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از نظر توجيه اقتصادي انتخاب سيستم هاي تهويه مطبوع مي بايستي مولفه هاي منافع 
انرژي(،  هاي  گذاري  تعرفه  در  دولت  گذاري  سياست  نماي  دور  )بررسي  كشور  ملي 
 هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه، هزينه هاي جاري و بهره وري از ويژگي هاي سيستم 

را بررسي نمود . 
ايران با دارا بودن 15/8% از ذخاير گاز دنيا دومين كشور از نظر ذخاير اثبات شده گاز 
به زمستان  تابستان نسبت  به دليل مصرف بسيار كمتر گاز در فصل   . باشد  دنيا مي 
حدود 75% از ظرفيت تأسيسات و تجهيزات تهيه و توزيع گاز در تابستانها خالي مي باشد، 
هاي  نيروگاه  توسط  برق  عرضه  و  توليد  توان  از  بيش  مصرف  تقاضاي  تابستانها  در 
كشور، سبب شده تا دولت ضمن افزايش تعرفه برق مصرفي تابستانها، براي مشتريان 
پر مصرف جريمه و براي مصرف كنندگاني كه از سيستم هاي تهويه مطبوع جذبي گاز 

سوز استفاده مي نمايند تعرفه تشويقي گاز در نظر بگيرد .
به سمت  كنندگان  مصرف  هدايت  ها،  يارانه  نمودن  هدفمند  در  دولت  هاي  سياست 
حال  در  كه  است  كمتر  انرژي  با  هاي  دستگاه  و  تجهيزات  آالت،   ماشين  از  استفاده 
حاضر دولت با كاهش تعرفه و در نظر گرفتن تعرفه تشويقي گاز براي استفاده كنندگان 
به  جذبي  چيلرهاي  از  استفاده  چيلرهاي جذبي سعي بر تشويق مصرف كنندگان به 
جاي استفاده از ساير سيستم هاي تهويه مطبوع كه با برق كار مي كنند مي باشد. 

مقدمه
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كمپاني ابارا در سال 1912 ميالدی در كشور ژاپن فعاليت خود را آغاز نمود و 
در همان سال برای نخستين بار پمپ سانتريفيوژ در ژاپن را توليد نمود.

كارخانه های اين كمپاني در شهرهاي فوجي ساوا )60 كيلومتري جنوب شرقي 
توكيو( به مساحت 530,000 مترمربع و سودگوارا با مساحت 215,000 مترمربع، 
هـانـدا و سـوزوكـا واقع گـرديده اند. در اين كارخانه ها برج هاي خنك كننده، 
چيلـرهاي جذبـي و تراكمـي، انـواع پمپ ها )از جملـه پمـپ هاي هرمتيك 

چيلرهاي جذبي ابـارا(، توربين، فن و بويلرهاي صنعتي ... توليد مي شوند.
در حال حاضركمپاني ابـارا بزرگترين توليدكننده و صادركننده چيلرهاي جذبي و 
برج هاي خنك كننده )با سهم صادرات حدود 83%( پرفروشترين چيلر جذبی و 

برج خنك كننده ژاپنی در دنيا مي باشد. 
چيلرهاي جذبي كمپاني ابارا از ظرفيت 40 الي 1000 تن برودتي در كارخانه 
فوجي ساوا و چيلرهايی با  ظرفيت هاي باالتر از 1000 تن برودتي در كارخانه 
واقع در سودگوارا توليد مي شوند. شهر سودگوارا در كنار دريا واقع شده بدين 
ترتيب چيلرهايي با ابعاد بزرگتر كه مي تواند بدون نياز به حمل و نقل جاده اي 
از  ايران  ابـارا در  بارگيري مي شود. حضور كمپاني  مستقيمًا بر روي كشتي 
سال 1354 با تأمين چيلرهاي مورد نياز پتروشيمي بندر امام كه آن زمان به 
پتروشيمي ايران و ژاپن ناميده مي شد آغاز گرديد و از همان سال تا به امروز 
به طور دائم در زمينه فروش و ارائه خدمات پس از فروش كليه محصوالت 

خود در ايران فعاليت مي نمايد.
دانش فني باال، تكنولوژي فوق مدرن و توجه خاص به صرفه جويی در مصرف 
انرژي، محصوالت كمپاني ابـارا را در باالترين سطح بين ساير توليد كنندگان 
  ،))Carrier(قرار داده، حتی كه ساير شركت هاي معتبر )از جمله، كمپاني كرير
سالها چيلرهاي جذبي دو اثره و شعله مستقيم خود را تحت ليسانس كمپاني 

ابـارا توليد نموده اند .

كمپاني ابـارا 
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نمایی از كارخانه ابـارا 
)فوجی ساوا ژاپن(
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انواع مدل های چیلرهای جذبی ابـارا 

جذبی  چیلرهای 
تک اثره

)Singel effect(

جذبی  چیلرهای 
دو اثره

)Double effect(

چیلر جذبی تک اثره  
با تغذیه آب گرم 

RCH مدل

چیلر جذبی دو اثره 
بخار مدل
RCW

چیلر جذبی دو اثره 
بخار مدل
RAW

چیلر جذبی دو اثره 
بخار مدل
RFW

چیلر جذبی دو اثره 
شعله مستقیم مدل

RCP

چیلر جذبی دو اثره 
شعله مستقیم مدل

RGD

چیلر جذبی تک اثره 
با تغذیه بخار و آب داغ 

16JH  مدل

16JH  چیلر جذبی تک اثره با تغذیه بخار و آب داغ مدل

RCW  چیلر جذبی دو اثره بخار مدلRFW  چیلر جذبی دو اثره بخار مدل

RCP  چیلر جذبی دو اثره شعله مستقیم مدلRGD  چیلر جذبی دو اثره شعله مستقیم مدل

RAW  چیلر جذبی دو اثره بخار مدل

RCH  چیلر جذبی تک اثره با تغذیه آب گرم مدل
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چيلـرهاي جذبـي با توجه به چرخه كار آنها به دو دسته تك اثره و دو اثره تقسيم 
مي شوند و كاركرد آنها همانند كليه دستگاه هاي برودتي ديگر بر اساس اصل كلي 
تبخير مايع مبرد استوار مي باشد. در تمامي سيستم هاي برودتي با تبخير مايع مبرد 
گرما جذب شده و ايجاد برودت مي گردد، ) هر مايعي با جذب گرماي نهان تبخير 
در درجه حرارت ثابت تبديل به بخار شده و با جذب گرماي محيط و ايجاد برودت 
مي نمايد. ( با توجه به كاهش فشار داخل چيلرهاي جذبي به هفت ميليمتر جيوه، 
آب حدوداً در دماي 7 درجه سانتي گراد به جوش مي آيد و با جذب گرماي نهان 

