




کمپانی ابـارا ..........................................................................................................

نحوه کارکرد برج خنك کننده ..................................................................................

............................................................... SDC-U برج هاي خنك کننده مدار باز مدل

نمودار انتخاب برج های خنك کننده مدار باز مدل SDC-U  ابـارا ..............................

.................................................. SDC-U ساختار برج هاي خنك کننده مدار باز مدل

جداول مشخصات فنی برج هاي خنك کننده مدل SDC-U )مدار باز( .........................

سیکل برج خنك کننده مدار باز ، چیلر جذبی شعله مستقیم ، فن کویل و هواساز ........

....................................................... MXC-UW برج هاي خنك کننده مدار بسته مدل

............................................. MXC-UW ساختار برج هاي خنك کننده مدار بسته مدل

جداول مشخصات فنی برج هاي خنك کننده مدل MXC-UW )مدار بسته( .................

سیکل برج خنك کننده مدار بسته و مبدل حرارتی ) سیکل صنعتی( .............................

ویژگی های برج هاي خنك کننده ابـارا ....................................................................

تصاویر چند نمونه از دستگاه های نصب شده ...........................................................

فهرست
1
2
3
5
6
8
12
14
17
18
22
24
30



1

كمپاني ابارا در سال 1912 ميالدی در ژاپن تأسيس شد و در همان سال 
با توليد اولين پمپ سانتريفيوژ در ژاپن فعاليت خود را آغاز نمود. مجتمع هاي 
توليدي اين كمپاني در شهرهاي فوجي ساوا )60 كيلومتري جنوب شرقي توكيو( به 
مساحت 530,000 مترمربع و سـودگـوارا با مساحت 215,000 مترمربع، 
هاندا و سوزوكا واقع گرديده اند. در اين كارخانه ها برج هاي خنك كننده، 
چيلرهاي جذبي و تراكمي، انواع پمپ ها )از جمله پمپ هاي هرمتيك 
چيلرهاي جذبي ابـارا(، توربين، فن و بويلرهاي صنعتي ... توليد مي شوند.
در حـال حاضركمپـاني ابـارا بزرگتـرين توليـدكننده و صـادركننده چيلرهاي 
جذبي و برج هاي خنك كننده )با سهم صادرات حدود 83%( پرفروشترين 

چيلر جذبی و برج خنك كننده در دنيا مي باشد. 
اين كمپـاني در سال 1354 با تـأمين چيلـرهاي پتروشيمي بنـدر امـام   
) پتروشيمي ايران-ژاپن ( فعاليت خود را در ايران آغاز نمود 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، تكنولوژي فوق مدرن و توجه خاص به صرفه جويی مصرف 
انرژي، محصوالت كمپاني ابـارا را در باالترين سطح بين ساير توليد كنندگان 

قرار داده است.

کمپانی ابـارا
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در نگاهي ساده نحوه كاركرد برج خنك كننده در چرخه تهويه مطبوع را مي توان اينگونه 
توصيف كرد. آب خنك وارد چيلر در حال كار شده و گرماي آن را مي گيرد. آب گرم 
حاصله بوسيله پمپ به برج خنك كننده منتقل شده و در آنجا آب گرم، خنك شده و مجدداً 

به چيلر باز مي گردد و اين چرخه ادامه مي يابد.

آب گرم در برج خنك به صورت پاشش يا ريخته شدن از باالي برج به پائين خنك مي گردد. 
علت خنك شدن آن نيز ساده است. قسمتي از آب در اين روش تبخير مي گردد و گرماي 

موجود در آب را گرفته و به محيط خارج منتقل مي كند.
اين مكانيسم ساده، پيچيدگي هاي تكنولوژي فراواني در پي دارد تا بتواند با اشغال فضاي 
از  حاصل  ناچيز  صداي  گرمايي،  انتقال  ظرفيت  بيشترين  آب،  رفتن  هدر  حداقل  كمتر، 
كاركرد، عدم ارتعاش و انتقال آن به ساختمان، كمترين ميزان مصرف برق، كاركرد مطمئن 
و طوالني، امكان آسان و ساده تعويض قسمتهاي مستهلك شونده و به خوبی همين كار 

