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عصر اینترنت، زمان تنوع و اتفاقات جدید است. عصری که یک محصول یکسان برای همه کافی نیست. مصرف کنندگان 
توقع دارند که با آنها به صورت منحصر به فرد و همانگونه که هستند رفتار شود.

هر شخصی توقع دارد سبک زندگی منحصر به فرد و ایده آلی را تجربه کند. به همین دلیل است که هایر به دقت به شما 
گوش می دهد تا درک واقعی از آنچه در زندگی و ذهن شما می گذرد به دست آورد. بنابراین هر یک از شما می توانید تجربه 
خانه هوشمندی را به دست آورید که سزاوارش هستید؛ این خانه می تواند ساده، مدرن یا سازماندهی شده به سلیقه شما باشد.

به عنوان یک پیشگام در صنعت جهانی، هایر پا را فراتر از تولید محصوالت متداول در بازار تهویه مطبوع نهاده و با نوآوری های 
جدید، این کمپانی را به پل ارتباطی بین نوآوری و تولیدات تهویه مطبوع مبدل نموده است. بدین منظور بخش های داخلی و 
خارجی شرکت به طور مستمر در حال تبادل اطالعات با یکدیگر می باشند. ما معتقدیم که فقط با این نوع عملکرد می توانیم 

به بهترین شکل ممکن، توقعات مشتریان را در جهانی مملو از تحوالت برآورده کنیم. 

» بخشی از مجموعه هایر باش و افق های جدیدی خلق کن « 

برند هایر
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شبکه جهانی هایر
هایر زیربنای خود را به صورت گسترده در تمام نقاط جهان پی ریزی کرده است. زیرا نیازهای مشتریان، پیوسته در حال تغییر 

بوده و هایر هدف خود را بر روی بر آورده کردن تمام آنها متمرکز کرده است. 
این شبکه جهانی شامل مراکز تحقیق و توسعه )Research & Development(، کارخانه های تولیدی، شرکت های تجاری 

و شبکه های فروش می باشند. 
پنج مرکز تحقیق و توسعه هایر، در سراسر جهان همکاری استراتژیکی را با موسسات تحقیقاتی و دانشگاه های معتبر ایجاد 
کرده اند که هدف آنها ایجاد یک اکوسیستم خالقانه، مرکب از دانشمندان و مهندسان داخلی و خارجی می باشد که پیوسته با 

هم در ارتباط می باشند. 

درآمد جهانی هایر 
هایر با درآمد ساالنه 32/3 میلیارد دالر، در سال 2014 موفق به کسب مقام نخست در بین برندهای لوازم خانگی دنیا شده است. 
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مرکز توسعه و تحقیق

ساختمان جدید مرکز تحقیق و توسعه تهویه مطبوع هایر در مارس 2014 به بهره برداری رسید. 
وقتی شما از روی طوالنی ترین پل دنیا واقع در کشور چین عبور می کنید، وارد شهر ساحلی زیبای کینگ دائو می شوید. زمانی 
که به سمت پارک صنعتی عظیم هایر، پیشرفته ترین مرکز تحقیق و توسعه صنعت تهویه مطبوع دنیا می روید، در ابتدا برج 
تست ارتفاع به همراه سایر ساختمان های پارک صنعتی هایر را خواهید دید. هایر با آغاز به کار این مرکز تحقیق و توسعه به 

پرچم دار تولید بهترین محصوالت تهویه مطبوع متناسب با هرگونه شرایط آب و هوایی در کل دنیا تبدیل شده است. 
با ورود به این مرکز، از عظمت و شکوه چیلر سانتریفیوژ مغناطیسی بدون روغن هایر که در حال خنک سازی ساختمان است 

متحیر خواهید شد. نمونه ای از چیلرهای سانتریفیوژ نوینی که در جهان حرف اول را می زنند. 

