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 پکیج های برودتی یکپارچه مشخصات عمومی و فنی 

  50ZA,50ZASسری 

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

 

 پکیج های برودتی یکپارچه انواع
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هپکیج های برودتی یکپارچ

50سری 

با دیواره دو جداره

50ZA(S)سری 

با دیواره تک جداره

50DA(S)سری 

بدون کندانسور

50BBSسری 
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 پکیج های برودتی یکپارچه مشخصات عمومی و فنی 

 50ZA,50ZASسری 
 

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

 

 
 

 

 عمومی

 ی شوند.تن تبرید تولید م 140الی  30در ظرفیت نامی  50ZA(S)پکیج های برودتی یکپارچه هوایی 
ین سری رد. در اجود داونها بر روی زمین و یا پشت بام آو امکان نصب  کیج ها در فضای خارج نصب می شونداین پ

 R134A,R407Cرد شود و با مبکمپرسورهای اسکرال استفاده می و های رفت و برگشتیها از کمپرسوراز پکیج
ر، انند نوع کمپرسومعواملی  بر نیازتواند بناباشد و کاربر میباشند. تنوع این محصول بسیار قابل توجه میقابل ارائه می

اید. برای نتخاب نماد را حجم هوای مورد نیاز، نوع و جنس فین، فیلترهای مورد نیاز و غیره محصول مورد نیاز خو
ظرفیت ها و جداول  .مراجعه گردد 50ZA(S)د نیاز به کاتالوگ پکیج آشنایی بیشتر با تنوع محصول و ظرفیت مور

 اندازه گیری شده است. 360/340ها مطابق با استاندارد مشخصات دستگاه

درصدی از کل  کمپرسور و نوع باشد که هر مدار با توجه به ظرفیترید جداگانه میهر پکیج دارای یک و یا دو مدار تب
 ماید.نبار دستگاه را تامین می

ابل قبول و استانداردهای رسمی و کدهای ق  ANSI/ASHRAE 15ساخت دستگاه مطابق با استانداردهای 
ASME   گیردصورت میو بر اساس مشخصات فنی ، نقشه ها و روش تولید کریر آمریکا. 

)فن  بصورت یکپارچه و سایر مدل ها بصورت دو پارچه  50ZA30 , 50ZAS30/40/50پکیج های مدل 
-یم کشیشی و سشوند. در مدلهای یکپارچه کلیه لوله کسکشن و کویل گرمایی بصورت یک بخش جدا( حمل می

امل در محل ه صورت ککیج بهای کنترل و تابلو دستگاه، شارژ پکیج و تست و راه اندازی در کارخانه انجام شده و پ
پروژه  ه در محلرژ دستگاها و شاکشی ها و سیم کشیها بخشی از لولهشود. در سایر مدلمشتری می کارخانه تحویل

 گیرد.صورت می
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 پکیج های برودتی یکپارچه مشخصات عمومی و فنی 

  50ZA,50ZASسری 

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

 کویلها

  کویل کندانسور از نوع لوله و فین هواخنکV-type  است. پره )فین( در هر اینچ 14با   ⅜ "طرو شامل چهار ردیف لوله مسی به ق 

 پره ردیف در هر اینچ است. 8-14با  5/0"کویل سرمایی شش ردیف لوله مسی به قطر 

  شتری امکانرخواست منا به دبموجدار آلومینیومی که  )فین( هایساخته شده از پرهکویلهای کندانسور و اواپراتور 

 

  نیز وجود دارد.  و همچنین پوشش ضدخوردگی ارائه فین مسی 

 های مسی انبساط یافتهلوله ( (Expandedباشدمیانتقال حرارت  ها و حذف مقاومت تماسی درجهت اتصال کامل با پره. 
  400 در فشارکویلها پس از ساختPsig- 420  150مورد تست فشار و درPsig گیرند.رار میمورد تست نشتی ق 

 د.تواند در صورت درخواست مشتری به کویل گرمایی آبی یا الکتریکی مجهز باشدستگاه می 

 کمپرسورها

  کمپرسورها از نوع رفت و برگشتی برندCarrier   یا Bitzer  در سریZA ند و از نوع اسکرال برCopland   یا
Danfoss  در سریZAS .می باشند 

  پمپ  الف فشارچ اختکمپرسورهای رفت و برگشتی نیمه بسته دارای شیرهای مکش و رانش، ایزوالتور ارتعاشی، سوئی
ه و ن ارتعاشات واردبرای یکنواخت کردن جریان مبرد جهت پایین آورد Mufflerروغن، سایت گالس به همراه یک عدد 