به بخار تبديل مي گردد. 
چيلر جذبي از چهار قسمت اصلي اواپراتور ، ابزربر ، ژنراتور و كندانسور تشكيل شده 
است كه مايع مبرد ) آب ( توسط پمپ مبرد روي لوله هاي مسي اواپراتور پاشيده و 
بخار مي گردد ، عمل تبخير در اواپراتور ، ايجاد برودت مي نمايد. بخارات حاصله 
توسط ليتيوم برومايد در ابزربر جذب شده و مايع ليتيوم برومايد با جذب رطوبت 
رقيق مي گردد، سپس ليتيوم برومايد رقيق شده توسط پمپ محلول از طريق مبدل 

به ژنراتور انتقال مي يابد.
ليتيوم برومايد در ژنراتور حرارت داده شده و تغليظ مي گردد، اين حرارت می تواند 
بين  فشار  اختالف  به علت وجود  باشد، سپس  بخار  يا  و  داغ  آب  بوسيله مشعل، 
بخار  از طرفي،  گردد.  باز مي  ابزربر  به  ثقلي  نيروي  تأثير  تحت  ابزربر،  و  ژنراتور 
حاصله از ژنراتور در كندانسور دستگاه توسط آب برج خنك كننده، تقطير و مجدداً به 

اواپراتور بر مي گردد و سيكل برودتي دستگاه به همين نحو تكرار مي شود. 

نحوه كاركرد چیلرهاي جذبي 
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 مدل RCH ) ظرفيت 45 تا 360 تن برودتي (

 مدل 16JH ) ظرفيت 100 تا 1500 تن برودتي (
با تغذيه بخار يا آب باالي 100 درجه سانتيگراد

اثـره  تک  جذبـي  چيلـرهاي 
بخار و آب گرم



7

چیلرهاي جذبي تک اثره ابـارا

كاربرد چیلرهاي جذبي آب گرم

نحوه كاركرد چیلرهاي جذبي آب گرم 

چيلرهاي جذبي تك اثره در سه نوع بخار، آب داغ و آب گرم توليد مي شوند و 
داراي سيستم كنترل رله اي- مكانيكي با ضريب عملكرد 0/7 تا 0/75 و يك 

ژنراتورمي باشند. 
در صنايعي كه بخار مصرف مي نمايند انرژي بخار پس از مصرف كم شده و به 
آب گرم تبديل مي شود، كه مي توان از آن جهت توليد از بازيافت انرژي موجود 
در آب گرم )حاصل از پروسه توليد( انرژي مورد نياز چيلر جذبي تأمين مي گردد.

چيلرهـاي جذبي آب گرم در پروژه هايي كه داراي واحد بازيافت انرژي و حرارت 
نياز  به  توجه  با  ها  پروژه  ساير  در  دارند،  اقتصادي  توجيه  و  كاربرد  باشند  مي 
لوله كشي،  توليد آب گرم )ديگ هاي آب گرم، پمپ،  به تجهيزات  موتورخانه 
عايق كاري و ... (، هزينه هاي تعميراتي تجهيزات، افت انرژي حرارتي و مصرف 
مضاعف انرژي براي تهيه آب گرم استفاده از چيلرهاي جذبي آب گرم كاربرد و 

توجيه اقتصادي ندارد.

محلول ليتيوم برومايد رقيق شده بعد از محفظه ابزربر به ژنراتور وارد شده و توسط 
منبع گرمايي دستگاه )بخار يا آب داغ و يا آب گرم( گرم مي شود و بعد از تغليظ، مجدد 
به ابزربر بازگردانده می شود و بخارهاي آب جدا شده از ليتيوم برومايد در فرايند 

تغليظ نيز از ژنراتور به كندانسور منتقل و تقطير مي شود.
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16JH  چیلر جذبی تک اثره با تغذیه بخار و آب داغ مدل
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چرخه عملکرد

16
JH

 M
od

el
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16JH جداول انتخاب چيلرهای مدل
ظرفيت های 100 الی 240 تن برودتی

ظرفيت های 280 الی 570 تن برودتی

مشخصات فوق بر اساس شرايط زير اعالم شده است:
1- فشار بخار ورودي به دستگاه در فلنج ورودي ژنراتور 1 بار )MPa 0.098( مي باشد.

2- دماي آب برج خنك كننده:   
     0.0001 m2hoc / )0.086  m2k/kw(  :3- ضريب رسوب گذاري

 130oC 0.147( با درجه حرارت كمتر از MPa( 4- فشار خط بخار مختص چيلر:  1/5 بار
)0.78 MPa(5- حداكثر فشار كاركرد كويل هاي اواپراتور، ابزربر، كندانسور 8 بار
6-  ظرفيت برودتي بر اساس استاندارد JIS B8622  )سال 1994( مي باشد.

توضیح: 
- توضيح تله بخار متناسب با اختالف فشار مؤثر بين ورودي و خروجي تله بخار در  

   حالت بار جزئي)partial load( صورت مي گيرد.
- ساخت چيلرهايي با شرايط متفاوت با مشخصات مندرج در جداول امكان پذير است.

- امكان حمل چيلر به صورت دو تكه وجود دارد. 
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ظرفيت های 650 الی 1180 تن برودتی

ظرفيت های 1290 الی 1590 تن برودتی

در شرايط خاص همچون موارد زير با متخصصين اين شركت تماس بگيريد:
1- استفاده از آب دريا به عنوان آب برج خنك كننده 

2- دبي هاي متفاوت با مندرجات جدول
3- ضرايب رسوب گذاري باالتر از استاندارد

)0.78 MPa(4- تفاوت فشار كاركرد چيلر بيش از 8 بار

5- ولتاژ برق متفاوت
 130oC 6- دماي بخار ورودي به دستگاه بيش از

7- نياز به استفاده از چيلر در تمام طول سال

16
JH

 M
od

el
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نماهای مختلف
مدل های 100 الی 800 تن برودتی

مدل های 880 الی 1590 تن برودتی
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جداول ابعاد

16
JH
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el
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RCH  چیلر جذبی تک اثره با تغذیه آب گرم مدل
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چرخه عملکرد
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RCH جدول انتخاب چيلرهای مدل
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نماهای مختلف
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چيلـرهاي جذبـي دو اثـره 
شعــلـه مستـقـيـم

چيلرهـاي جذبـي مدل RGD بـا توجه به نيـاز 
شرايط اقليمي پروژه هـا در سري هاي L براي 
كاركردهاي كمتر از 4000 ساعت و H بيش از 
عرضه  و  توليد  طراحي،   سال  در  ساعت   4000

مي شوند.