ساده را انجام دهد.
موتور  در سيستم  رادياتور  به  را  آن  توان  كننده كه می  برج خنك  مناسب  كاركرد  عدم 
اتومبيل تشبيه كرد، مي تواند صدمات و زيانهاي جبران ناپذير يا پر هزينه ی، به سيستم 
تهويه مطبوع مركزي وارد نمايد. براي آنكه برج خنك كننده كه در محيط باز و بي سرپناه 
نصب شده است طي سالهاي متمادي همچنان كاركرد موثر خود را داشته و پا به پاي چيلر 

كار كند، مي بايست در ساخت آن به پارامترهاي مختلفي توجه نمود.

نحوه کارکرد برج خنك کننده
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SDC-U  برج خنك کننده  مدار باز مدل
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خنك شدن آب در برج  هاي خنك كننده بوسيله جابجايي آب در دستگاه و عمل 
تبخير حاصل مي شود از طرفي بدليل عمل تبخير آب امالح و ناخالصی های موجود 
در آب به صورت رسوب در داخل برج خنك كننده باقی می ماند. تشكيل رسوب 
در  لذا  دارد،  آن  ورودی  آب  كيفيت  با  مستقيمي  رابطه  كننده  خنك  برج هاي  در 
پروژه هايي كه آب در گردش برج خنك كننده از كيفيت بااليي برخوردار و احتمال 
تشكيل رسوب در آن پايين مي باشد از برج هاي خنك كننده مدار باز كه قباًل كار 
آن توضيح داده شده استفاده مي شود، در اين صورت جهت كنترل سختي آب كافی 

است از سختي گيرهاي رزيني و الكترومغناطيسي استفاده گردد.

برج هاي خنك کننده مدار باز

چرخه کارکرد برج خنك کننده مدار باز
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1- نقطه 1 را كه نقطه برخورد دماي ورودي 37OC و دماي مرطوب محيط 27OC می باشد را تعيين نماييد.
2- نقطه 1 را بطور افقي به سمت راست جابجا نماييد، نقطه برخورد اختالف دماي ورودي و خروجي 5OC نقطه 2 مي باشد.
3- نقطه 2 را بطور عمودي جابجا نموده  تا نقطه 3 را كه نقطه برخورد جريان آب L/min 2600 است مشخص شود.

4- نقطه برخورد 3 مدل برج را نشان مي دهد كه در اينجا SDC-U200ASY مي باشد.

نمودار انتخاب برج های خنك کننده مدار باز مدل SDC-U  ابـارا

نمونه مثال نحوه انتخاب :
پیش فرضهای اولیه 

37OC ........................................ دماي ورودي
32OC ....................................... دماي خروجي
27OC ........................... دماي مرطوب محيط

5OC ........... اختالف دماي ورودي و خروجي
2600 L/min ............................... جريان آب
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ساختار برج هاي خنك کننده مدار باز ابـارا
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جدول مشخصات فنی برج هاي خنك کننده مدل SDC-U  - کم صدا

In : آب ورودي ، Out : آب خروجي ، Ov : لوله سرريز ، Dr : تخليه ، Ba : جبران اتوماتيك ،      
Drv : روش انتقال نيرو ، DD : گردش مستقيم ، Amp : جريان واقعي ، Dm :  نقطه با قطر 45 درجه فن  ، 

HL : افت هد ، L : طول ، W : پهنا ، H : ارتفاع برج ، h : ارتفاع پوشش فن ، h1 : ارتفاع موتور
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بنا شده بر شرایط استاندارد براي چیلرهاي سانتریفیوژ: 

نرخ جريان آب: 3900Kcal/h=1RT( min/RT 131(                دماي آب ورودي: 37 درجه سانتيگراد
دماي آب خروجي: 32 درجه سانتيگراد                                 دماي حباب مرطوب: 27 درجه سانتيگراد
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جدول مشخصات فنی برج هاي خنك کننده مدل SDC-U  - فوق کم صدا

In : آب ورودي ، Out : آب خروجي ، Ov : لوله سرريز ، Dr : تخليه ، Ba : جبران اتوماتيك ،      
Drv : روش انتقال نيرو ، DD : گردش مستقيم ، Amp : جريان واقعي ، Dm :  نقطه با قطر 45 درجه فن  ، 

