
چیلـرهـــای تـراکـمی



چیلـرهـــای تـراکـمی

تکنولــوژی مــدرن ژاپــن





كمپاني سـينكو در سـال 1950 ميالدی دركشـور ژاپن تأسـيس شـد و در همان سـال با 
توليـد دسـتگاه هـای تهویه مطبـوع فعاليت خـود را آغاز نمود. 

در حـال حاضـر ایـن كمپانـی بـه عنـوان تامين كننـده دسـتگاه هـای تهویه مطبـوع با 
كيفيـت 5 سـتاره در ژاپـن شـناخته شـده و دارای بيش از 50% سـهم بازاِر هواسـازها در 
ایـن كشـور اسـت. همچنيـن ایـن شـركت در بـورس ژاپـن )TSE(، برترین بـورس دنيا 
پـس از ایـاالت متحـده آمریـكا، در كالس نخسـت )first section( كـه شـامل كمپانـی 
هـای معتبـر و مشـهوری چـون Panasonic, SONY, HONDA ,TOYOTA و... اسـت، 
حضـور دارد. در حـال حاضـر صدها هزار دسـتگاه از محصوالت مختلف ایـن كمپانی در 

سراسـر دنيـا نصـب و راه انـدازی شـده و در حـال بهره برداری اسـت.
از ویژگـی هـای محصوالت سـينكو كه منطبـق با جدیدتریـن تكنولوژي هـای روز ژاپن 
و اسـتاندارد صنعتی این كشـور )Japenees Industrial Standard( سـاخته شـده اند، می 

تـوان بـه كارایي باال و مصـرف بسـيار ناچيِز انرژی اشـاره كرد.

دانـش فنـي، تكنولـوژي فـوق مـدرن و كيفيت باالي محصوالت كمپاني سـينكو سـبب 
شـده تـا كمپانـي هاي تهویـه مطبوع معتبـر دنيـا از جمله كمپاني ابــارا ژاپن، سـفارش 
سـاخت محصـوالت مـورد نيـاز خـود را بـه ایـن كمپانـي، تحـت نـام برند تجـاري خود 

ارائـه دهنـد. محصـوالت سـينكو در دو كارخانـه در كشـور ژاپن توليد مي شـود.

توليـدات ایـن دو كارخانـه بـه دليل تقاضـای زیاد محصـوالت در ژاپن، فقـط در بازار آن 
كشـور عرضـه می گـردد. از همين رو، كمپاني سـينكو جهت پاسـخگویي به سفارشـات 
متعـدد مشـتریان خارجـي خود، در سـال 1990 ميالدی اقـدام به احـداث كارخانه اي در 
كشـور تایوان با همان ماشـين آالت و تجهيزات پيشـرفته موجود در ژاپن نموده اسـت، 
در ایـن كارخانـه ماشـين آالت توليـد تمـام اتوماتيـك و متخصصيـن كارآزمـوده ژاپنـي 
مسـتقر در واحدهـاي پشـتيباني فنـي و كنترل كيفـي تضمين كننـده كيفيت محصوالت 

سـاخته شـده مطابق با همـان كيفيـت كارخانجات ژاپن هسـتند.

مقدمه



انواع مدل های چیلرهای تراکمی سینکو 

چیلرهـای تراکمـی
آب خنک

چیلرهـای تراکمـی
هوا خنک

چیلر آب خنک با یک کمپرسور
SWSF-ES  مدل 

R134a
ظرفیت 40 تا 275 تن برودتی

چیلر آب خنک با دو کمپرسور
SWSF-ED  مدل 

R134a
ظرفیت 100 تا 510 تن برودتی

چیلر اسکرو مادوالر هوا خنک
SALS  مدل

R134a
از ظرفیت 40 تن برودتی

چیلر اسکرو مادوالر هوا خنک
SALS  مدل

R407a
از ظرفیت 40 تن برودتی

چیلر اسکرال مادوالر هوا خنک
SA  مدل
R134a

تا ظرفیت 30 تن برودتی

SWSF-ES  چیلر تراکمی آب خنک تک کمپرسوری مدل
R134a

SALS چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو مادوالر مدل
R134a
R407c