 مدل RGD ) ظرفيت 150 تا 700 تن برودتي (

 مدل RCP ) ظرفيت 40 تا 135 تن برودتي (
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چیلرهاي جذبي دو اثره شعله مستقیم ابـارا

كاربرد چیلرهاي جذبي شعله مستقیم

نحوه كاركرد چیلرهاي جذبي شعله مستقیم

چيلرهاي جذبي دو اثره داراي دو ژنراتور مي باشند كه محلول ليتيوم برومايد رقيق از 
محفظه ابزربر به دو ژنراتور جداگانه ›› دما باال ‹‹ و ›› دما پايين ‹‹ هدايت مي شود. 
ژنراتور دوم باعث مي شود كه انرژي بخار آب جدا شده از ليتيوم برومايد در چرخه 
عملكرد  انرژي ضريب  كمتر  با مصرف  ترتيب  بدين  و  استفاده شود  چيلر  كاركرد 
دستگاه نسبت به چيلرهاي تك اثره افزايش می يابد. در چيلر هاي دو اثره شعله 
مستقيم ابارا راهكارهاي ديگري در جهت كاهش انرژي مصرفي و آاليندگي هوا 
نيز استفاده شده است. تجهيز چيلر به مشعل با سيستم كنترل بسيار پيشرفته ميزان 
آاليندگي را به حداقل ممكن رسانده است همچنين با بكارگيري پمپ محلول با دور 
متغير اين امكان را فراهم ساخته تا در شرايط مختلف كه بار برودتي مورد نياز تغيير 
می يابد، متناسبًا دور پمپ تغيير يافته تا از مصرف انرژي بيش از نياز جلوگيري شود.

چيلرهای جذبی دو اثره شعله مستقيم قابليت استفاده در سيكل گرمايشی با حداكثر  
60 درجه سانتيگراد حرارت  آب گرم خروجی را دارند.

چيلرهای جذبی شعله مستقيم در تمامی پروژه هاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي، 
بيمارستاني،  دانشگاهي و ... قابل استفاده می باشد و به علت هزينه هاي جاري ناچيز، 
بهره برداري و راهبري ساده و عدم نياز به تجهيزات جانبي طی سالهای اخير مورد 

توجه و تحسين مصرف كنندگان بوده است.

محلول ليتيوم برومايد با وارد شدن از ابزربر به ژنراتور جهت جداسازي بخارهاي 
آب موجود در آن و رقيق سازي توسط مشعل با گاز شهري )يا گازوئيل( حرارت 

داده مي شود .
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RCP  چیلر جذبی دو اثره شعله مستقیم مدل
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چرخه عملکرد سرمايش

چرخه عملکردگرمايش
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مشخصات فوق بر اساس شرايط زير اعالم شده است:
1- شرايط و دماي ورود و خروج آب سرد تهويه، آب خنك كننده و آب گرم

                                           ورودي                         خروجي
7oC                            12oC                         آب سرد تهويه

37.5oC                          32oC                       آب خنك كننده
60oC                          56.6oC                        دماي آب گرم

 0.0001 m2hoc / )0.000086  m2k/w( 2- ضريب رسوب گذاري در مدار اواپراتور و كندانسور
لحاظ شده است.

3- ظرفيت حرارتي بر اساس مصرف سوخت در حالت سرمايش محاسبه 
شده است. افزايش ظرفيت حرارتي در محدوده مجاز كاركرد مشعل امكان 

پذير است.
4- مصرف گاز بر اساس ارزش حرارتي kcal/m2  11000 در شرايط 

NTP اعالم گرديده است.
5- شرايط NTP : درجه حرارت گاز مصرفي  0oC در فشار 0/33 بار

6- آب سرد تهويه و آب گرم از مسيري يكسان تأمين مي شود.

RCP جداول انتخاب چيلرهای مدل
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RCP نماهای مختلف چيلرهای مدل

RCP جدول ابعاد چيلرهای مدل
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RGD  چیلر جذبی دو اثره شعله مستقیم مدل
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چرخه عملکرد سرمايش

چرخه عملکردگرمايش
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RGD-L015~RGD-L050 جداول انتخاب چيلرهای جذبی شعله مستقيم مدل

مشخصات جدول بر اساس شرايط استاندارد زير در نظر گرفته شده است:
1- شرايط و دماي ورود و خروج آب سرد تهويه، آب خنك كننده

                                           ورودي                         خروجي
7oC                            12oC                         آب سرد تهويه

37.5oC                          32oC                       آب خنك كننده
 0.0001 m2hoc / )0.000086  m2k/w( 2- ضريب رسوب گذاري در مدار اواپراتور و كندانسور

لحاظ شده است.
3- ظرفيت فن مشعل متناسب با مشخصات گاز قابليت تغيير و تنظيم دارد.

4- فشار كاركرد استاندارد مدار آب سرد تهويه و آب خنك كننده در فلنج دستگاه حداكثر 8 بار است.
5- دستگاه هاي چيلر بر اساس استاندارد JIS8622  مي باشد.
6- تحويل استاندارد دستگاه ها به صورت يكپارچه  خواهد بود.
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RGD-H015~RGD-H050 جداول انتخاب چيلرهای جذبی شعله مستقيم مدل

7- ارزش حرارتي خالص گازوئيل Kcal/lit 8320 با جرم مخصوص 0/8 در نظر گرفته شده است.
8- عرض دستگاه ها متناسب با مشخصات گاز مصرفي تغيير مي كند.

اندازه های موجود بر اساس گاز با فشار 200 ميلي ليتر آب اعالم شده است كه در مدل هاي 060 
و 070 فشار گاز  900 ميلي ليتر آب مي باشد.

9- سايز كابل هاي مورد استفاده صرفاً جهت راهنمايي مي باشد.
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نماهای مختلف
مدل های 150 الی 250 تن برودتی

مدل های 280 الی 500 تن برودتی
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RGD-015~RGD-050 جدول ابعاد چيلرهای جذبی شعله مستقيم مدل
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چيلرهاي مدل RAW در دو سري عادي و L ) با مصرف 
بخار كمتر( توليد مي شوند. 

 RAW داراي سيكل كار مشابه مدل RFW چيلرهاي مدل
دو محفظه اواپراتور، مصرف 3/5 كيلوگرم بخار به ازاي 
و  بازدهي  بيشترين  ساعت،  در  برودتي  تن  هر  توليد 
برنده جايزه آكادمي ماشين آالت تهويه مطبوع ژاپن 

مي باشند.