تعداد 120 آزمایشگاه تست در این ساختمان 6 طبقه وجود دارد که بیش از 1000 مهندس و تکنسین با تجربه در آنها مشغول 
به کار می باشند؛ از آزمایشگاه های سایکرومتریک که با دقت زیاد، ظرفیت و بازده محصوالت را اندازه گیری می کنند تا 
آزمایشگاه های اکوستیک که در تالش برای کاهش سطح صدا هستند؛ از شبیه سازهای محیط تا آزمایشگاه های تست تحمل 

در سخت ترین شرایط تا قابلیت اطمینان محصول تضمین شود.
مهندسان هایر به همراه تیمی بین المللی متشکل از متخصصین تالش می کنند تا راه حل هایی مفید و کاربر پسند برای 

کنترل هوا ابداع نمایند. 
برج تست ارتفاع )drop(، 106 متر ارتفاع دارد که در نوع خود بلندترین برج تست می باشد. این برج اجازه می دهد تا جدیدترین 

محصوالت MRV هایر تحت تمامی شرایط مورد تصور تست شوند. 
اکنون هایر بیش از پیش آماده تولید محصوالتی در سطح جهانی است. مرکز جدید تحقیق و توسعه هایر، نشانگر عزم این 

شرکت و چشم انداز هایر برای تبدیل شدن به تولید کننده ای پیشگام در صنعت تهویه مطبوع )HVAC( دنیا است. 
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ظرفیت تولید جهانی

هایــر 9 کارخانــه در داخــل چیــن دارد.ظرفیــت تولیــد کارخانــه هــای هایــر، 19 میلیــون دســتگاه در ســال اســت.همچنین 
بــه جــز ایــن کارخانــه هــای داخلــی، هایــر 7 کارخانــه در کشــورهای دیگــر دارد.

و�تنام
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صرفه جویی در مصرف انرژی و راندمان باال
ایـن چیلـر، مجهز به سیسـتم کمپرسـور توربـو اینورتر و تکنولـوژی کارکرد بدون اصطکاک می باشـد که باعـث صرفه جویی 
بسـیار زیـادی در مصـرف انـرژی مـی گـردد. در چیلرهـای آب خنـک، Integrated Part-Load Value( IPLV( بـه 11/98 

می رسـد. چیلرهـای سـانتریفیوژ جدیـد در مقایسـه بـا چیلرهای سـانتریفیوژ معمولـی، IPLV باالتـری به میـزان 50% دارند.
IPLV= )1% × A (+)42% × B(+)45% × C(+)12% × D(

COP = A برای کارکرد 100% ظرفیت دستگاه ،     COP = B برای کارکرد 75% ظرفیت دستگاه 

COP = C برای کارکرد 50% ظرفیت دستگاه   ،    COP = D برای کارکرد 25% ظرفیت دستگاه

چیلر سانتریفیوژ 

چیلرســانتریفیوژ 
ــه  ــبت ب ــر نس های
ــا هزینه  دیگرچیلره
را 40 الــی 50 درصــد 
ــد ــی ده کاهــش م

چیلرمعمولی بعداز 
12الی15سال نیاز 
به تعویض دستگاه 

دارد

چیلــر بــدون روغــن هایــر بعــد 
از 3 تــا 4 ســال تفــاوت هزینــه 

اولیــه را بازگشــت میدهــد

هزینه های پایین نصب و نگهداری

جریان پایین جهت راه اندازی

در زمـان راه انـدازی سیسـتم بـه دلیـل وجـود تکنولوژی یاتاقان های مغناطیسـی، تنها بـه 2 آمپر جریان برق نیاز می باشـد 
تـا محـور اصلـی معلق شـده و با گشـتاور پاییـن آغاز به کار کنـد؛ این امـر موجب اختالل کمتری در شـبکه برق می شـود.

جریان مورد نیاز برای راه اندازی هر کمپرسور، تنها 2 آمپر می باشد. یک چیلر معمولی با 1500 آمپر شروع به کار می کند. به دلیل 
اینکه دستگاه با جریان پایین راه اندازی می شود دیگر نیازی به استارتر نیست که این امر منجر به کاهش هزینه ها می شود.

قابلیت باال و هزینه های نصب پایین

ایـن دسـتگاه دارای یـک منبع تغذیه 380 ولتی اسـت که دیگر نیـازی به منبع تغذیه ی 10 کیلو ولتی نمی باشـد. به همین 
دلیل ضریب اطمینان دسـتگاه در سـطح باالیی بوده و نیازی به آزمایش دسـتگاه و فرآیند تایید آن وجود نخواهد داشـت.