SA چیلر تراکمی هوا خنک اسکرال مادوالر مدل
R134a

SWSF-ED  چیلر تراکمی آب خنک دو کمپرسوری مدل
R134a



SWSF
(R-134a)

چیلـر آب خنـک
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SWSF  نحوه نامگذاری چیلر مدل

SWSF-

سینکو

یک کمپرسور

40 ~ 510

E: 50Hz

اسکرو
چیلرآب خنک

دو کمپرسور

اواپراتور

S :

S :

S :

W :

D :

F :

مدل

سایز دستگاه

برق مورد نیاز

تعداد کمپرسور
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كمپرسور اسكرو Semi- hermetic با اختالف فشار كم در دهانه مكش •
لرزش بسيار ناچيز •
صداي كاركرد پایين •

كارایي باال •
كنترل ظرفيت پيوسته اتوماتيك مطابق با بار مورد نياز به منظور صرفه جویي در مصرف انرژي •

ساخته شده از ورق كربن استيل با ضخامت بيش از 6 ميلي متر •
بدنه كاماًل مستحكم و كاماًل آب بندي شده با سطح داخلي و خارجي ضد زنگ •
تشكيل شده از تيوب مسي با هدایت گرمایي بسيار باال، مستغرق در مبرد •
بازده باالي انتقال حرارت •
فشار بخار باال •
افت فشار پایين و در نتيجه افزایش چشمگير ضریب عملكرد چيلر •
• 20cm2/kg فشار كاركرد در سمت مبرد
قابليت باز شدن هر دو قسمت پوسته جهت تسهيل در سرویس و نگهداري •
• 19mm پوسته عایق شده با فوم پالستيكي به ضخامت

کمپرسور

اوپراتور

ویژگی های چیلرهای تراکمی آب خنک سینکو

چیلر آب خنک تک کمپرسوری
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سيكل مبرد مجزا  شامل تجهيزات زیر :
شير انبساط الكتریكي، شير سلونوئيد،  گيج فشار باال/پایين،  شير مایع مبرد، تجهيزات بازگشت روغن، پمپ جت مایع، 
محفظه شيشه ای نشانگر سطح آب، سوئيچ فشار باال/پایين چندكاربري، صافي خشك كن قابل تعویض، سوئيچ دما 

و شير اطمينان مبرد

سیکل مبرد

ساخته شده از ورق كربن استيل با ضخامت بيش از 6 ميلي متر •
سطح داخلي و خارجي ضد زنگ •
قابليت باز شدن پوشش بدنه از  هر دو طرف جهت تسهيل در سرویس و نگهداري و تعویض لوله ها •
• 20cm2/kg  فشار كاركرد در سمت مبرد
• 10cm2/kg  فشار كاركرد در سمت آب
داراي شير هوا گيري و شير اطمينان •
تيوب داخلي ساخته شده از مس بدون درز با ضریب انتقال حرارت باال •

کندانسور

جداسازي روغن از مبرد جهت بازدهي بيشتر در دو مرحله : •
1.  جدا كننده روغن در داخل كمپرسور

2.  جدا كننده روغن ثانویه خارجي 
بازده بيش از 98% •
• 6mm جدا كننده روغن ثانویه ساخته شده از ورق كربن استيل به ضخامت
داراي صافي ساخته شده از استيل ضد زنگ با راندمان باال •
باز گرداندن روغن به سيستم توسط جدا كننده روغن به صورت تزریقي •

وسیله برگشت روغن

چیلر آب خنک دو کمپرسوری
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مجهز به كنترل كننده برنامه ریزي PLC صنعتي با صفحه نمایشگر لمسي 4/7 اینچي •
قابليت نمایش موارد زیر از طریق نمودارها، حروف و شكل ها: •

وضعيت عملكرد چيلر، وضعيت غيرطبيعي چيلر، بار چيلر، سوئيچ انتقال، تعداد دفعات استارت، یادآور زمانبندي 
سرویس و نگهداري و زمان كاركرد، طریقه عملكرد )طریقه واسط انسان- ماشين، طریقه كنترل از راه دور(، 