 مدل RAW ) ظرفيت 800 تا 2500 تن برودتي (

 مدل RFW ) ظرفيت 500 تا 2500 تن برودتي (

 مدل RCW ) ظرفيت 150 تا 700 تن برودتي (

چيلـرهاي جذبـي دو اثـره  
بـا تغـذیه بخـار
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كاربرد چیلرهاي جذبي دو اثره با تغذیه بخار پر فشار

ویژگي هاي چیلرهاي دو اثره بخار ابارا

* توضيح در صفحه 59

به علت نياز به تأمين منبع گرمايي بخار براي ژنراتور چيلرهاي جذبي بخار، اين 
نوع چيلرها تنها در نيروگاه ها، پااليشگاه ها، پتروشيمي ها، بيمارستان ها و ... 
كه داراي ديگ توليد بخار جهت مصارف گوناگون، خود مي باشند داراي كاربرد 
بوده، و در ساير پروژه ها به علت هزينه هاي اضافي تهيه ديگ بخار، تجهيزات 
ايستگاه كاهش فشار بخار، تجهيزات خط كندانس، نگهداري، تعميرات دوره اي 

آنها و مصرف مضاعف انرژي جهت توليد بخار كاربرد ندارند.

• كندانس خروجي با درجه حرارت 90oC یا كمتر
از  جلوگيري  باعث   90oC دماي  تا  خروجي  كندانس  آب  حرارت  درجه  كاهش 

احتمال تبخير مجدد كندانس و صرفه جويي در مصرف انرژي مي شود.

• سیستم كنترل ماكروپروسسوري*

• پمپ هاي دور متغییر

• بدون نیاز به تله بخار
تله بخار مورد نياز اين چيلرها درون دستگاه تعبيه شده است ، و نياز به تهيه تله 

بخار در مسير برگشت ندارند.

• كنترل مصرف بخار در ابتداي شروع به كار چیلر
شيرهاي كنترل بخار دستگاه در زمان شروع به كار چيلر از مصرف بيش از اندازه 
بخار جلوگيري نموده و مانع اتالف شديد حرارت و مصرف نامناسب انرژي در 

مسير انتقال مي شوند.

• بدون نیاز به پرج )Purge( در حین كاركرد و پمپ وكیوم جداگانه
گازهاي غير قابل تقطير از طريق تخليه كننده اي كه در انشعاب خروجي پمپ 
به  و  پرج ذخيره مي گردند  در مخزن  و  از محلول جدا شده  دارد  قرار  محلول 
دليل اينكه اين گازها ) به همراه هيدروژن توليد شده (، به طور خودكار توسط 
پمپ وكيوم بسيار كوچك نصب شده بر روي چيلر از دستگاه خارج مي شوند، 
چيلرهاي بخار ابـارا در حين كاركرد نيازي به نصب پمپ وكيوم جداگانه جهت 

تخليه گازها ندارند.
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RCW  چیلر جذبی دو اثره بخار مدل
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چرخه عملکرد
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مشخصات جدول بر اساس شرايط استاندارد زير در نظر گرفته شده است:
1- مقادير و ظرفيت هاي فوق بر اساس فشار بخار ورودي به ميزان ورودي به ميزان 8 بار بخار 
    اشباع مي باشد. چنانچه بخار ورودي دستگاه بيش از 8 بار يا دماي بخار ورودي بيش از 

    185 باشد بايد با اتخاد تمهيداتي فشار و درجه حرارت كاهش يابد.
2- فشار كار مدار آب سرد تهويه و مدار برج خنك كننده 8 بار مي باشد.

     ضريب رسوب گذاري استاندارد )m2hoc / )0.000086  m2k/w 0.0001 مي باشد.

RCW جداول انتخاب چيلرهای مدل
ظرفيت های 150 الی 320 تن برودتی
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3- دماي كندانس خروجي 90oC بوده كه مي بايست افت فشار پايين دست خط كندانس حداكثر    
     kg/cm2G 0.5 در نظر گرفته شود.

4- چيلر ها بر اساس استاندارد صنعتی ژاپن JIS8622 طراحي شده اند.
    JRA-GL-02-1994 5- كيفيت آب مدار برج خنك كننده آب مبرد تهويه بر اساس استاندارد

     اعالم شده است.

ظرفيت های 360 الی 700 تن برودتی
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نماهای مختلف
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جدول ابعاد
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RAW  چیلر جذبی دو اثره بخار مدل
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چرخه عملکرد
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مشخصات فوق بر اساس شرايط زير اعالم شده است:
1- فشار بخار ورودي به دستگاه 8 بار)MPa  0.78( بخار اشباع

2- دماي آب خنك كننده 
مدل                                     ورودي                         خروجي
37.5oC                          32oC                            080~150

38oC                           32oC                        080L~150L

 0.0001 m2hoc / )0.000086  m2k/w( :3- ضريب رسوب گذاري
4- تفاوت درجه حرارت ورودي- خروجي مدار آب سردتهويه  6oC است.

از 95oC و فشار  5- درجه حرارت آب كندانس خروجي ژنراتور كمتر 
      خروجي بعد از نازل چيلر 0.5  بار )MPa  0.05( مي باشد.

6- كنترل ظرفيت در محدوده 20%- 100% ظرفيت دستگاه انجام مي شود.
7- در صورت استفاده از برق  50Hz  در مدل  RAW-120L به  

    جاي دو پمپ  5.5Kw  از دو پمپ 5.5 استفاده مي شود.
8- ظرفيت برودتي بر اساس JIS8622 ) سال 1994( مي باشد.

RAW جداول انتخاب چيلرهای مدل
ظرفيت های 800 الی 1500 تن برودتی

ظرفيت های 800 الی 1500 تن برودتی ) با مصرف انرژی بخار كمتر (
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نماهای مختلف

جدول ابعاد

R
AW

 M
od

el
 



42

RFW  چیلر جذبی دو اثره بخار مدل
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صفحه نمایشگر چرخه ی عملكرد و تنظیمات چیلر

مصرف بخار 3/5 كيلوگرم به ازای توليد هر تن برودتی در ساعت

6oC 14 و خروجیoC دمای آب سرد سيستم تهويه ورودی

دارای باالترين بازدهی چيلرهای جذبی دو اثره

دارای LCD لمسی نمايش چرخه كاركرد

40oC 32 و خروجیoC دمای آب سرد برج خنک كننده ورودی
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RFW جداول انتخاب چيلرهای مدل
 مدل L ) با طول تيوب داخلی 8 متر(
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 مدل K ) با طول تيوب داخلی 9 متر(
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 مدل N ) با طول تيوب داخلی 7 متر(
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نماهای مختلف

با  نبود  منطبق  ارائه شده  با جداول  پروژه  كه شرايط  مواردی  و  بيشتر  اطالعات  به  نياز  در صورت 
شركت كار و انديشه تماس حاصل فرماييد، برخی از اين موارد:

1- استفاده از آب دريا به عنوان آب برج خنك كننده 
2- دبي هاي متفاوت با مندرجات جدول

3- ضرايب رسوب گذاري باالتر از استاندارد
)0.78 MPa(4- تفاوت فشار كاركرد چيلر بيش از 8 بار
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1- دانش فني كمپاني ابـارا

2- پمپ هاي دور متغیر و حداقل مصرف انرژي در بارهاي جزئي

3- عدم بروز كریستال در زمان هاي قطع برق

مزایاي چیلرهاي جذبي ابـارا

دانش فني باالي كمپانی ابارا برگرفته از برترين متخصصين در امر تحقيقات و طراحي 
و تكنولوژي مدرن در دسترس صنايع ژاپن محصوالت اين شركت را از نظر كيفي در 

باالترين سطح توليد كنندگان جهان قرار داده است.