HL : افت هد ، L : طول ، W : پهنا ، H : ارتفاع برج ، h : ارتفاع پوشش فن ، h1 : ارتفاع موتور
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بنا شده بر شرایط استاندارد براي چیلرهاي سانتریفیوژ: 

نرخ جريان آب: 3900Kcal/h=1RT( min/RT 131(                دماي آب ورودي: 37 درجه سانتيگراد
دماي آب خروجي: 32 درجه سانتيگراد                                 دماي حباب مرطوب: 27 درجه سانتيگراد
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MXC-UW  برج خنك کننده  مدار بسته مدل
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همانگونه كه قباًل گفته شد مكانيسم خنك كردن آب در برج هاي خنك كننده 
بر اساس تبخير آب در حال جريان است، در تبخير هم فقط آب خالص بخار شده 
از سيستم خارج مي شود اما امـالح مـوجود در آب در سيسـتم باقي مي مانند. در 
مناطقي كه آب مورد استفاده نامطلوب است، امالح باقي مانده از تبخير بيش از 
حد مجاز بوده و باعث افزايش امالح محلول در آب مي شود. بدين ترتيب در طول 
زمان امالح اضافه در قسمت هاي مختلف تجهيزات تهويه مطبوع همچون چيلر، 

مبدل و ... رسوب كرده و صدمات جدي به آنها وارد مي نمايد. 
در  كننده  براي مصرف  زيادي  مانده  هزينه  جا  به  رفع صدمات  و  زدايي  رسوب 
بر خواهد داشت. به غير از هزينه هاي مستقيمي كه جهت رسوب زدايي دستگاه 
به مصرف كننده تحميل مي گردد، نكته قابل توجه اين است كه اجراي عمليات 
انجام  مدت  كل  در  مطبوع  تهويه  سيستم  كردن  خاموش  مستلزم  زدايي  رسوب 
عمليات كه حداقل دو روز است، مي باشد. اين موضوع در كارخانجات، نيروگاهها 
و برخي پروژه ها كه سيستم تهويه مطبوع در خط توليد استفاده مي شود، موجب 
توقف توليد مي گردد. توقف توليد هزينه هاي ديگري نيز اضافه مي نمايد كه گاهي 

رقم قابل توجهي می گردد.

برج هاي خنك کننده مدار بسته

نمايی از تيوپهای مسی گردش آب
داخل برج خنك كننده مدار بسته



16

در برج های مدار بسته آب ورودي به برج به جای جاری شدن روی فيل پكها )همانگونه 
كه در برج های مدار باز اتفاق می افتد( وارد تيوپهای مسی فين دار خاصی كه در برج وجود 
دارد، می شود و چرخه جديدی از آب در برج از باال روی تيوپهای مسی ريخته شده و گرمای 
تيوپهای مسی و آب جاری دورن آن ها را گرفته و آنها را خنك می كند، بنابراين آبی كه در 
چرخه ي سيستم تهويه مطبوع است بدون ارتباط با فضاي خارجي، و همچنين بدون تبخير 

و غليظ شدن همواره در يك مدار بسته ،گردش كرده و خنك مي شود.
مسير  در  پكهای  فيل  برروی  تيوپهای مسی  گرماي  گرفتن  از  پس  آب  جديد  اين چرخه 
ريخته، خنك شده و به تشتك پايين برج مي ريزد، آب خنك داخل تشتك بوسيله پمپ 
مخصوصي كه در خارج برج جاسازی شده به باال ی برج )حوضچه های بااليي( منتقل می گردد و 

اين چرخه مدام ادامه می يابد . 

راه حل پيشگيري از وقوع مشكالت مذكور استفاده از برجهاي مدار بسته در سيستم تهويه 
مطبوع است. در برجهای خنك كننده مدار آبی كه موجب خنك شدن چيلر می شود، بدون 
ارتباط با فضای خارجی وارد برج شده، گرمای آن گرفته و مجدداً به سمت چيلر بر می گردد.