هزینه های نگهداری کمتر در سیستم بدون روغن

بـا تکنولـوژی بـدون روغـن، آلودگـی روغـن نیز وجـود نخواهد داشـت. بدین ترتیـب، عملکرد دسـتگاه در حالـت ثابت و 
ایـده آل خـود خواهـد بـود و هزینـه هـای نگهـداری در طول عمر دسـتگاه بـه میزان زیـادی کاهش مـی یابد.

عملکرد ایمن 
در صورت قطع برق، کمپرسور کامال تحت محافظت است.

موتور در نقش ژنراتور و شارژ کننده خازن ها عمل می کند. ●
برق کافی برای مدت 60 ثانیه در خازن ها ذخیره شده است. ●
محل های نشستن یاتاقان ها در خرابی های شدید به عنوان یک کمک برای حفاظت از دستگاه عمل می کنند. ●
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کمپرسـور ایـن چیلـر از قالـب آلومینیوم مـورد اسـتفاده در صنعت هوایـی و جعبه الکترونیک پالسـتیکی مقـاوم در دمای باال 
سـاخته شـده اسـت که موجـب باالرفتن عمـر کمپرسـور و راندمـان آن در زمان کارکـرد می گردد.

تکنولـوژی و مـواد بـه کار رفتـه در ایـن دسـتگاه - کـه درصنایـع هوایی نیز اسـتفاده می شـوند- طـول عمر مفید 25 سـال 
را تضمیـن مـی کنند.

منحنـی های عملکرد کمپرسـور توسـط 
مـاژول کنتـرل ایجاد می گردد. سـرعت 
دسـتگاه در هـر زمـان بـر اسـاس ایـن 
منحنی هـا تنظیم می شـود تا کمپرسـور 

عملکـرد ایمن تری داشـته باشـد.

)Saturated Discharge Temperature( دمای اشباع دهش کمپرسور :SDT

کارکـرد بـدون اصطـکاک، لـرزش دسـتگاه را نزدیک به صفر می رسـاند. بدیـن ترتیب، صدای دسـتگاه در حیـن کار کمتر از 
70 دسـی بـل خواهـد بـود کـه در چیلـر هـای معمولی بیش از 85 دسـی بـل اسـت. در همین راسـتا چیلرهای هایر بـه لوازم 

اضافی ضـد لرزش نیـازی ندارند.

هنـگام کاهـش دمـای تراکـم )کاهـش دمـای تبدیـل گاز بـه مایـع( و یا کاهش بـار حرارتی، سـرعت کمپرسـور متناسـب با 
ایـن پارامترهـا کاهـش مـی یابـد. بدیـن ترتیب، سیسـتم میـزان مبرد خروجی را متناسـب بـا بار و بـه صورت آزادانـه از %2 

الـی 100% کنتـرل مـی نماید.

ایـن دسـتگاه بـه مبـرد سـازگار بـا محیـط زیسـت R134a مجهز می باشـد که هیـچ گونه 
آسـیبی بـه محیط زیسـت و الیـه اوزون نمی رسـاند.

عمر طوالنی 

عملکرد ایمن کمپرسور 

کم صدا و بدون لرزش

تنظیم منعطف ظرفیت

مبرد R134a ؛ سازگار با محیط زیست

تجهیـزات متحـرک کمپرسـور از آلیـاژ صنایـع هوایی سـاخته 
شـده کـه قابلیـت اطمینـان بـاالی دسـتگاه و عمـری بالغ بر 

25 سـال را تضمیـن مـی کند

تضمیـن  کـه  تجهیـزات  هوشـمند  کنتـرل 
می کنـد دسـتگاه بـه صـورت اتوماتیـک در 
آمـده  بـه مشـکالت پیـش  زمـان کارکـرد 

تحـت هـر شـرایطی رسـیدگی مـی کنـد

تکنولوژی طراحی توربین موتور صنایع هوایی

)Saturated Discharge Temperature( دمای اشباع دهش کمپرسور :SDT
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چیلرهـای آب خنـک و هـوا خنـک بـه گونه ای طراحی شـده اند که بتواننـد به صورت بهینـه ای از کارکـرد تکنولوژی بدون 
روغـن Turbocor دانفـوس بـا باالترین بازدهی ممکن اسـتفاده کنند.