پمپ هاي دور متغيير محلول )كالس حفاظتي IP66 (كاهش دهنده مصرف انرژي 
در كاهش ظرفيت ها به بارهاي كمتر )جزئي( و در درجه حرارت هاي پايين تر از 

دماي نامي برج خنك كننده مي باشند و سبب عملكرد بهتر چيلر مي شوند.  

در طراحي چيلرهاي جذبي ابـارا براي زمانهاي قطع نگهاني برق پيش بيني شده 
تا در صورت وقوع قطع برق، دستگاه تمام ليتيوم برومايد داخل ژنراتور را به ابزربر 

منتقل نمايد تا و مانع ايجاد كريستال در مايع ليتيوم برومايد گردد. 
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5- پمپ ها ) اختصاصي ابارا (

پمپ محلول اسپری

4- لوله هاي مسي با تكنولوژي خاص

چيلرهاي ابارا مجهز به پمپ هاي ساخت كارخانجات ابارا با NPSH بسيار كم و 
رده آب بندي فوق العاده باال كه به صورت اختصاصي براي چيلرهاي جذبي طراحي 

و ساخته مي شوند ، مي باشند.
پمپ هاي محلول و آب ، هرمتيك مي باشند كه با سيم پيچي كاماًل بسته موتور 
به هيچ وجه امكان نشت هوا و نفوذ گرد و غبار و ذرات به داخل آنها وجود ندارد و 
بدون نياز به روغنكاري به طور خودكار با سيال خود روانكاري شده و سالها بدون 

نياز به هيچ گونه تعميرات كار مي كنند.

لوله هاي مسي استفاده شده در چيلر هاي ابارا از نوع فين دار با حداكثر ميزان تبادل 
حراررتی می باشند كه بدون تراشكاري و فرم دهي ثانويه كه موجب تضعيف لوله ها 
مي گردد، در كشور ژاپن توليد شده است. لوله هاي اواپراتور، ابزربر و كندانسور از 
نوع Low-Phosphor و مطابق با استـاندارد JIS H3300(C1201T( و كاماًل 
 C7060T, استانداردهاي  اساس  بر  ژنراتور  هاي  لوله  و  خوردگي  برابر  در  مقاوم 

JISB8622, JIS H3365 از نوع كاپرونيكل مي باشند.
با توجه به خورندگي محلول ليتيوم برومايد در مجاورت هوا كليه اجزاي دستگاه كه 
در تماس با اين محلـول مي باشند، از مقاوم ترين آليـاژ در مقابل خوردگـي ساخته 
مي شوند، كمپاني ابـارا با تمهيدات الزم ميزان خورندگي لوله هاي مسي اواپراتور در 
درجه حرارتهاي باال را به حداقل رسانده است ضمن اينكه لوله هاي مسي چيلرهاي 

ابـارا در برابر فشارهاي استاتيكي و ديناميكي وارده بسيار مقاوم مي باشند.
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6- سیستم كنترل سطح آب جهت جلوگیري از بروز كریستالیزه شدن
جهت  ابـارا  كمپاني  تمهيدات  از  ديگر  يكي  آب  سطح  كنترل  الكتريكي  سيستم 
جلوگيري از كريستاليزه شدن عالوه بر ساير تمهيدات به كار گرفته شده مي باشد. 
كريستاليزه شدن به دو عامل غلظت محلول و دماي محلول بستگي دارد، هر چه 
سطح آب در اواپراتور باالتر باشد، بيانگر آبگيري محلول ليتيوم برومايد به ميزان 
بيشتر و باال رفتن غلظت آن مي باشد. سيستم كنترل سطح آب با كنترل در چهار 
مرحله، به صورت خودكار با كنترل حرارت ليتيوم برومايد و يا انتقال متناسب آب به 
محلول از غلظت بيش از حد محلول ليتيوم برومايد و خطر ناشي از آن )كريستاليزه شدن( 

جلوگيري مي نمايد.
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7- قابلیت كاركرد با درجه حرارت پایین آب برج خنک كننده )اختصاصي ابارا(

8- بدون نیاز به نصب شیر سه راهه در مسیر ورودي آب برج خنک كننده

چيلرهاي جذبي ابـارا در اوايل فصل پاييز و اواخر فصل بهار كه معمواًل دماي آب 
برج خنك كننده به 15 درجه سانتيگراد مي رسد بدون هيچ مشكلي، به كاركرد 
معمول خود ادامه مي دهند. بسياري از چيلرها به علت پايين تر آمدن درجه حرارت 
احتمال  آنها  در  و  دچار مشكل شده  درجه سانتيگراد  از 22  كننده  برج خنك  آب 

كريستاليزه شدن به وجود مي آيد.

9- محلول لیتیوم بروماید )اختصاصي ابارا(
استفاده از محلول هاي ليتيوم برومايد و ليتيوم موليبدات )ماده ضد خورندگي( توليد 
شده با فرمولهاي مناسب و خاص دستگاه هاي ابـارا در كشور ژاپن باعث به حداقل 

رساندن ميزان خورندگي و افزايش عمر مفيد چيلرهاي ابارا مي شود.
الزم به ذكر است كه استفاده از محلول هاي ليتيوم موليبدات و ليتيوم برومايد متفرقه 
با ناخالصي هاي مضر كلـر، آهـن و سـديم ضمن افزايش احتمال كريستاليزه شدن،  

درصد خورندگي دستگاه را به شدت افزايش و عمر آن را كم مي نمايد.
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10- عدم آلودگي مایع مبرد  )اختصاصي ابارا(

  Cycle Guard Valve -11

12- شستشو و صیقل كاري  )اختصاصي ابارا(

در طراحي و ساخت چيلرهاي جذبي ابـارا ، اواپراتور باالی ابزربر قرار گرفته و به 
هيچ وجه امكان نفوذ ليتيوم برومايد به اواپراتور و آلودگي آب مقطر وجود ندارد. در 
صورتي كه در ساير چيلرهاي جذبي اواپراتور و ابزربر در كنار يكديگر قرار دارند و 
توسط ديواره جداكننده ای از همديگر جدا می شوند به همين دليل محلول ليتيوم 
برومايد گاهي به قسمت اواپراتور نفوذ و آب مقطـر را )مبرد اصلي دستگاه( آلـوده 
مي نمايد كه وجود ناخالصی در آب مقطر )مبرد اصلی( كه سبب كاهش ظرفيت 
 ، Cycle Guard Valve دستگاه مي شود و به دليل عدم تجهيز دستگاه ها به

امكان خالص نمودن آب توسط چيلر نيز وجود نخواهد داشت.