دماي آب چيلد ورودي/خروجي، دماي آب خنك كننده ورودي/خروجي، تنظيمات دماي كاركرد آب چيلر.
جعبه كنترل شامل: سوئيچ كنترل قدرت، سوئيچ اضطراري، سوئيچ روشن/خاموش، سوئيچ كنترل نهایی •
بسته/ریموت، سوئيچ بازیابي وضعيت غيرطبيعي و نمایشگر عملكرد پمپ آب خنك كننده و چيلد زنجيره اي. •
داراي حالت كاركردي قطع برق: نگهداری كليه پارامترهاي كاري مربوطه و سوابق تاریخي غيرطبيعي و شروع  •

بكار اتوماتيك هنگام بازگشت برق.
قابليت تنظيم راه اندازي مجدد پس از وصل جریان برق به صورت اتوماتيك یا دستي. •
قابليت كنترل مجزا و مدیریت مركزي. •
قابليت اتصال 16 چيلر در نمایشگر كامپيوتر و مونيتورینگ مركزي و یا كاركرد با واسط انسان- ماشين. •
كاردكرد چرخشي كمپرسورها: قابليت استفاد خودكار از تمامی كمپرسورها )بصورت چرخشی( در لحظه شروع  •

بكار آنها.
قابليت راه اندازي و توقف چيلر از راه دور •
قابليت نمایش زمان و حالت كاركرد هر كدام از كمپرسورها و پيغام هاي غيرطبيعي اشان. •
قابليت چك كردن عملكرد و حالت غيرطبيعي چيلر از اتاق كنترل مركزي به طریق واسط هاي ارتباطي. •
قابليت كنترل تجهيزات جانبي مانند پمپ آب چيلر و پمپ كندانس. •
نمایش بازه هاي تغيير حجم از 25% تا %100. •
داراي قابليت خواندن و تنظيم كردن / مقایسه كردن دماي آب كندانس و آب چيلر ورودي /خروجي. •

روی دستگاه كنترل كننده، تنظيمات دقيق بر اساس تغييرات دما و فشار صورت می گيرد؛ به این ترتيب كه شير انبساط 
برقی نصب شده می تواند جریان مبرد را طبق پارامترهایی همچون نرخ كاركرد باال، تغييرسطح مایع مبرد،  PID و 
غيره تنظيم كند تا به این ترتيب بهينه ترین سطح سرمایش تامين شود. اینگونه است كه چيلر در تمام مدت با راندمان 

باال كار خواهد نمود.

کنترل به وسیله برنامه ریزي میکروکامپیوتري PLC + واسطه انسان - ماشین

ضد آب •
شامل سه قسمت : جعبه قدرت، جعبه پنل تجهيزات و جعبه كنترل •
• PLC كنترل پروسه
عملكرد دستی - اتوماتيك •
سيكل پاک •
ایمن و قابل اطمينان •

كشور تایوان •

جعبه کنترل قدرت

محل ساخت
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مشخصات فنی چیلرهای تک کمپرسوری

ظرفيت های سرمایشی باال براساس دمای آب چيلد ورودي سيستم تهویه به چيلر 12 درجه سانتيگراد، دمای آب خروجي از چيلر 7 درجه سانتيگراد و دمای محيط خارج  •
35 درجه سانتيگراد است.

در صورت نياز به طراحي ویژه و خاص براي سيستم برودتي خود مراتب را به اطالع شركت برسانيد تا متناسبًا اقدام شود. •

كمپاني سينكو همزمان با پيشرفت تكنولوژي در ساليان آتي حق تغيير طراحي محصول را براي خود محفوظ مي دارد، كليه مشخصات ارائه شده در این كاتالوگ بدون اعالم  •
قبلی قابل تغيير است.

توجه :

ظرفیت 40 تا 120 تن برودتی
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ظرفیت 140 تا 275 تن برودتی

ظرفيت های سرمایشی باال براساس دمای آب چيلد ورودي سيستم تهویه به چيلر 12 درجه سانتيگراد، دمای آب خروجي از چيلر 7 درجه سانتيگراد و دمای محيط خارج  •
35 درجه سانتيگراد است.

