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 کندانسینگ یونیتهایمشخصات عمومی و فنی 

  38XDسری 

 شرکت صنایع سرماآفرین ایران 1398ماه  تیروری: تاریخ بروزآ                                               2شماره نسخه:
 

 

 هواخنک کندانسینگ یونیتهای انواع
 تولید شرکت صنایع سرماآفرین ایران
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 کندانسینگ یونیتهایمشخصات عمومی و فنی 

 38XDسری 
 

 شرکت صنایع سرماآفرین ایران 1398ماه  تیرتاریخ بروزآوری:                                 2شماره نسخه:

 
 

 
 

 عمومی

جود وشت بام پروی  این سری از تجهیزات در فضای آزاد بیرون نصب شده و امكان نصب آنها بر روی زمین و یا
 .دارد

رد قطه کارکتالوگ در نها متناسب با دمای اشباع مكش و دمای هوای ورودی به کندانسور مطابق کاظرفیت دستگاه
 شود.مورد نظر محاسبه می

 ار با مبردکمناسب  واسكر هر کندانسینگ یونیت دارای یک یا دو مدار تبرید جداگانه و هر مدار دارای یک کمپرسور

R22، R134a  وR407c  باشد.تن برودتی نامی می 180تا  50از ظرفیت 
شی بین کید لوله نصب با شود. در محلمیهای کنترل و تابلو دستگاه در کارخانه انجام کلیه لوله کشی و سیم کشی

بل بهره قاستگاه دد تا هواساز و کندانسینگ یونیت و کارهای مورد نیاز دیگر طبق دستورالعمل سازنده انجام شو
 گردد.اری برد

 کندانسور

 فین و  -کندانسور از نوع لولهV-Type  ین فاینچ و  ⅜هواخنک بوده که کویل آن از لوله مسی بقطر بیرونی
عدد در هر اینچ  14الی  12و تعداد فین  )که طبق درخواست مشتری می تواند از جنس مس باشد( آلومینیومی

 وجود دارد که پوشش ضد خوردگی سطح کندانسور در صورت اعالم قابل اجرا خواهد بود.

 ردن خاموش ک وا روشن کنترل سطح فشار کندانس بهای محوری با راندمان باال بوده که کندانسور مجهز به فن
 پذیرد.  صورت می (VFD)فنها و یا تغییر فرکانس 

 کمپرسور

 یت چهار نترل ظرفر(، ککمپرسورها از نوع اسكرو، کامپكت )موتور و جداکننده روغن بصورت یكپارچه با کمپرسو
 باشد.مرحله ای یا پیوسته و دارای سایت گلس روغن برای نشان دادن سطح روغن می

  کمپرسورها تولید شرکتهایBitzer  و یاHanbell ها و روش تولیدقشهبوده و چیلر بر اساس مشخصات فنی، ن 
 شوند.کریر آمریكا ساخته می

 روغن،  ول سوئیچهش، لهر کمپرسور دارای کنترل اتوماتیک دمای موتور و روغن، کنترل فاز، شیر یكطرفه در د
 .باشدع میمایق ایزوالتور ارتعاشی، شیر اطمینان داخلی و پورتهای جداگانه برای اکونومایزر و تزری

  رای ر برقی به هیتبموتور کمپرسورها با جریان گاز خط مكش در اطراف موتور خنک شده و هر کمپرسور مجهز
 باشد.روان سازی و جدا نمودن گاز از روغن در هنگام شروع به کار دستگاه می
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 کندانسینگ یونیتهایمشخصات عمومی و فنی 

 38XDسری 
 

 شرکت صنایع سرماآفرین ایران 1398تاریخ بروزآوری: تیر ماه                                 2شماره نسخه:

اجزاء دیگر 

 مدار مبرد

 

  گاز نما(Sight Glass )می برد را اعالممبت و اسیدی شدن آشكار ساز رطوبت که با تغییر رنگ وجود رطو-

 کند.

 ( فیلتر خشک کنFilter Drier)  قابل تعویض در مدار مبردبا هسته 

  آکوموالتور(Accumulator) برای جلوگیری از ورود مایع به کمپرسور و آسیب دیدن آن 

  شیر شارژ مبرد(Charging Valve) برای شارژ دستگاه 

 کنترل

  کنترل سیستم توسطPLC گیرد.انجام می 

 رکزی منترلرهای کاز  تابلوی برق جهت نصب در فضای آزاد بوده و تمامی فرامین بصورت اتوماتیک با استفاده
ساط رهای انبالت شیحشود. تابلو برق دارای صفحه نشان دهنده سیكل برودتی، دمای مبرد، درصد و انجام می

و دارای کلید  Alarm Historyاست که دارای قابلیت کنترل از اتاق فرمان، دارای قابلیت کنترل از راه دور، 
 قطع و وصل اصلی در فیدر ورودی است.

  ا و هتی، رله حرار وکنترلرهای مرکزی نصب شده در تابلو برق از نوع مرغوب اروپایی است. کلیدهای کمپكت
 کنتاکتورها از برندهای مرغوب 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 

 Circuit Breaker برای حفاظت موتور کمپرسور و کنتاکتور از اضافه بار 

 Low oil protection سوربرای هر مدار مبرد جهت جلوگیری از کارکرد بدون روغن کمپر  

 حفاظت در برابر قطعی فاز و تغییر توالی فاز 

 :توجه

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

 .محصوالت اقدام نماید
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 کندانسینگ یونیتهایمشخصات عمومی و فنی 

 38XDسری 
 

 شرکت صنایع سرماآفرین ایران 1398ماه  تیر تاریخ بروزآوری:                                2شماره نسخه:

 مطابق زیر خواهد بود: 38XDجمع بندی مشخصات کندانسینگ یونیت 
 برند نام قطعه ردیف

1 Compressors Bitzer,Hanbell 

2 Condenser Fan S&P-Damandeh,EBM 

3 Microprocessor Controller Carel,Danfoss 

4 Filter Drier Castel,GMC,SSI,Danfoss 

5 Low Pressure Sensor Carel,Danfoss 

6 High Pressure Sensor Carel,Danfoss 

7 Circuit Breaker Schneider, LS, Hyundai,Siemens 

8 Contactor Schneider, LS, Hyundai,Siemens 

 

 

 