چرخه کارکرد برج خنك کننده مدار بسته
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MXC-UW ساختار برج هاي خنك کننده مدار بسته مدل
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جدول مشخصات فنی برج هاي خنك کننده مدار بسته مدل MXC-UW  -کم صدا

}نقطه با زاويه 45 درجه فن{ بايد با انتهاي خط افقي پوشش فن زاويه 45 درجه داشته باشد و با فاصله اي معادل قطر فن )Df( جدا شده 
باشد. با اينحال حداقل فاصله مي بايست m 1/5 باشد.

بنا شده بر شرايط استاندارد براي چيلرهاي سانتريفيوژ: 
نرخ جريان آب: 3900Kcal/h=1RT( min/RT 131(                دماي آب ورودي: 37 درجه سانتيگراد
دماي آب خروجي: 32 درجه سانتيگراد                                     دماي حباب مرطوب: 27 درجه سانتيگراد



1919 L  : طول  ، W : پهنا ، H :  ارتفاع برج ، h : ارتفاع پوشش فن ،  in :  آب ورودي ، Out : آب خروجي ،  : Ov : لوله سرريز ، Dr  : تخلیه ،
Au  : جبران اتوماتیك ،  Ma :  جبران دستي ، Df :  قطر فن ، Dm :  نقطه با قطر 45 درجه فن
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جدول مشخصات فنی برج هاي خنك کننده مدار بسته مدل MXC-UW  -فوق کم صدا

}نقطه با زاويه 45 درجه فن{ بايد با انتهاي خط افقي پوشش فن زاويه 45 درجه داشته باشد و با فاصله اي معادل قطر فن )Df( جدا شده 
باشد. با اينحال حداقل فاصله مي بايست m 1/5 باشد.

بنا شده بر شرايط استاندارد براي چيلرهاي سانتريفيوژ: 
نرخ جريان آب: 3900Kcal/h=1RT( min/RT 131(                دماي آب ورودي: 37 درجه سانتيگراد
دماي آب خروجي: 32 درجه سانتيگراد                                     دماي حباب مرطوب: 27 درجه سانتيگراد
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L  : طول  ، W : پهنا ، H :  ارتفاع برج ، h : ارتفاع پوشش فن ،  in :  آب ورودي ، Out : آب خروجي ،  : Ov : لوله سرريز ، Dr  : تخلیه ،

Au  : جبران اتوماتیك ،  Ma :  جبران دستي ، Df :  قطر فن ، Dm :  نقطه با قطر 45 درجه فن
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ویژگی های برج هاي خنك کننده ابـارا

1- نسل جدید برجهای خنك کننده
نسل جديد برج هاي خنك كننده به شكل مكعب مستطيل با مكش هوا از دو ضلع كناري 
خود مي باشند كه كليه معايب نسل قديم برج هاي خنك كننده )مدور( در آن رفع شده است.

از اصلی ترين اشكاالت نسل قديم برج هاي خنك كننده مدور می توان به موارد زير اشاره 
كرد :

1- پاشش زياد آب به بيرون )هدر رفتن زياد آب(
2- مصرف انرژي بيشتر )برق(

3- اشغال فضاي بيشتر )جهت مكش هواي بيشتر و ابعاد دستگاه(
4- صدا و لرزش زياد 

5- ظاهر نامناسب 
6- طول عمر پايين

7- تعميرات بسيار پرهزينه

2- طول عمر باال و وزن کم
طراحي مناسب همراه با  استفاده از آلياژهاي خاص و مناسب در ساخت دستگاه باعث شده تا 
مقاومت و طول عمر برجهاي خنك كننده ابـارا به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و وزن آنها 

هم به ميزان چشمگيري كاهش  يابد.

3- صداي بسیار کم
با زواياي خاص  پروانه فن  ابـارا  برج هاي خنك كننده  براي هرچه كمتر شدن صدا در 
طراحي و با آلياژي خاص از آلومينيوم ساخته شده است به همين دليل صداي دستگاه بسيار 
ناچيز مي باشد به گونه اي كه در فاصله 10 متري دستگاه حداكثر صدا 50 دسي بل مي 
باشد، بدين ترتيب اين بـرج ها را به عنوان كم صدا ترين در ميان محصوالت مشابه 

معرفي مي نمايد.