در صورت نياز به طراحي ویژه و خاص براي سيستم برودتي خود مراتب را به اطالع شركت برسانيد تا متناسبًا اقدام شود. •

كمپاني سينكو همزمان با پيشرفت تكنولوژي در ساليان آتي حق تغيير طراحي محصول را براي خود محفوظ مي دارد، كليه مشخصات ارائه شده در این كاتالوگ بدون اعالم  •
قبلی قابل تغيير است.

توجه :
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ظرفيت های سرمایشی باال براساس دمای آب چيلد ورودي سيستم تهویه به چيلر 12 درجه سانتيگراد، دمای آب خروجي از چيلر 7 درجه سانتيگراد و دمای محيط خارج  •
35 درجه سانتيگراد است.

در صورت نياز به طراحي ویژه و خاص براي سيستم برودتي خود مراتب را به اطالع شركت برسانيد تا متناسبًا اقدام شود. •

كمپاني سينكو همزمان با پيشرفت تكنولوژي در ساليان آتي حق تغيير طراحي محصول را براي خود محفوظ مي دارد، كليه مشخصات ارائه شده در این كاتالوگ بدون اعالم  •
قبلی قابل تغيير است.

توجه :

مشخصات فنی چیلرهای دو کمپرسوری

ظرفیت 100 تا 300 تن برودتی
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ظرفيت های سرمایشی باال براساس دمای آب چيلد ورودي سيستم تهویه به چيلر 12 درجه سانتيگراد، دمای آب خروجي از چيلر 7 درجه سانتيگراد و دمای محيط خارج  •
35 درجه سانتيگراد است.

در صورت نياز به طراحي ویژه و خاص براي سيستم برودتي خود مراتب را به اطالع شركت برسانيد تا متناسبًا اقدام شود. •

كمپاني سينكو همزمان با پيشرفت تكنولوژي در ساليان آتي حق تغيير طراحي محصول را براي خود محفوظ مي دارد، كليه مشخصات ارائه شده در این كاتالوگ بدون اعالم  •
قبلی قابل تغيير است.

توجه :

ظرفیت 320 تا 510 تن برودتی
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ابعاد و نماهای مختلف چیلر

ظرفیت 40 تا 120 تن برودتی )تک کمپرسوری(
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ظرفیت 140 تا 275 تن برودتی )تک کمپرسوری(
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ظرفیت 100 تا 300 تن برودتی )دو کمپرسوری(
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ظرفیت 320 تا 510 تن برودتی )دو کمپرسوری(





SALS
(R-134a)

چیلـر تراکمـی هـوا خنـک
)اسکرو مادوالر(
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SALS  نحوه نامگذاری چیلر اسکرو مدل

SALS-

سینکو

یک کمپرسور

40 ~ 240

ظرفیت باال
چیلرآب خنک

دو کمپرسور
چهار کمپرسور

اسکرو

S :

S :

L :

W :

D :

F :

S :

مدل

سایز دستگاه

برق مورد نیاز

تعداد کمپرسور

E: 50Hz
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طراحی خالقانه •
بدنه مستحكم •
كارایی باال •
لوله كشی آسان •
بدون نياز به برج خنك كننده •
نصب در محيط های بيرونی و عدم اشغال فضاهای داخلی مورد نياز •
كنترل هوشمند اتوماتيك به دليل مانيتورینگ مركزی •
آرامش و آسایش بيشتر به دليل لرزش بسيار ناچيز •
صرفه جویی در مصرف انرژی •

ویژگی های چیلرهای تراکمی هوا خنک اسکرو سینکو
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كمپرسور اسكرو Semi- hermetic با روتور پيشرفته •
بازده بسيار باال •
لرزش بسيار ناچيز •
عمر طوالنی •
كنترل ظرفيت چند مرحله ای مطابق با بار مورد نياز به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی •
مكانيسم استارت اوليه ترتيبی جهت جلوگيری از نا پایداری در خط قدرت •

با بازده ای باال انتقال حرارت •
بدنه كاماًل مستحكم •
•  20cm2/kg تشكيل شده از لوله مسی یكپارچه و مارپيچ با هدایت گرمایی بسيار باال و فشار كاركرد
پوسته عایق شده با فوم پالستيكی به منظور جلوگيری از تقطير آب و هدر رفتن حرارت •

