با کندانسور مجزا)دو پارچه 

کمپرسور  

رفت و برگشتی

30HLP, HSP

روکمپرسور اسک

30HA

یکپارچه

رالکمپرسور اسک

30RAN

روکمپرسور اسک

30XD
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 30HSPسری  پارچهدوچیلر تراکمی هواخنک مشخصات عمومی و فنی 

 

 شرکت صنایع سرماآفرین ایران 1399ماه اردیبهشت ی: تاریخ بروزآور                                          3شماره نسخه:

 
 

 عمومی

در  30HRP-HSP ها متناسب با دمای ورود و خروج آب سرد خروجی از دستگاه مطابق کاتالوگظرفیت دستگاه
 نقطه کار مد نظر محاسبه می شود. 

-را تامین می ر برودتیل بادی از کهر چیلر دارای دو مدار تبرید جداگانه است که بسته به نوع دستگاه هر مدار درص

ا با مطابق هتگاه نماید به نحویکه عمال مانند دو دستگاه عمل خواهند کرد. ظرفیت ها و جداول مشخصات دس
اندازه گیری شده است. ساخت دستگاه مطابق با استنانداردهای   ARI 550/590استاندارد 

ANSI/ASHRAE15  و استاندارد های رسمیNEC-USA  و کدهای قابل قبولASME ورت کامل و ص
 بود. ری خواهده برداگاز مبرد شارژ می شود. همچنین دستگاه در محل کارخانه تحویل و بالفاصله قابل بهربا 

 کمپرسور

 پرسور دارای د. هر کمباشن کمپرسورها از نوع رفت و برگشتی نیمه بسته با سرسیلندر استاندارد و قابل تعمیر می
رای بس روغن یت گالپمپ روغن با تغییر جهت اتوماتیک، شیر قطع سریع در مدار خروجی کمپرسور و دارای سا

 نشان دادن سطح روغن می باشد. 

  تولید  شونقشه ها و ر بوده و ساخت و مونتاژ چیلر بر اساس مشخصات فنی، ریا بیتز کریر برندکمپرسورها از
Carrier  پذیرد. میصورت 

 30 ارتعاشی به صورت کامل )برای مدل های تا هر کمپرسور دارای مجموعه فنر و ایزوالتورHSP060  و به
 به باال( می باشد.  30HSP070صورت مجموعه ای برای مدل های 

  یتر برقیهجهز به شود. هر کمپرسور مبا جریان گاز خط ساکشن در اطراف موتور خنک میموتور کمپرسورها 
 برای روان سازی و جدا نمودن گاز از روغن در هنگام شروع به کار دستگاه می باشد. 
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 30HSPسری  پارچهدوچیلر تراکمی هواخنک مشخصات عمومی و فنی 

 
 شرکت صنایع سرماآفرین ایران 1399ماه شت اردیبهتاریخ بروزآوری:                                           3شماره نسخه:

 اواپراتور

 کامال  ون ل برداشتبا درپوش قابوله از جنس کربن استیل ل-هر دستگاه دارای یک عدد اواپراتور از نوع پوسته

 ر مبرد جداگانه است.  دارای دو مداو  اینچ 4/3به ضخامت روکش دار آلومینیومی  االستومریعایق شده با فوم 

 ای مسی فین از داخل هاینچ و دارای لوله  6ازلهای ورودی و خروجی آب سرد بقطر لوله دارای ن-اواپراتور پوسته
 اینچ میباشد. ⅝بقطر بیرونی و  Tube sheet بدون درز رول شده به

 باشد.مدار آب یک پاسه با بافلهای از جنس پلی پروپیلن می 

 

اجزاء دیگر 

 مدار مبرد

 

  د است.ریان مبرقیق جدشیر انبساط طراحی و انتخاب شده برای این دستگاه ها از نوع الکترونیکی جهت کنترل 

 Muffler  ار و صدسدر خروجی کمپرسور برای یکنواخت کردن جریان مبرد پایین آوردن ارتعاشات و 

  گاز نما(Sight Glass ) می  برد را اعالممرنگ وجود رطوبت و اسیدی شدن آشکار ساز رطوبت که با تغییر
 کند.