4- بدون لرزش و ارتعاش
طراحي خاص و ساخت دقيق اسكلت، و ساير قسمتهاي قابل ارتعاش دستگاه توانسته است 

به ميزان قابل توجهی لـرزش دستگاه را كم كرده است.

5- موتور با بازدهي باال و حداقل مصرف انرژي
موتور گرداننده پروانه از نوع سه فاز )كالس IP=55( با بازدهي باال است و قابليت آن را 
دارد كه با اتصال به دستگاه متغير كننده دور موتور كار كند، بنابراين متناسب با ظرفيت هاي 
انرژی  حداقل  با  نياز  اندازه  به  و  كرد  تنظيم  را  پروانه  دور  توان  می  مختلف  چيلرهاي 

الكتريكی به بازه مطلوب رسيد.
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6- حداقل مصرف انرژي در بارهاي جزئي
نسل جديد برج هاي خنك كننده در ظرفيت های مختلف از 85 تا 250 تن برودتی ساخته 
می شوند، لذا برای پروژه بزرگ می توان به هر تعداد از اين برجها را متناسب با نياز سيستم 
مونتاژ و نصب نمود. اين موضوع به عنوان يك امتياز در سيستم محسوب می گردد، يعنی 
اين امكان وجود دارد اوقاتی از سال كه چيلر در بار جزئی مشغول به كار است الكتروموتور 
برخی از اين برجها كه مورد نياز نيست خاموش شود و بدين ترتيب تا ميزان 50 درصد در 

مصرف برق صرفه جويی گردد.

7- فضاي نصب محدود
طراحي ماهرانه دستگاه موجب شده كه همه هواي مورد نياز دستگاه از دو طرف تأمين گردد. 
لذا در پروژه هاي  كه چندين دستگاه الزم است، دستگاهها بدون اشكال و بدون فاصله در بين 
آنها در كنار هم قرار مي گيرند كه صرفه جويي قابل توجهي در فضا ايجاد مي نمايد. خصوصًا 

در مكانهايي كه محدوديت فضا نيز وجود دارد.

8- حداکثر میزان گردش هوا با مصرف انرژي کمتر
همانطور كه گفته شد پره هاي فن الكتروموتور از آلياژي خاص از آلومينيوم با وزن بسيار 
سبك و مقاومت باال ساخته شده است. اين طراحي ويژه به همراه ساخت و فرم دهي بسيار 
دقيق پره ها موجب شده بيشترين ميزان گردش هوا با كمترين مصرف انرژي الكتريكي 

بدست آيد.

9- حفاظ پروانه
جهت جلوگيري از ورود اشياء يا اجسام به داخل محفظه پروانه دستگاه، سطح فوقاني اين 

محفظه با توري اي از جنس فوالد گالوانيزه گرم كه ضد زنگ است پوشيده شده است.

10- پوشش محافظ تسمه
انتقال نيروي موتور به پروانه از طريق تسمه گوه ای V شكل صورت می گيرد، اطراف تسمه 
مذكور با پوششي از جنس پالستيك فشرده بافت دار محافظت شده است كه ضمن جلوگيري 
از تأثيرات شرايط جوي، مانند اثر تابش آفتاب، گرد وخاک، گرما و سرما، بارش باران و ... 

شرايط ايمني را برای كاركرد دستگاه ايجاد مي نمايد.

11- محفظه فن
پروانه و سيستم محركه انتقال نيرو در قسمت فوقاني برج خنك كننده درون محفظه اي از 
جنس پالستيك فشرده بافت دار قرار گرفته كه ضمن محافظت از قطعات متحرک و سيستم 

انتقال نيرو باعث هدايت مناسب جريان هوا به خارج از دستگاه مي شود.
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12- حوضچه باالیي
قسمت فوقاني دستگاه داراي دو حوضچه ي توزيع كننده آب مي باشد كه داراي حفره هاي 
ريز منظمي است كه آب را به صورت ثقلي و يكنواخت به روي فيل پك ها توزيع مي كند. 