يكی ديگر از تمهيدات كمپانی ابارا برای جلوگيری از آلودگي آب مقطر در چيلرهاي 
جذبی ابـارا از طريق، Cycle Guard Valve می باشد كه بر روی دستگاه نصب 
شده است كه در صورت آلودگی، آب مقطر آلوده شده به ابزربر تزريق شده و سپس با 

انتقال به قسمت ژنراتور، مايع مبرد خالص سازي مي گردد.

پس از اتمام ساخت دستگاه كليه سطوح داخلي چيلر با مواد مخصوص شسته شده و 
پس از آن گاز بي اثر در دستگاه تزريق مي گردد تا هيچ هوايي درون دستگاه باقي 
نماند كه باعث بروز زنگ زدگي و آسيب به دستگاه در فاصله زمانی پايان ساخت تا 

راه اندازی دستگاه شود.
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13- مایكروفیلتر محلول  )اختصاصي ابارا(

14- حسگر اكسیژن  )اختصاصي ابارا(

حسگر اكسيژن محفظه احتراق

فيلتر محلول ليتيوم برومايد، تسويه كننده ذرات معلق در محلول و تضمين كننده 
ثابت ماندن كيفيت، خلوص، شفافيت، محلول ليتيوم برومايد در طي ساليان متمادي 
مي باشد، خلوص محلول ليتيوم برومايد سبب جلوگيري از ايجاد كريستال و افزايش 
عمر مفيد قسمتهای مختلف در ارتباط با آن همچون پمپ هاي محلول و مبدل هاي 

حرارتي مي شود.

در قسمت انتهاي خروجي دودكش دستگاه حسگر اكسيژن نصب شده كه تا با تحليل 
گاز خروجي از تنظيم بودن مشعل دستگاه اطمينان حاصل نمايد و در صورت غير 

تنظيم شدن به صورت پيش هشدار به تابلوي دستگاه پيام ارسال مي نمايد.
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15- طراحي دستگاه متناسب با ضریب رسوب گذاري

16- شیر كنترل ظرفیت

17- راپچر دیسک ) Rupture Disc ( )اختصاصي ابارا(

طراحي چيلرهاي جذبي ابـارا متناسب با ضريب رسوب گذاري آب از ايجاد رسوب و 
كاهش ظرفيت برودتي دستگاه پس از ساليان سال بهره برداري جلوگيري مي نمايد.

شير مخصوص كنترل ظرفيت ،كنترل كننده درجه حرارت آب سرد خروجي چيلر 
براي سيكل تهويه با دقت باال مي باشد، كه متناسب با سيكل برودتي و پارامترهاي 

دستگاه،  همواره ميزان تزريق بخار و يا گاز به چيلر را تنظيم مي نمايد.

شير مخصوص كنترل ظرفيت،كنترل كننده درجه حرارت آب سرد خروجي چيلـر 
براي سيكل تهويه با دقت باال مي باشد، كه متناسب با سيكل برودتي و پارامترهاي 

دستگاه،  همواره ميزان تزريق بخار و يا گاز به چيلر را تنظيم مي نمايد.

راپچر ديسك
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18- سیستم تخلیه خودكار

پمپ تخلیه :  تخليه كننده گازها و ايجاد كننده وكيوم

تانک وكیوم :  ذخيره كننده گازها

شیر برقي تخلیه :  تخليه كننده گازهاي غير قابل تقطير و مقادير كمي از بخار آب 

شیرهاي برقي ایزوالسیون :  انسداد و ارتباط دهنده تانك و پمپ تخليه 

پمپ تخليه گازهای غير قابل تقطير

شير برقی و سنسور فشار پمپ تخليه

Pressure Switch :  تأمين كننده مقدار فشار خالء مناسب براي تخليه دستگاه با 
فشار تنظيم شده جهت جلوگيري از باال رفتن فشار تانك وكيوم

تانك  تخليه،  پمپ  شامل  دستگاه  تقطير  غيرقابل  گازهاي  خودكار  تخليه  سيستم 
وكيوم، Pressure Switch، شيرهاي برقي پرج و ايزوالسيون مي باشد كه با 
لوله استنلس استيل به يكديگر متصل شده اند، كمپاني ابـارا به دليل عمر كوتاه 
سيستم  جايگزين  را  فوق  سيستم  آن  گران  نسبتًا  قيمت  و  پاالديم سل  تعميراتي 

پاالديم سل جهت تخليه گازهاي غير تقطير نموده است.
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19- شیرآالت دیافراگمي مرغوب ساخت ژاپن

Semi Killed 20- جنس بدنه از فوالد

21- نوع جوشكاري ها

بدون هيچ گونه نشتی   ، ابـارا  بر روي چيلرهای  ديافراگمي نصب شده  شيرآالت 
وكيوم دستگاه را سالها تضمين مي نمايند ، استفاده از شيرآالت ديافراگمي غير مرغوب 
پس از مدت كوتاهي سبب خارج شدن دستگاه از وكيوم مي شود كه با خوردگي 

شديد سطوح داخلي چيلر و پايين آمدن راندمان آن همراه خواهد بود.

استاندارد JIS( SS400( ساخته شده  با   Semi Killed فوالد  از  بدنه چيلرها 
كه قابليت جوشكاري بسيار مناسبي دارد كه ضمن جوشكاري مناسب بر روی بدنه 

امكان نشتي از محل جوشها وجود ندارد.

جوشكاري هاي بدنه داخلي چيلرها كاماًل يكنواخت و همگن با گاز آرگون به روش 
)TIG )Tungsten Inert Gas  توسط دستگاه هاي فوق مدرن و خودكار انجام 
مي گيرند و مانع ايجاد نقاط ضعيف در سطوح داخلی دستگاه می شوند و تضمين 

كننده سالها عمر مفيد دستگاه از اين نظر مي گردند.
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22- استانداردها

23- طراحي واترباكس به صورت Marine )اختصاصي ابارا(

24- پوشش داخل مخزن آب با 2 الیه رزین های ضد رطوبت

چيلـرهاي جذبـي ابـارا بـر اسـاس استـانـدارد صنعتـي ژاپـن و استـانـدارد آمريـكا
         )American Refrigeration Ins(ARI560 و )Japanese Industrial Standard(JIS

ساخته مي شوند. عدم رعايت اصول تدوين شده استانداردها سبب كاهش كيفيت، 
عمر و كاركرد مطلوب چيلر مي شود. به عنوان مثال طبق استاندارد هاي فوق استفاده 
آلياژي به منظور كاهش قيمت تمام شده چيلر و  از لوله هاي مسي معمولي غير 
بدون توجه به پارامترهاي فيزيكي و شيميايي آن ها به دليل عواقب نامطلوب آن 
در چيلرها به علت مجاورت آب داغ يا بخار با محلول هاي نمكي مجاز نمي باشد. 

