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چیلر اسکرو هوا خنک ساخت ژاپن-مونتاژ چین 
 AHYZ :مدل

R407c و  R22 قابلیت سفارش مبرد
ظرفیت:  310 – 52 تن تبرید

چیلر اسکرو هوا خنک حاره ای )تروپیکال( 
ساخت ژاپن-مونتاژ چین   

 ATHYZ :مدل
R407c و  R22 قابلیت سفارش مبرد

ظرفیت:  310 – 52 تن تبرید

 چیلر اسکرو آب خنک ساخت ژاپن- مونتاژ چین 
 WHYZ :مدل  

ظرفیت:  500 – 37 تن تبرید

چیلر اسکرو آب خنک ساخت و مونتاژ ژاپن
 WUZ :مدل

ظرفیت:  202 – 34 تن تبرید

چیلر اسکرو هوا خنک ساخت و مونتاژ ژاپن
 AUZ :مدل

ظرفیت:  307 – 30 تن تبرید

 چیلر اسکرو هوا خنک حاره ای )تروپیکال( ساخت و مونتاژ ژاپن
 ATUZ :مدل

ظرفیت:  307 – 30 تن تبرید



Item R22 R407c R410a R134a
ODP 0.055 0 0 0
GWP 1700 1530 1610 1300

• مبرد
در هفتمین نشست مونترال )Vienna( در سال 1995 تصمیم به حذف 
تدریجی خنک کننده های HCFC تا سال 2020میالدی گرفته شد. بر این 

اساس R22 باید با خنک کننده ای دیگر جایگزین گردد.
کلر موجود در ترکیب CFC  و HCFC با ازن وارد واکنش شده و باعث 

تخریب ازن می شود.

CFC: کلر – فلئور – کربن 

 R22 :هیدروژن – کلر – فلئور – کربن :HCFC

 R134a – R407c – R410a :هیدروژن – فلئور – کربن :HFC

ODP: پتانسیل یک مولکول از گاز مبرد جهت تخریب الیه ازن بر مبنای 

گاز پایه R11 با ODP برابر یک.
GWP: فاکتور تاثیر مبرد بر گرمایش کره زمین بر مبنای دی اکسید کربن 

به عنوان گاز پایه با GWP برابر یک.

 A کمپرسور اسکرو پربازده سری•
)با تغییر ظرفیت کامال پیوسته(

نسل جدید کمپرسور اسکرو هیتاچی
در این کمپرسور سیستم دورانی )سانتریفیوژ( تفکیک روغن برای استفاده 
بهینه از تمام ظرفیت های ماشین به کار گرفته شده و کاهش بازده تبادل 
حرارتی به حداقل ممکن رســیده اســت. به علت وجود سیستم تغذیه 
انشعابی تحت فشار روغن نیازی به وجود پمپ مستقل نمی باشد و در آن 
هیچگونه مکانیزم الکتریکی و مکانیکی به کار نرفته و از خرابی کمپرسور 
جلوگیری و باعث فعالیت مداوم و مســتمر آن می شــود. از دیگر مزایای 
دســتگاه ارتعاش و صدای کم آن به علت حذف Demister Chamber و 

نیز استقرار مناسب کمپرسور اسکرو کم ارتعاش می باشد.
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مزایای مشترک در چیلرهای تراکمی اسکرو هیتاچی



• مبدل حرارتی صفحه ای )طراحی جدید(
ساختاری ساده و تعمیر و نگهداری آسان

ارزان و مناسب نیازهای گوناگون
ترموستات محافظ انجماد و سایر وسایل حفاظتی 

ضریب اطمینان باال و مصرف انرژی بسیار پایین )حدود 27 درصد(
مبدل حرارتی صفحه ای در چیلرهای سری WU , AU استفاده می شود.

• فناوری کنترل دقیق ظرفیت و دما
کنترل بسیار دقیق ظرفیت از 15 تا 100 درصد بصورت کامال پیوسته امکان 
ثابت نگاه داشتن دما را با حداکثر خطایی حدود C°1± مقدور می سازد که 
این امر باعث ثبات دما در تجهیزات جانبی شده و ضمنا کنترل دقیق دما 
میسر خواهد شد. ضمنا این کمپرسور جهت استفاده در خطوط تولید که 
ثبات دما پر اهمیت و امکان تغییر ظرفیت تواما وجود دارد بســیار مناسب 

می باشد.

• عملکرد عالی کنترل
با استفاده از صفحه نمایش کریستال مایع )LCD( که دارای مزایایی چون: 
صفحه رنگی بزرگ، صفحه لمسی، ماشین نمایش بی وقفه اطالعات، زمان 
شروع، صفحه ثبت پیام )برای تعویض شیفت( و آداپتور ارتباط با سیستم 
مدیریت ساختمان )BMS( می باشد، کنترل سیستم در حد ایده آل بوده و 
ضمنا به کاربر امکان می دهد که توسط رابط خاص و ویژه این ماشین را 
از فاصله دور روشن و خاموش نموده و چگونگی کارکرد آنرا مد نظر داشته 
باشد تا نیازی به مراجعه به دستگاه جهت بررسی و صحت عملکرد ماشین 

نباشد.

)BMS( سیستم مدیریت ساختمان •
شرکت هیتاچی از سیستم مدیریت ساختمان LONWORKS بهره می گیرد 
و برای تهویه مطبوع ساختمان از ایستگاه مرکزی خود استفاده کرده و 

نیازی به عملیات اضافی نیست.
• ارتعاشات کم

• راندمان بسیار باال
• مصرف انرژی بسیار پایین تر)حدود %27(

• کنترل دقیق ظرفیت با حفظ و حتی افزایش راندمان در بار جزئی با 
کنترل پیوسته

±1°C کنترل دقیق دما با خطایی حداکثر •
• ابعاد کوچک و وزن پایین

• با سطح صدای بسیار پایین
• عمر طوالنی حدود 7 برابر بیشتر از کمپرسورهای رفت و برگشتی تا 

اولین دوره تعمیر اساسی
• لرزش و ارتعاش پایین حدود  نسبت به چیلر های متداول

• جریان راه اندازی بسیار پایین تر در مقایسه با چیلرهای متداول
• عملکرد عالی در مناطق حاره ای خیلی گرم

• ساختار بسیار ساده با یکدهم قطعات نسبت به کمپرسورهای پیستونی 
)27 قطعه در مقابل 268 قطعه(
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شـرکــت تهـویــه نیــا
نماینده انحصاری محصوالت گرمایشی ویزمن آلمان در ایران

تهران، بلوار میرداماد، بعد از خیابان نفت جنوبی، پالک 262، ساختمان نیـا

تلفن:  7000 2222 9821+
 +9821 22 222 490       
فکس: 3313 2222 9821+


