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اسکرو مادوالر
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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	 

بازده باالی 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 به منظور عيب یابی بهتر	 

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 نامناسب	 
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 	 
40 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 	 
40 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 	 
40 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(



31

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

جدول ظرفیت سرمایشی چیلر در دماهای محیطی مختلف
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در صورت نياز به طراحي ویژه و خاص براي سيستم برودتي خود مراتب را به اطالع شركت برسانيد تا متناسبًا اقدام شود.	 
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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 )

اسکرو مادوالر

چیلـر تراکمـی هـوا خنـک
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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 	 
40 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 	 
40 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 130 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 	 
40 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 260 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 	 
40 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-390  )6 کمپرسور(


