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    بخش 2: نامگذاری

    بخش 3 : ویژگیها

  مشخصات استاندارد

  مجموعه مستقل/صرفه جویی انرژی

بدلیل کنترل اتوماتیک ظرفیت چیلر با چند کمپرسور راندمان دستگاه در بار جزئی افزایش یافته است.

  راندمان باال  

اواپراتور با فن آوری انحصاری گری و قابلیت تنظیم جریان )دِبی( موجب افزایش چشمگیر در دمای مرحله تبخیر و باالرفتن عملکرد چیلر 
می گردد.
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  کمپرسور اسکرال 

کمپرسور اسکرال پیشرفته گری، با آب بندی مناسب، عدم نشتی و آسیب پذیری و صدای کمتر طر احی شده بطوریکه یکی پس از دیگری 
شروع به کار کرده و عملکرد یکنواخت کمپرسورها موجب افزایش عمر دستگاه می گردد.

  کاربرد وسیع

بکارگیری تکنیک شیر انبساط الکتریکی امکان کار دستگاه در محدوده وسیعی را فراهم می آورد. آب ورودی دستگاه در بازه دمایی 
C°7-  تا C°42 و همچنین مایع مبرد خروجی تا دمای C°55 نیز می تواند باشد.

  اطمینان در برگشت روغن

اواپراتور پوسته لوله خشک با راندمان باال جهت اطمینان از برگشت روغن بکارگرفته شده است.

روغن روانساز آمیخته با مبرد وارد کمپرسور می گردد و در این حالت ذره ای روغن بر دیواره مبدل نمی چسبد و 
بنابراین موجب افزایش انتقال حرارت در اواپراتور دستگاه می گردد.

   تست در شرایط سخت

جهت اطمینان از عملکرد مطلوب، این دستگاه تحت آزمایش هایی در شرایط سخت نظیر حرارت بیش از حد و یا ورودی آب با دمای خیلی 
پائین و یا روشن/خاموش نمودن مکرر قرار گرفته است.

   سیستم حفاظتی چندگانه

دستگاه مجهز به سیستم های حفاظتی چندگانه نظیرسوئیچ کنترل فشار باال، شیر فشارشکن، کنترل فاز، 
سوئیچ کنترل فشار پائین، سوئیچ کنترل در بار اضافی و همچنین سیستم حفاظتی در دمای باالی رانش 

کمپرسور می باشد.

   موتورخانه اتوماتیک

 سیستم حفاظتی دستگاه مجهز به کنترل خودکار پمپ ها می باشد که امکان روشن و خاموش کردن اتوماتیک 
پمپ ها، حتی به صورت برنامه زمان بندی شده هفتگی مقدور بوده و در مکانهای اداری و تجاری بدون نیاز 
به راهبرد، تمامی مراحل روشن و خاموش شدن روزانه را به طور کاماًل خودکار انجام می دهد که در نتیجه 

مقدار قابل توجهی از هزینه انرژی و کارمزد راهبری کاسته خواهد شد.

   چیدمان کاربردی، نصب و نگهداری آسانتر

طراحی مدوالر با حجم کم و ساختار فشرده موجب راحتی در حمل و نقل و نصب و کاهش هزینه نگهداری می شود. به دلیل مستقل بودن 
سیستم سرمایش، هنگام تغییر یک ماژول اختاللی در کار سایر اجزاء بوجود نمی آورد.

این سری از چیلرها قابلیت اتصال کنترلی و مکانیکی تا 16 دستگاه را با یکدیگر دارند و قادر خواهند بود ظرفیتهای درخواستی باال را نیز 
پوشش دهند.

  نصب در فضای باز و پشت بام

در صورتیکه از نوع کابینت دار چیلر تهیه شود امکان نصب در فضای باز نیز در شرایط خاص امکان پذیر می باشد که با حذف موتورخانه 
و صرفه جویی در فضای آن همراه خواهد بود. کابینت دستگاه به صورت انتخابی بوده و دستگاه در حالت استاندارد بدون کابینت 

می باشد.
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    بخش 4: مشخصات

    1-4- مشخصات

 
نکته: 

1- ظرفیت سرمایشی براساس شرایط زیر تنظیم شده است: دمای آب سرد خروجی C°7 ، دمای آب سرد وورودی C°12 ، دمای آب 
35°C 30 ، دمای آب خنک کننده خروجی°C خنک کننده ورودی

2- ابعاد و وزن براساس دستگاه بدون کابینت در نظر گرفته شده است.
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  2-4- ضرایب تصحیح

 شرایط در حال کار آب سطحی

ضریب تصحیح ظرفیت در سرمایش آب سطحی 

    بخش 5 : ضد یخ

با افزودن محلول گلیکول کارکرد آن و جریان آب و افت فشار سیستم دچار تغییرات می شود. به ضریب تصحیح مندرج در جدول زیر 

مراجعه شود.
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    بخش 6 : نصب

  1-6- ابعاد دستگاه

نقشه شماتیک ابعاد دستگاه SSD750 LW-M)بدون کابینت(

نقشه شماتیک ابعاد دستگاه SSD1100 LW-M )بدون کابینت(
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نقشه شماتیک ابعاد دستگاه SSD1500 LW-M )بدون کابینت(
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SSD750 L/BW-M , SSD1100 L/BW-M  نقشه شماتیک ابعاد دستگاه

 SSD1500 L/BW-M  نقشه شماتیک ابعاد دستگاه
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 2-6- فضای اطراف جهت نصب

 3-6- ابعاد
  فنداسیون نصب در محل استقرار چیلر می بایست توسط طراحان خبره انجام پذیرد. 

  فنداسیون نصب می بایست از جنس بتون و یا فوالد با قابلیت تحمل وزن در حال کار دستگاه بوده در عین حال سطح باالی فنداسیون 

می بایست مسطح بوده و همچنین کانال درین در نظر گرفته شود.

  صفحه استیل و لرزه گیر به صورت مناسب بر روی فنداسیون قرار گیرد و سپس ر روی پیچ فنداسیون آن بتون ریزی درم انجام پذیرد. 

به دیاگرام نصب فنداسیون جهت کسب اطالعات بیشتر توجه گردد. 

  تلورانس مجاز دستگاه که حدود 6mm/m می باشد بررسی گردد. در صورت عدم توازن دستگاه، پایه و یا صفحه لرزه گیر می بایست 

توسط قطعه های پرکننده )که خود کاربر تهیه می کند( تنظیم گردد و در نهایت پیچ پایه بطور مناسب سفت گردد.
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دیاگرام فنداسیون نصب
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    بخش 7 : نقشه سیم کشی
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    بخش 8 : اجزاء کنترل کننده 

 16 ها)تا  دستگاه  شرایط  و  اطالعات  تمای  به  دسترسی  امکان  موتورخانه  فضای  از  خارج  در  نصب  قابلیت  با  سیمی  کننده  کنترل 
جانبی تجهیزات  تمامی  اتوماتیک  کاماًل  عملکرد  و  زمانبندی  و  روشن  خاموش-  امکان  ریزی  برنامه  با  آورد.  می  فراهم  را   دستگاه( 

فراهم می شود و دریافت اطالعات و کنترل دستگاه با رمز می باشد که دسترسی به تجهیزات را کاماًل محدود می نماید.






