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BCWC 

چيلرهای آبی از نوع آب خنک
 (Water Cooled) 

)توربو(مجهز به کمپرسور سانتريوفوژ 

300 – 1250 KW
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)توربو(مجهز به کمپرسور سانتريوفوژ –چيلرهای آبی از نوع آب خنک 

صرفه جويی در مصرف انرژی •
 
صدای کارکرد پايين •

قابليت کارکرد با برق ضعيفتر •
 
وزن پايين •
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:     BCWCچيلرهای 

مجهز به کمپرسورهای توربو از نوع 
:که مزايای آن  (Oil free)بدون روغن 

راندمان باال در هر ظرفيتی •
کامال قابل اطمينان •
تعميير و نگهداری بسيار کم•
وزن و سايز پايين •
کارکرد بسيار کم صدا •
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انواع چيلرهای آب خنک

چيلرهای مجهز به کمپرسور 
اسکرو

چيلرهای مجهز به کمپرسور 
سانتريوفوژ 
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BCWC
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:مشخصات کلی 

کمپرسور سانتريوفوژ ۴تا  ١•

تنها يک سيکل تبريد•

Floodedاواپراتور از نوع •

از نوع پوسته و لوله : کندانسور •
(shell & tube)

شير انبساط الکترونيکی•

R134a: مبرد •
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BCWC 0320 A 

  KW 320:   ظرفيت سرمايشی 
١: تعداد کمپرسور 

١: تعداد سيکل تبريد 
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[kW]

BCWC 0630 A 

  KW 630:   ظرفيت سرمايشی 
2: تعداد کمپرسور 

١: تعداد سيکل تبريد 
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[kW]

BCWC 0950 A 

  KW 950:   ظرفيت سرمايشی 
3: تعداد کمپرسور 

١: تعداد سيکل تبريد 
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300 500 700 900 1100 1300

[kW]

BCWC 1250 A 

 KW 1250:   ظرفيت سرمايشی 
4: تعداد کمپرسور 

١: تعداد سيکل تبريد 
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BCWC 0320 A BCWC 0630 A

BCWC 0950 A BCWC 1250 A
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:نيروی مغناطيسی 

پره ه�ای کمپرس�ور در مي�دان مغناطيس�ی ب�ه      
گردش در می آيد که اين امر از ايجاد تمامی 

اصطحکاک ها جلوگيری مينمايد
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(Oil Free)کمپرسورهای سانتريوفوژ از نوع بدون روغن 

کنترلگر سرعت از نوع 
دور متغير

کنترل گر موتور و 
ياتاقانهای مغناطيسی

تراکم دو مرحله ای از نوع 
)سانتريوفوژ(گريز از مرکز 

)  سنسور(حسگرهای 
دما و فشار

بدون  DC/DC موتور 
brush

تيغه هدايتگر ورودی
(IGV)       
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:مسير حرکت مبرد 
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:مراحل تراکم مبرد

پره اوليه

دريچه تخليه

دريچه مکش

پره ثانويه

گاز دما پايين و  
کم فشار مبرد  

گازمبرد با دما و  
فشار باال

محفظه حلزونی  
شکل

تيغه هدايتگر ورودی
(IGV)       

ديفيوزر فاقد تيغه
تيغه های ضد 
چرخش



16

Time

D
el

ta
 T

BCWC BRWC Traditional

:راندمان کارکرد بسيار باال 

کمپرسورهای سانتريفوژ بدون روغن اين چيلرها از نوع  
دور متغيير ميباشد که تنها در شرايط کارکرد بسيار سخت

.استفاده مينمايد) تيغه هدايت گر ورودی(  IGVاز

اين چيلرها با دقت بسيار ,با توجه به دور متغيير کمپرسور 
بااليی خود را با بار سرمايی مورد نياز تطبيق ميدهند

∆T  ست پوينت اين چيلرها بجز در حالت حداقل ظرفيت
±0,2°C  ميباشد 
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چيلرهای با کمپرسور سانتريوفوژ از نوع بدون روغن
چيلرهای با کمپرسورهای اسکرو 

درصد صرفه جويی در مصرف انرژی

:راندمان کارکرد بسيار باال 
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BCWC   قادر است با آمپراژ بسيار پايين شروع

:به کار کند 
• 320 kW   < 2A

• 650 kW  < 75A

• 950 kW  <140A

• 1250 kW  < 205A
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:راندمان کارکرد بسيار باال 
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عدم وجود روغن به معن�ای ص�رفه ج�ويی در هزين�ه ه�ای تعميي�ر و نگه�داری        •
است  همچنين  ديگر نيازی به تعويض فيلتر روغن و ياتاقانها نيست 

کاهش به هدر رفتن انرژی در مبدلهای حرارتی•

راندمان را حتی در ظرفيتهای جزعی  ,آرايش موازی کمپرسورها •
(Partial Load) نيز باال نگه ميدارد

راندمان باالتری دارد   Floodedاواپراتور از نوع •
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می توان از  ,به دليل آنکه کمپرسور بدون روغن کار ميکند 

:استفاده نمود که به معنی   Floodedاواپراتورهای 

:افزايش در راندمان •

  ضريب تبادل حرارتی

ΔT    آب و مبرد

:کاهش هدر روی انرژی •

ديگر خبری از  ايجاد مافوق گرم  

superheating)  (نيست

کاهش در افت فشار

:کنترل دقيق درجه حرارت آب 

 داخل مبرد وجود دليل به شدن انبار  پديده

ميدهد رخ اواپراتور

:  Floodedاواپراتور از نوع 
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:وزن و ابعاد کمتر 

در مقايسه با چيلر اسکرو هم ظرفيت کوچکتر و سبکتر است   BCWCمدل 
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BCWC BRWC BRWC - LN

صدای کارکرد پايين 

صدای کارکرد بسيار کم•

طيف صدايی ماليم•
  
بدون ايجاد لرزش •
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BCWC - 630kW BRWC - 630kW BRWC - LN - 630kW

صدای کمپرسور اسکرو صدای کمپرسور سانتريوفوژ بدون روغن

صدای کارکرد پايين 
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پايان
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