مبدل حرارتی از نوع پوسته و لوله •
تشكيل شده از لوله مسی یكپارچه و مارپيچ با هدایت گرمایی بسيار باال •
پوسته از جنس آلومينيوم ضدخوردگی •
اتصال پوسته و لوله ها به یكدیگر از طریق فرآیند انبساط مكانيكی جهت حصول بهترین ميزان انتقال حرارت •

دارای یك پنل قدرت الكتریكی و یك پنل كنترل سيستم مایكرو پروسسوری •
دارای درهای قفل شو برای هر پنل با قابليت باز شدن آسان از جلو و بغل •

بدنه چيلر ساخته شده از صفحات استيل گالوانيزه •
برش و شكل دهی بدنه با كنترل كامپيوتری •
بدنه مستحكم با ظاهر زیبا •
درزگيری صفحات بدنه با فوم PE جهت آب بندی بهتر و لرزش كمتر •

کمپرسور

اوپراتور

کندانسور

پنل الکتریکی و پنل کنترل

پوشش بدنه
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كنترل كليه فرآیندها از طریق PLC به جای رله های كنترلی •
سيم كشی ساده تر •
قابليت های مانيتورینگ، كنترل، و شناسایی رفع عيب اتوماتيك •
سيستم مدیریت مركزی، كنترل منطقه ای عيب یابی •

قابليت تغيير ظرفيت چيلر  در چندین مرحله  •
قابليت استفاده خودكار از تمامی كمپرسورها ) به صورت چرخشی( در لحظه شروع بكار آنها •
قابليت تغيير دمای آب چيلد مطابق با نياز محل استفاده چيلر •

امكان كنترل ظرفيت PLC تا 128 نقطه •
 PLC با قابليت مانيتورینگ، كنترل و رفع عيب اتوماتيك •

قابليت نمایش 256 تصویر بوسيله لمس صفحه مانيتور •
قابليت كاركرد از طریق پنجره واسط گرافيكی كاربر جهت روشن و خاموش كردن دستگاه، برقراری ارتباط،  •

شناسایی خطاها، كاركرد، تصحيح و رفع عيب آن و مشاوره سریع اطالعات
قابليت نمایش تاریخ و زمان •

قابليت برنامه ریزی برای شروع و توقف اتوماتيك چيلر •
قابليت نمایش تعداد دفعات شروع به كار •
قابليت نمایش تعداد دفعات كاركرد دستگاه •
قابليت نمایش و برنامه ریزی تاریخ های سرویس دستگاه و فرا رسيدن موعد آن •
قابليت نمایش آخرین تاریخ شروع به كار چيلر •
قابليت نمایش آخرین تاریخ عملكرد نا مناسب •
قابليت رمز دادن و محافظت شخصی برای صفحه مانيتور •
مشاهده كنترل انواع عملكرد چيلر •
مشاهده وضعيت غير عادی چيلر •
قابليت نمایش دمای آب چيلد •
قابليت نمایش چرخه زمان بندی كار دستگاه •
قابليت نمایش كنترل از راه دور یا كنترل از طریق پنل •
قابليت نمایش دیگر عملكردهای دستگاه •

طراحی هوشمند

کنترل دمای چند مرحله ای الکترونیک

سیستم مدیریت اندازه گیری

کنترل در محل و از راه دور
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ظرفيت های سرمایشی باال براساس دمای آب چيلد ورودي سيستم تهویه به چيلر 12 درجه سانتيگراد، دمای آب خروجي از چيلر 7 درجه سانتيگراد و دمای محيط خارج  •
35 درجه سانتيگراد است.

در صورت نياز به طراحي ویژه و خاص براي سيستم برودتي خود مراتب را به اطالع شركت برسانيد تا متناسبًا اقدام شود. •

كمپاني سينكو همزمان با پيشرفت تكنولوژي در ساليان آتي حق تغيير طراحي محصول را براي خود محفوظ مي دارد، كليه مشخصات ارائه شده در این كاتالوگ بدون اعالم  •
قبلی قابل تغيير است.