13- اسکلت برج
با  اين چارچوب  نمايد.  ايجاد می  را  ايستايي دستگاه  مقاومت  اصلي دستگاه كه  چارچوب 
طراحي مناسب، از جنس فوالد گالوانيزه گرم كه دارای وزن كم و مقاومت باال در برابر 

رطوبت زياد و شرايط جوي نامناسب است، ساخته شده است.

14- کرکره هاي ورودي هوا 
كركره هاي ورودي هوا كار انتقال يكنواخت هوا به سمت فيل پك ها را انجام مي دهد . 
كركره ها از جنس يو پي وي سي كه در برابر اشعه آفتاب و شرايط جوي نامناسب محيط 

خارجي مقاوم می باشد، ساخته شده است.

15- فیل پکها با طراحي خاص
فيل پكهاي برج هاي خنك كننده ابارا از جنس يو پي وي سي و داراي سطح بسيار صيقلي 
و منعطف مي باشند به همين دليل مانع از چسبندگي رسوبات حاصل از تبخير بر روي اين 
سطوح مي شود.  اين فيل پك ها برقرار كننده سطح تماس بسيار زياد هوا با آب در حجم كمي 
از فضا ، را ممكن مي سازند. همچنين كه با طراحي خاص مدت زمان حركت آب بر روي 
سطوح اين ورقه ها افزايش يافته كه سبب مي شود آب داخل برج خنك كننده سريعتر و با 

مصرف انرژي كمتري خنك  گردد.

درب دسترسی

نردبان

اسکلت برج
محفظه فن

فیل پکها

شاسی کف

ديواره های جانبی
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16- شاسي برج
از فوالد  با طراحی خاص  وارد می شود كه  بر روي شاسي كف دستگاه  برج  وزن كلي 
گالوانيزه گرم ساخته شده است و ضمن مقاومت در برابر زنگ زدگي و پوسيدگي بدليل ايستايي 

مناسب دستگاه در زمان استفاده بدون ارتعاش و لرزش كار می كند.

17- نردبان
احتمالي،  تعميرات  و  هنگام سرويس  كننده  برج خنك  بااليي  فضاي  به  دسترسي  برای 
نردباني از جنس فوالد گالوانيزه گرم بر روی يكی از گوشه های برج خنك كننده قرار داده شده 
است. امكان نصب حفاظ هاي نردبان و همچنين پله ورودي )جهت سهولت ورود به داخل 

برج خنك كننده(، نيز بنا به سفارش مي باشد.

18- دیواره هاي جانبي
تابش  از  ناشی  اشعه  برابر  در  مقاوم  و  پي وي سي  يو  از جنس  برج  جانبي  ديواره هاي 
خورشيد ساخته شده كه اطراف برج خنك كننده را پوشش مي دهد اين ديواره ها ضمن 
دارا بودن نمايي زيبا، هواي درون دستگاه را محبوس نموده و گردش هوا را فقط از روي 

سطح فيل پك ها امكان پذير مي كند.

19- صافي
هاي  لوله  )داخل  مطبوع  تهويه  سيستم  به  ريز  و  معلق  ذرات  عبور  از  جلوگيري  جهت 
ايجاد هزينه هاي زياد می گردد، صافي  لوله ها و  باعث سوراخ شدن  كندانسور چيلر( كه 
توري از جنس فوالد گالوانيزه گرم در مسير عبور آب خنك ازحوضچه پائيني برج به سمت 

چيلر قرار داده شده است قرار مي گيرد

حفاظ نردبان

حفاظ پروانه

پوشش محافظ تسمه
حفاظ باالی برج

کرکره های ورودی هوا

حوضچه بااليی
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20- درب دسترسي و تعمیرات و نگهداري آسان
روي يكي از ديواره هاي جانبي برج هاي خنك كننده ابارا دريچه اي جهت بازديد تعبيه 
گرديده است كه امكان دسترسي آسان به فضاي داخلي برج را فراهم مي سازد اين دريچه 
در بازديدهاي دوره اي و تعميرات احتمالي مورد استفاده قرار مي گيرد و ديگر مانند نسل 

قديم اين دستگاه ها براي تعميرات نياز به باز كردن تمامي قطعات دستگاه نمي باشد. 
وجود دريچه بازديدي كه روي اين دستگاه  ها نصب شده امكان دسترسي آسان به فضاي 
داخلي برج و شست و شوي آسان و رسوب زدايي فيل پك ها را مهيا نموده است. انجام اين 
كار در برج هاي خنك كننده نسل قديم جز  با استفاده از روش اسيد شويي و صرف هزينه 

با اشكاالت زياد ميسر نبود.