 فیلتر خشک کن (Filter Drier)  قابل تعویض در مدار مبرد.با هسته 

 شیر برقی (Solenoid Valve) در مدار مایع برای قطع و وصل جریان مایع 

 برای شارژ دستگاه چیلر  (Charging Valve) شیر شارژ مبرد

 کنترل

  3 باشد:دستگاه بشرح زیر میمشخصات برق مصرفی کل Ph/50 Hz/380 V 

  کنترل سیستم توسطPLC گیرد.انجام می 

 .تعویض توالی عملکرد کمپرسورها بصورت خودکار وجود دارد 

 خاموش  د روشن ورت کلیای دما روی مدار آب سرد برای کنترل ظرفیت. بلوک های ترمینال قدکنترلر چند مرحله
ی عملکرد ویض توالا، تعمرحله ای برای کنترل ظرفیت جهت کارکردن با کمپرسوره اصلی. کنترلر الکترونیکی چند

 کمپرسورها بصورت خودکار

  .سیم کشی های قدرت و کنترل دستگاه در کارخانه بطور کامل انجام می شود 

 رغوب ی مز برندهارها اکنترلرهای مرکزی نصب شده در تابلو برق،کلیدهای کمپکت و حرارتی، رله ها و کنتاکتو
 می باشد. 

 باشد: همچنین تابلو کنترل شامل کنترلهای ایمنی زیر می 

 یچ  قطع در فشار باال ئسو(High Pressure) رسورپجهت هر کم  

 یچ  قطع در فشار پایین ئسو(Low Pressure) جهت هر مدار 

 دمای پایین آب با  حفاظت در برابرManual Reset )آنتی فریز( 

 Circuit Breaker برای حفاظت موتور کمپرسور و کنتاکتور از اضافه بار 

 Low oil protection  های)مدل  برای هر مدار مبرد جهت جلوگیری از کارکرد بدون روغن کمپرسور  
30HSP200,240) 

 حفاظت در برابر قطعی فاز و تغییر توالی فاز
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 30HSPسری  پارچهدوچیلر تراکمی هواخنک مشخصات عمومی و فنی 

 
 شرکت صنایع سرماآفرین ایران 1399ماه شت اردیبهتاریخ بروزآوری:                                           3شماره نسخه:

 

 میان باری

 30های تا مدل برای چیلرHSP-160  در هر مدار یک کمپرسور مجهز به شیرUnloader  برقی از نوع
Suction Cut-off  جهت تامین نیاز چیلر در شرایطPart Load  می باشد. و کنترل ظرفیت چیلرها را

رل نوع کنت ه اینبرحسب نیاز در شرایط کاری متفاوت و بشرح جدول ذیل امکان پذیر می سازد. توضیح آنک
 ( پیش بینی شده اند.Carrierمنحصرا در چیلرهای سرماآفرین)

 
 

 مدل چیلر ( %کنترل ظرفیت) 
    100 75 50 25 30HSP040 

    100 80 60 40 30HSP050 

    100 83 67 33 30HSP060 

  100 85.7 71.2 57.2 42.9 28.6 30HSP070 

  100 87 75 62 50 25 30HSP080 

  100 88.8 66.7 55.5 44.4 22.2 30HSP090 

100 90 80 70 60 50 40 20 30HSP100 

100 90.9 81.8 72.7 54.5 45.4 36.3 18.2 30HSP110 

100 91.6 75.0 66.7 50 41 33.3 16.6 
30HSP120 
30HSP160 

100 90.4 78.6 69 57 47.6 38 19 30HSP140 

   100 80 60 40 20 30HSP200 

  100 84 67.2 50.4 33.6 16.8 30HSP240 

 
 

 :توجه

ایگزین در ساخت از اقالم ج استفاده تواند نسبت بهرعایت و حفظ کیفیت محصول میشرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهای فنی و مهندسی خود و با 

 .محصوالت اقدام نماید
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 30HSPسری  پارچهدوچیلر تراکمی هواخنک مشخصات عمومی و فنی 

 
 سرماآفرین ایران شرکت صنایع 1399ماه اردیبهشت : تاریخ بروزآوری                                          3شماره نسخه:

 زیر خواهد بود:جدول مطابق  30HSP سری چیلر تراکمیجمع بندی مشخصات 
 برند نام قطعه ردیف

 COMPRESSORS Carrier, Bitzer کمپرسورها 1

 CRANKCASE HEATER Carrier, Bitzer گرمکن کمپرسور 2

3 
کلیدهای تابلو برق، کلید 

 کنترل
CONTACTORS Schneider, LS, Hyundai,Siemens 

 EXP. VALVES Carel,Danfoss,Sporlan شیر انبساط 4

 FILTER DRIER Castel,GMC,Danfoss,SSI فیلتر خشک کن 5

 COOLER COPPER FIN لوله های کولر 6
TUBES 

Qaem copper ind., 
 Bahonar Copper Ind. 

 .INSULLATION Kflex-Sana Ind عایق 7
  

 

 

 