 ند.سر و صدا هست

 اشد.بمی تور ارتعاشی و سایت گالس روغنهای مکش و رانش، ایزوالکمپرسورهای اسکرال دارای شیر 

 سور هر کمپر وشده  در هر دو نوع کمپرسور موتور کمپرسورها با جریان گاز خط ساکشن در اطراف موتور خنک
 د.ه می باشستگادبه کار  مجهز به هیتر برقی برای روان سازی و جدا نمودن گاز از روغن در هنگام شروع

 فن و موتور

 برندهای کندانسور فن EBM  یا S & P-DAMANDEH   ره و موتور می باشند.پاز نوع محوری با اتصال مستقیم 

 می باشد. Fکالس عایقی این فن ها 

 های بخش هواساز تولید بهترین سازندگان و از نوعفن F.C  یاB.C باشند. دور ر فنری میو مجهز به لرزه گی
فن  موتور. الکتروی شودفن و قدرت الکتروموتور آن متناسب با ظرفیت هوادهی و افت فشار مورد نیاز انتخاب م

 ست.شد( اساخت موتوژن و یا شرکتهای معتبر دیگر )در صورتی که امکان تامین آن وجود داشته با

 شود.یداخل پانلهای دستگاه استفاده م میلیمتر در 19به ضخامت   Polystyreneعایق از نوع   بدنه و عایق

 کنترل

  کنترل سیستم توسطPLC  پذیرد.میصورت 

 کمپرسور رانش هر پکیج شامل سوئیچ قطع فشار باال و فشار پایین جهت هر کمپرسور، سنسور فشارمکش و ،
فاظت قطع رونیکی، حالکت سوئیچ فشار فن و فیلتر هوا، سنسورهای دما هوای ورود و خروج اواپراتور، شیرانبساط

یت سا ،فیلتر درایر نتاکتور،کتی ، فاز و تغییر توالی فاز، شیر اطمینان، شیرقطع خط مایع ، شیر شارژ مبرد، کلید حرار
 باشد.میگالس و شیر برقی 

 فیلتر
 ،فیلتر  و یسه افیلتر کی بخش هواساز دستگاه متناسب با درخواست مشتری می توانند به فیلتر آلومینیومی قابل شستشو

 ( مجهز باشند.Pleated Filter) پلیتد

 :توجه

ایگزین در ساخت جه از اقالم استفاد تواند نسبت بهشرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهای فنی و مهندسی خود و با رعایت و حفظ کیفیت محصول می

 .محصوالت اقدام نماید
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 پکیج های برودتی یکپارچه مشخصات عمومی و فنی 

  50ZA,50ZASسری 
 شرکت صنایع سرماآفرین ایران 1399: اردیبهشت ماه تاریخ بروزآوری                                          3شماره نسخه:

 مارک نام قطعه ردیف

 COMPRESSORS کمپرسورها 1
BITZER,CARRIER,COPLAND,DANFOSS 

 CONDENSER  FAN فن کندانسور 2
EBM,S&P-DAMANDEH 

 EVAPORATOR  FAN فن اواپراتور 3
COMEFRI,DAMANDEH,YILIDA,MAKESH 

 ,ELECTROMOTOR MOTOGEN,ELECTROGEN الکتروموتور 4

ARIAN SANAT, SIEMENS 

 MICROPROCESSOR CONTROLER کنترلر میکروپروسسوری 5
CAREL 

 LOW PRESSURE SENSOR سنسور فشار ضعیف 6
CAREL 

 HIGH PRESSURE SENSOR سنسور فشار قوی 7
CAREL 

 

 

 پکیج های برودتی یکپارچه مشخصات عمومی و فنی 

  50ZA,50ZASسری 
 شرکت صنایع سرماآفرین ایران 1399ری: اردیبهشت ماه تاریخ بروزآو                                          3شماره نسخه:

 مارک نام قطعه ردیف

 AIR  FLOW  SENSOR CAREL,DANFOSS,REGIN سنسور دمای هوا 8

 CIRCUIT  BREAKER SCHNEIDER,LS,HYUNDAI,SIEMENS کلید حرارتی 9

 CONTACTOR SCHNEIDER,LS,HYUNDAI,SIEMENS کنتاکتور 10

 ELECTRONIC EXP. VALVES شیر انبساطی الکترونیکی 11

(EXV) 

CAREL, DANFOSS,SUNHUA,SPORLAN 
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 FILTER DRIER SSI,GMC,CASTEL فیلتر خشک کن 12

13 
 FIN COPPER TUBES لوله ها

QAEM COPPER Ind. 

BAHONAR COPPER Ind. 

 .ELESTOMERY INSULLATION KFLEX-SANA Ind عایق 14

 

 

 