توجه :

مشخصات فنی 

ظرفیت 40 تا 70 تن برودتی )یک کمپرسوری(
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ظرفيت های سرمایشی باال براساس دمای آب چيلد ورودي سيستم تهویه به چيلر 12 درجه سانتيگراد، دمای آب خروجي از چيلر 7 درجه سانتيگراد و دمای محيط خارج  •
35 درجه سانتيگراد است.

در صورت نياز به طراحي ویژه و خاص براي سيستم برودتي خود مراتب را به اطالع شركت برسانيد تا متناسبًا اقدام شود. •

كمپاني سينكو همزمان با پيشرفت تكنولوژي در ساليان آتي حق تغيير طراحي محصول را براي خود محفوظ مي دارد، كليه مشخصات ارائه شده در این كاتالوگ بدون اعالم  •
قبلی قابل تغيير است.

توجه :

ظرفیت 80 تا 120 تن برودتی )دو کمپرسوری(
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ظرفيت های سرمایشی باال براساس دمای آب چيلد ورودي سيستم تهویه به چيلر 12 درجه سانتيگراد، دمای آب خروجي از چيلر 7 درجه سانتيگراد و دمای محيط خارج  •
35 درجه سانتيگراد است.

در صورت نياز به طراحي ویژه و خاص براي سيستم برودتي خود مراتب را به اطالع شركت برسانيد تا متناسبًا اقدام شود. •

كمپاني سينكو همزمان با پيشرفت تكنولوژي در ساليان آتي حق تغيير طراحي محصول را براي خود محفوظ مي دارد، كليه مشخصات ارائه شده در این كاتالوگ بدون اعالم  •
قبلی قابل تغيير است.

توجه :

مشخصات فنی

ظرفیت 160 تا 240 تن برودتی )چهار کمپرسوری(
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ظرفيت های سرمایشی باال براساس دمای آب چيلد ورودي سيستم تهویه به چيلر 12 درجه سانتيگراد، دمای آب خروجي از چيلر 7 درجه سانتيگراد و دمای محيط خارج  •
35 درجه سانتيگراد است.

در صورت نياز به طراحي ویژه و خاص براي سيستم برودتي خود مراتب را به اطالع شركت برسانيد تا متناسبًا اقدام شود. •

كمپاني سينكو همزمان با پيشرفت تكنولوژي در ساليان آتي حق تغيير طراحي محصول را براي خود محفوظ مي دارد، كليه مشخصات ارائه شده در این كاتالوگ بدون اعالم  •
قبلی قابل تغيير است.

توجه :

ظرفیت 300 تا 360 تن برودتی )شش کمپرسوری(
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ابعاد و نماهای مختلف چیلر

مدل SALS-220  )4 کمپرسور(

مدل SALS-240  )4 کمپرسور(
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مدل SALS-300  )6 کمپرسور(

مدل SALS-330  )6 کمپرسور(
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مدل SALS-360  )6 کمپرسور(



SALS
(R-407c )

چیلـر تراکمـی هـوا خنـک
)اسکرو مادوالر(
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ظرفيت های سرمایشی باال براساس دمای آب چيلد ورودي سيستم تهویه به چيلر 12 درجه سانتيگراد، دمای آب خروجي از چيلر 7 درجه سانتيگراد و دمای محيط خارج  •
35 درجه سانتيگراد است.

در صورت نياز به طراحي ویژه و خاص براي سيستم برودتي خود مراتب را به اطالع شركت برسانيد تا متناسبًا اقدام شود. •

كمپاني سينكو همزمان با پيشرفت تكنولوژي در ساليان آتي حق تغيير طراحي محصول را براي خود محفوظ مي دارد، كليه مشخصات ارائه شده در این كاتالوگ بدون اعالم  •
قبلی قابل تغيير است.

توجه :

مشخصات فنی

ظرفیت 40 تا 70 تن برودتی )یک کمپرسوری(
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ظرفيت های سرمایشی باال براساس دمای آب چيلد ورودي سيستم تهویه به چيلر 12 درجه سانتيگراد، دمای آب خروجي از چيلر 7 درجه سانتيگراد و دمای محيط خارج  •
35 درجه سانتيگراد است.

