
تکنولــوژی مــدرن ژاپــن

چیلـرهـــای تـراکـمی
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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

مینی چیلر اسکرال مادوالر
SA  مدل
R134a

تا ظرفیت 30 تن برودتی

چیلر اسکرال با چهار کمپرسور
SAL  مدل
R134a

ظرفیت 15 و 20 تن برودتی

SWSF-ES  چیلر تراکمی آب خنک تک کمپرسوری مدل
R134a

SALS چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو مادوالر مدل
R134a
R407c

SAL و SA مینی چیلر تراکمی اسکرال مادوالر مدل
R134a

SWSF-ED  چیلر تراکمی آب خنک دو کمپرسوری مدل
R134a



SWSF
(R-134a)

چیلـر آب خنـک
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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 بسيار 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 آنها.	 
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، تغيير سطح 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 	 
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 40 تا 120 تن برودتی

Pressure drop
(kpa)

Pressure drop
(kpa)

48 50 50 48 48 49

50 51 51 51 51 53
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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 	 
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 :

50 50 49 49 49 55
Pressure drop

(kpa)

Pressure drop
(kpa)

53 55 55 55 55 58
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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 :

Pressure drop
(kpa)

Pressure drop
(kpa)

48

423900

493

96

170/520

84.4

125A

101.2

125A

32

3350

1700

1700

3600

48 49 50 50 53 53 55

SWSF-

140ED

53 53 53 55 55 58 58 58

مشخصات فنی چیلرهای دو کمپرسوری

ظرفیت 80 تا 280 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 	 
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 :

Pressure drop
(kpa)

Pressure drop
(kpa)

55 57 57 57 58 58 61 61

58 58 63 63 63 68 68 68

ظرفیت 300 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(



20

3350 1700 1700 1900 1300 125A 125ASWSF-140ED

ظرفیت 80 تا 280 تن برودتی )دو کمپرسوری(
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ظرفیت 300 تا 510 تن برودتی )دو کمپرسوری(