21- بدون پاشش قطرات آب به بیرون
انتقال آب بر روي فيل پك ها )كه خنك شدن آب را سبب مي شود( بدون پاشش و تنها با 
جاري شدن آب به صورت ثقلی از باال است. هدر رفتن آب در اين حالت حداقل ممكن 
است، كه عماًل می توان گفت كه اين برجها در حال كار بدون پاشش آب به اطراف می باشند.
حتي در جاهايي كه كمبود آب وجود دارد امكان سفارش پوشش محافظ اضافي براي كمتر 

شدن آن نيز وجود دارد.
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22- هیتر ضد یخ زدگي
در پروژه های صنعتی كه برج خنك كننده بعنوان جزئی از سيستم توليد و فرآيند كار، 
وظيفه خنك كردن مواد و دستگاه ها را بعهده دارد، از آنجايي كه خط توليد در تمام طول 
سال از جمله فصل زمستان نيز كار مي كند سيستم تهويه مطبوع نيز در روزهاي سرد سال 
می بايست در حال كار باشد، بنابراين امكان يخ زدگي برج در ساعاتي از شبانه روز وجود 
دارد. كمپاني ابـارا در طراحي اين برجها سيستم گرم كننده اي را برای جلوگيري از يخ 
زدگي پيش بيني و ساخته است كه بنا به سفارش مشتريان بر روي دستگاه نصب خواهد 

شد و از خطر يخ زدگی جلوگيری می نمايد.

23- داکت
پس از آنكه گرماي آب ورودی به برج گرفته شده توسط فن دستگاه از داخل برج خنك كننده 
به محيط بيرون هدايت مي گردد، در مواردي كه فضاي بااليي محفظه فن به دليل وجود 
موانعي به اندازه كافي)باز( نباشد، در اين حالت اين امكان برای برجهای خنك كننده ابـارا 
وجود دارد كه از داكت هاي منحرف كننده ميسر هوا جهت انتقال هواي گرم دستگاه استفاده 
نمود، اين داكت ها در زواياي مختلف موجود مي باشند كه متناسب با مكانهاي مختلف بكار 

مي روند.

24- فیل پکهاي مقاوم در دماي باال
در پروژه های صنعتی كه برج هاي خنك كننده كار خنك كردن آب سيستم هاي توليدي 
و صنعتي را بعهده دارند. گاهي اوقات آب ورودي به برج با دماي بيش از 55 درجه سانتيگراد 
می باشد از آنجايی كه آب ورودی مستقيماً بر روي فيل پك ها جاري مي شود و حداكثر دمای 
مجاز برای فيل پكها در شرايط عادی 55 درجه سانتيگراد می باشد به همين منظور در اين 

حالت امكان سفارش فيل پكهای مقاوم در برابر حرارت باال وجود دارد.
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تصاویر چند نمونه از دستگاه های نصب شده

برج میالد تهران
SDC-U 1000 شش دستگاه برج خنك کننده مدل

50 % در صد صرفه جویی در مصرف برق )در حالت نیمه بار( 40 % صرفه جویی در فضای نصب
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SDC-U 800  مصلی تهران : هشت دستگاه برج خنک کننده مدل

SDC-U 700  ائمه اطهار قم : سه دستگاه برج خنک کننده مدل
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SDC-U 600  ستاره کویر یزد : سه دستگاه برج خنک کننده مدل
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SDC-U 900  بیمارستان قلب کوثر شیراز : یک دستگاه برج خنک کننده مدل

SDC-U 500  نخ البرز قزوین : سه دستگاه برج خنک کننده مدل
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SDC-U 300  برج آفرینش تهران : دو دستگاه برج خنک کننده مدل

SDC-U 900  پایا کنسرو زنجان : دو دستگاه برج خنک کننده مدل
SDC-U 350  یک دستگاه برج خنک کننده مدل                               
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