در صورت نياز به طراحي ویژه و خاص براي سيستم برودتي خود مراتب را به اطالع شركت برسانيد تا متناسبًا اقدام شود. •

كمپاني سينكو همزمان با پيشرفت تكنولوژي در ساليان آتي حق تغيير طراحي محصول را براي خود محفوظ مي دارد، كليه مشخصات ارائه شده در این كاتالوگ بدون اعالم  •
قبلی قابل تغيير است.

توجه :

ظرفیت 80 تا 120 تن برودتی )دو کمپرسوری(
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ظرفيت های سرمایشی باال براساس دمای آب چيلد ورودي سيستم تهویه به چيلر 12 درجه سانتيگراد، دمای آب خروجي از چيلر 7 درجه سانتيگراد و دمای محيط خارج  •
35 درجه سانتيگراد است.

در صورت نياز به طراحي ویژه و خاص براي سيستم برودتي خود مراتب را به اطالع شركت برسانيد تا متناسبًا اقدام شود. •

كمپاني سينكو همزمان با پيشرفت تكنولوژي در ساليان آتي حق تغيير طراحي محصول را براي خود محفوظ مي دارد، كليه مشخصات ارائه شده در این كاتالوگ بدون اعالم  •
قبلی قابل تغيير است.

توجه :

ظرفیت 160 تا 240 تن برودتی )چهار کمپرسوری(
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ظرفيت های سرمایشی باال براساس دمای آب چيلد ورودي سيستم تهویه به چيلر 12 درجه سانتيگراد، دمای آب خروجي از چيلر 7 درجه سانتيگراد و دمای محيط خارج  •
35 درجه سانتيگراد است.

در صورت نياز به طراحي ویژه و خاص براي سيستم برودتي خود مراتب را به اطالع شركت برسانيد تا متناسبًا اقدام شود. •

كمپاني سينكو همزمان با پيشرفت تكنولوژي در ساليان آتي حق تغيير طراحي محصول را براي خود محفوظ مي دارد، كليه مشخصات ارائه شده در این كاتالوگ بدون اعالم  •
قبلی قابل تغيير است.

توجه :

ظرفیت 300 تا 390 تن برودتی )شش کمپرسوری(
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مدل های  SALS -040/ 050  )1 کمپرسور(

ابعاد و نماهای مختلف چیلر

مدل های SALS-060/ 070  )1 کمپرسور(
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مدل های SALS-080/ 100  )2 کمپرسور(

مدل SALS-110  )2 کمپرسور(
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مدل  SALS-130  )2 کمپرسور(

مدل های SALS-160/ 200  )4 کمپرسور(
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مدل SALS-220  )4 کمپرسور(

مدل SALS-260  )4 کمپرسور(
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مدل SALS-300  )6 کمپرسور(

مدل SALS-330  )6 کمپرسور(
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مدل SALS-390  )6 کمپرسور(





چیلـر هـوا خنک

SA
(R-134a)
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SA  نحوه نامگذاری چیلر اسکرال مدل

SA-

سینکو

یک کمپرسور

08 ~ 30

چیلر هوا خنک اسکرال

دو کمپرسور
سه کمپرسور

S :

S :

A :

D :

T :

مدل

سایز دستگاه

برق مورد نیاز

تعداد کمپرسور

E: 50Hz
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ظرفيت های سرمایشی باال براساس دمای آب چيلد ورودي سيستم تهویه به چيلر 12 درجه سانتيگراد، دمای آب خروجي از چيلر 7 درجه سانتيگراد و دمای محيط خارج  •
35 درجه سانتيگراد است.

در صورت نياز به طراحي ویژه و خاص براي سيستم برودتي خود مراتب را به اطالع شركت برسانيد تا متناسبًا اقدام شود. •

كمپاني سينكو همزمان با پيشرفت تكنولوژي در ساليان آتي حق تغيير طراحي محصول را براي خود محفوظ مي دارد، كليه مشخصات ارائه شده در این كاتالوگ بدون اعالم  •
قبلی قابل تغيير است.

توجه :

مشخصات فنی

ظرفیت 8 تا 30 تن برودتی
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SA-08 ES مدل

ابعاد و نماهای مختلف چیلر

SA-10 ES مدل
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SA-16 ED مدل

SA-20 ED مدل
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SA-24 ET مدل

SA-30 ET مدل
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