طراحي خاص واترباكس چيلرها به صورت وارد شدن غير مستقيم لوله ها امكان باز 
نمودن واترباكس جهت بازديد و شستشوي لوله هاي مسي ابزربر و كندانسور بدون 

جابجا نمودن لوله كشي هاي تاسيسات ساختمان را فراهم مي سازد.

استفاده از پوشش مخصوص داخل مخزن Coal Tar Epoxy ، مانع از خوردگی 
تدريجی داخل مخزن می گردد.
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25- كنترل دقیق میزان گاز و هوا و مصرف سوخت كمتر بدون اتصال )اختصاصي ابارا(
سيستم مشعل چيلر داراي دريچه هاي مخصوص هوا و سوخت مي باشد كه به 
صورت خودكار ميزان دقيق گاز و هواي مورد نياز چيلر را در بارهای مختلف دستگاه 

تنظيم مي نمايد و مانع مصرف اضافي سوخت مي گردد.

26- پوشش هاي سرامیكي
ابـارا  احتراق چيلرهاي شعله مستقيم  مفيد دستگاه محفظه  بردن عمر  باال  جهت 
توسط پوشش هاي سراميكي و پتوي سراميكي پوشانيده شده است كه تحمل دماي 

1100 درجه سانتيگراد را دارند.
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سیستم كنترل مایكروپروسسوري
سيستم  باشد  مي  آن  ماكروپروسسوري  كنترل  سيستم  چيلر  دستگاه  متفكر  مغز 
كنترل مايكروپروسوري كليه داده ها و اطالعات مربوط به وضعيت كاركرد دستگاه 
را نمايش مي دهد و سوابق همه  احتمالي  را مديريت كرده و كوچكترين اشكال 
اشكاالت را در حافظه نگهداري مي نمايد. اين اطالعات در سرويس هاي دوره اي 
)نگهداري پيشگيرانه( و در به طرف نمودن اشكاالت بسيار كمك كننده می باشند.
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ویژگي هاي سیستم كنترل مایكروپروسسوري

كاهش دهنده مدت زمان شروع به كار دستگاه تا رسيدن به دماي مورد نياز سيستم 
تهويه مي باشد.

سيستم فوق به طور خودكار تنظيم كننده عمل رقيق سازي ليتيوم برومايد متناسب 
با ميزان غلظت و ميزان نياز رقيق سازي مي باشد و از رقيق سازي بيش از حد 

ليتيوم برومايد و مصرف انرژي بيشتر جلوگيري مي نمايد.

 ، كننده  خنك  برج  هاي  پمپ   ، نظير  چيلر  جانبي  تجهيزات  اينترالك  مدارهاي 
سيستم تهويه مطبوع و كنترل آب برج خنك كننده با قطع و وصل فن دستگاه در 

تابلوي كنترل چيلر تعبيه مي شوند.

1- صرفه جویي در مصرف انرژي با به حداقل رساندن زمان شروع به 
      كار دستگاه 

2- كاهش زمان رقیق سازي در هنگام قطع كار دستگاه

3- مدارهاي اینترالك تجهیزات جانبي
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و  راهبري  برای  نياز  مورد  مختلف  اطالعات  پروسسوري  مايكرو  كنترل  سيستم 
كنترل عملكرد و چيلر از جمله موارد زير را نمايش مي دهد كه پرسنل راهبر صرفًا 

با مشاهده صفحه نمايش راه كارهاي مناسب را بكارگيرد.
-  دماي آب سرد

-  دماي آب برج خنك كننده
-  دماي محلول ليتيوم برومايد

-  دماي محلول خروجي از ژنراتور دما باال
-  دماي محلول ورودي به ژنراتور دما باال

-  دماي چگالش )Condensation( ژنراتور دما باال
-  تعداد دفعات روشن/خاموش شدن چيلر

-  دماي ورودي/خروجي آب سرد سيستم تهويه
-  دماي ورودي/خروجي آب برج خنك كننده

-  مدت زمان كاركرد چيلر
-  مدت زمان كاركرد پمپ مبرد

-  مدت زمان كاركرد پمپ محلول
-  دماي تبخير مبرد
-  دماي ميعان مبرد

-  دماي محلول جاذب )در ابزربر(
-  درصد باز بودن دريچه های ورودی گاز )سوخت( و هوا

4- نمایش دهنده وضعیت كاركرد دستگاه

سيستم مايكروپروسسوري دستگاه در مواردي كه نياز به انجام اقدامی باشد با اعالم 
هشدار راهبر را آگاه مي سازد تا اقدام الزم انجام شود. موارد زير از اين مواقع هستند.

-  رسوب گذاري در لوله هاب آب خنك كننده
-  افزايش LTD در آب برج خنك كننده

-  اضافه بار )Overload( پمپ برج
-  زمان تعويض برخی از قطعات

-  شرايط غيرعادي در كنترل سطح محلول ليتيوم برومايد )Level Control( در 
    ژنراتور دما باال

-  افزايش فشار داخلي در هر يك از قسمتهاي سيستم
-  شرايط غير عادي دما )توسط سنسور دما از طريق هشدار دهي(

-  افزايش غلظت و چگالي محلول ليتيوم برومايد در ژنراتور دما باال
-  افزايش دماي چگالش در ژنراتور دما باال

-  افزايش اختالف دماي بين ورودي و خروجي آب برج خنك كننده
-  افزايش دماي محلول ژنراتور ها

5- سیستم هشدار دهنده اولیه براي نگهداري پیشگیرانه
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از طريق سنسور ها و اعالم كننده  كنترل كننده پيوسته وضعيت كاركرد دستگاه 
پيش هشدار ها قبل از وقوع هر خطا مانند موارد زير مي باشد:

- اعالم انحراف از نقطه ميعان ) Dew Point ( براي ژنراتور دما باال
- اعالم انحراف از دماي مجاز محلول براي ژنراتور دما باال

نمايی از تابلوی كنترل چيلر جذبی

6- كنترل كننده پیوسته وضعیت كاركرد دستگاه با قابلیت تصحیح خطاها
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واحد خدمات پس از فروش شركت كار و انديشه از پرسنل تحصيل كرده و مجرب 
پرسنل  است.  تشكيل شده  اند  كرده  تكميل  ژاپن  در  را  نياز  مورد  آموزشهاي  كه 
مذكور به طور مستمر و مداوم در ارتباط با واحد طراحي و فني كمپاني ابارا اطالعات 
علمي و فني خود را به روز مي نمايد واحد خدمات پس از فروش شركت كار و انديشه 
عالوه بر خدمات رساني داخلي، مسئوليت خدمات پس از فروش ابـارا در خاورميانه 

و شمال افريقا را هم دارد.
آزمايشگاه تخصصي بخش خدمات پس از فروش عوامل مختلف بسيار ضروری در 
چيلرها را از جمله تنظيم ماده ضد خورندگي محلول و درصد ناخالصي ها و غيره را 
آناليز نموده و به طور تخصصي نگهداري بهينه چيلرها را از نظر شيميايي تضمين 

مي نمايد.
تعميرات پيش گيرانه و دوره اي و اساسي چيلرها بر اساس استانداردهاي كارخانه 
سازنده از خرابي هاي غير قابل پيش بيني دستگاه پيش گيری نمود و طول عمر 
مفيد دستگاه ها را افزايش می دهد، پرسنل اين بخش به طور حرفه اي در اين 

مورد ارائه خدمات می نمايد.
پرسنل بخش  به  آموزش هاي الزم  با  آموزش شركت همه ساله  واحد  همچنين 

نگهداري و تعميرات مشتريان، تداوم كار دستگاه ها را تضمين مي نمايد.

خدمات پس از فروش

اتاق شماره 3 واحد خدمات پس از فروش

آزمايشگاه شركت كار و انديشه
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) RISS سیستم كنترل از راه دور چیلرهاي جذبي ابارا ) سیستم

اين ارتباط، امكانات و فوايد منحصر به فرد زير را براي اين نوع چيلرها به ارمغان 
مي آورد.

1 -  امكان مانيتورينگ 24 ساعت چيلرها، به نحوي كه بروز هر گونه ايراد جدی و       
      يا عدم كاركرد چيلر، در سايت مركزي قابل تشخيص خواهد بود. 

2 -  اطمينان از عملكرد دقيق دستگاه در محدوده مجاز پارامترهاي تعريف شده از 
      طريق مانيتورينگ ميسر مي باشد.

3 -  بي نياز شدن از حضور فيزيكي پرسنل ذيصالح به محل نصب چيلر در بسياري  از موارد
4 -  صرفه جويي در هزينه هاي تعميرات و نگهداري

5 - ثبت بي وقفه اطالعات كاركرد چيلر در سايت مركزي و در نتيجه امكان بررسي 
      نحوه كاركرد آن در روزها و ماه هاي گذشته

6 -  شناسايي آني و لحظه اي مواردي كه ممكن است در آينده در صحت كاركرد  
       دستگاه تأثير نامطلوب داشته باشد. )پيش آگاهي از بروز اشكاالت  در كاركرد 
      چيلر( به طور خالصه برخورداري از اين سيستم، موجب نظارت دائم و حضور 

      در محل پروژه خواهد شد و بهره وري، راندمان بيشتر و جلوگيري از اتالف 
      وقت را براي استفاده كننده به ارمغان خواهد آورد. 

يكي از ابزارهاي موفقيت در دنياي امروز ارتباطات مي باشد و رشد فراگير ارتباطات، 
بستري مناسب جهت پيشرفت در زمينه هاي مختلف را فراهم آورده است. در اين 
راستا كمپاني ابارا، با بكارگيري تكنولوژي و نوآوري در اين صنعت، موفق به امكان 
برقراري ارتباط اينترنتي بين سايت مركزي شركت كار و انديشه با چيلرهاي مذكور 

گرديده است.
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•   درجه حرارت آب سرد ورودي
•   درجه حرارت آب سرد خروجي

•   درجه حرارت آب برج خنك كننده ورودي
•   درجه حرارت آب برج خنك كننده خروجي

•   درجه حرارت ابزربر
•   درجه حرارت كندانسور
•   درجه حرارت اواپراتور

•   درجه حرارت محفظه احتراق
•   درجه حرارت ژنراتور دما باال

•   درجه حرارت محلول خروجي از ژنراتور
•   درجه حرارت محلول خروجي به ژنراتور

•   درجه حرارت نقطه شبنم
•   غلظت محلول

•   ميزان اكسيژن در گازه هاي خروجي
•   درصد باز شدن دمپر گاز
•   درصد باز شدن دمپر هوا
•   سطح محلول در ژنراتور

•   سرعت پمپ محلول
•   سيستم عيبيابي اتوماتيك

Pre-alarm سيستم هشدار دهنده قبل از آالرم   •
•   سيستم پرج اتوماتيك با استفاده از پمپ پرج

•   زمان كاركرد دستگاه
•   زمان كاركرد پمپ مبرد

•   زمان كاركرد پمپ محلول
•   زمان رقيق سازي

•   مدت زمان رقيق سازي

كلیه پرامترهاي زیر توسط دستگاه اندازه گیري و به 
نمایش گذاشته مي شود

سیستم كنترل و مونیتوریگ
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ژنراتور: وظيفه تغليظ محلول ليتيوم برومايد رقيق شده و جدا سازي 
مبرد از آن را بر عهده دارد.

ابزربر: جذب بخار آب توليد شده در محفظه اواپراتور را انجام مي دهد.
نسبي  دليل خالء  به  اواپراتور  در  مقطر(  )آب  مبرد  مايع  اواپراتور: 
محفظه ، در دماي پايين تبخير شده و باعث كاهش درجه حرارت آب 

درون لوله هاي اواپراتور مي گردد.
كندانسور: وظيفه تبديل بخار آب به مايع را بر عهده دارد . بخار مبرد 
در برخورد با لوله هاي خنك شده حاوي آب برج ، تقطير شده و به 

تشتك اواپراتور سرازير مي شود.
محلول لیتیوم بروماید: يك نوع آب نمك است كه مانند ساير انواع 

نمكها ، جاذب آب مي باشد.
مایع مبرد: مايع مبرد چيلرهاي جذبي ، آب خالص )آب مقطر( مي باشد 
كه به دليل خالء نسبي درون محفظه تبخير و باعث خنك شدن آب 

درون لوله هاي اواپراتور مي شود.
به  معمولي  شرايط  در  برومايد  ليتيوم  محلول  شدن:  كریستالیزه 
صورت مايع است، ولي چنانچه عمل تغليظ اوليه بيش از حد ادامه 
تشكيل  كه  كوچكي  بلورهاي  حجم  يابد،  كاهش  محلول  دماي  و 
مي شود، بزرگتر شده و ممكن است باعث انسداد كامل مسير عبور 

محلول شوند.

اصطالحات فني چیلرهاي جذبي