ایـن سیسـتم دارای دو یاتاقـان شـعاعی و یـک یاتاقان محوری می باشـد. قطعات متحرک از آهنربای دائمی سـاخته شـده اند 
و آهنربـای الکتریکـی روی ایـن قطعـات بـه طور معلق و بـدون اصطکاک حرکت می کند. سنسـور تشـخیص موقعیت دقیق، 

قرارگیـری درسـت روتـور را حداکثر تـا 6.000.000 مرتبه در دقیقه کنتـرل می نماید.

Turbocor تکنولوژی جدید کمپرسور

تکنولوژی یاتاقان مغناطیسی

تکنولوژی پیشرفته و قطعات با کارایی باال

کنترل سرعت اینورتر کمپرسور سانتریفیوژی دو مرحله ای سنسورهای فشار و دما

پره های راهنمای داخلی

موتور DC براشلس

کنترل موتور و یاتاقان
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 )PWM - Pulse Width Management( موتور کمپرسـور دائما مغناطیسـی می باشـد که ولتاژ آن از مدیریت پهنای پالس
تغذیـه مـی شـود تـا سـرعت های حرکـت مختلف را تشـخیص دهـد. یاتاقان ها قبل از شـروع به کار دسـتگاه به سـمت باال 

حرکت می کنند. در نتیجه، فاصله مناسـب به طور اتوماتیک حفــظ شـده و وضعیت بی اصطکــاک را به وجود مــی آورد. 
یاتاقـان هـای شـعاعی بـرای زمانـی هسـتند که سیسـتم خاموش می شـود. در ایـن حالـت، یاتاقان هـای شـعاعی از برخورد 

محـور با سـطوح فلـزی دیگـر جلوگیری مـی کنند.

کمپرسـور سـانتریفیوژ اینورتـر، مجهـز بـه یـک مـاژول محـرک یکپارچـه می باشـد. این محـرک در زمانـی که دما یا فشـار 
کاهـش مـی یابنـد، گـردش کمپرسـور را کاهش داده و سـپس بازدهی انرژی کمپرسـور را بـا ضریبی بیـن %10 الی 100% 

از میانگیـن بـار بهینـه سـازی می کند.
یـک  مـی تـوان  سفارشـی  صـورت  بـه  همچنیـن   
شـیر دیجیتالـی بـرای میـزان کـردن بـار تعبیـه کرد. 
کمپرسـور توسـط این شـیر به صورت عادی مـی تواند 
در تمامـی بارهـای عملیاتـی، حتـی در مواقـع نزدیـک 

بـودن ایـن مقـدار بـه صفـر نیـز فعالیـت کند.

در کمپرسـور های سـانتریفیوژ، قطعات متحرک از دو یاتاقان مغناطیسـی شـعاعی و یک یاتاقان مغناطیسی محوری تشکیل شده اند.
بدیـن ترتیـب، یاتاقـان ها در زمان کارکرد کمپرسـور به واسـطه کارکرد سیسـتم یاتاقان های مغناطیسـی و ارسـال سـیگنال 
دیجیتالـی بـه آنهـا بـه صـورت معلـق و با فاصلـه از محل قرارگیـری خود بوده که به سـبب وجـود این حالت، قطعـات نیازی 
بـه روغـن کاری ندارنـد. بـه همیـن دلیـل از تشـکیل الیـه نازک روغـن بـر روی لوله هـای مبـدل حرارتی جلوگیری شـده 
کـه ایـن پدیـده در گذشـته باعـث کاهـش راندمان تبـادل حرارتی مـی گردید. بدیـن ترتیب از عملکـرد عالی دسـتگاه در بازه 

عملیاتـی آن اطمینـان حاصل می شـود.
میانگیـن مقـدار روغـن در چیلـر هـای قدیمی 9% می باشـد که این مقـدار روغن، بازده سیسـتم را 15% الـی 20% کاهش 
مـی دهـد. شـایان ذکر اسـت که سیسـتم یاتاقـان مغناطیسـی چیلرهای سـانتریفیوژ هایـر به علت بـی نیازی بـه روغنکاری، 

راندمـان را تـا 15% افزایـش می دهد.

موتور و یاتاقان ها با آهنربای دائمی

محرک اینورتر

سیستم بدون اصطکاک
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در ابتـدا مبـرد بـا دما و فشـار باال از کمپرسـور خارج شـده )شـماره 4( و وارد کندانسـور می گـردد. انرژی حرارتی به آب سـرد 
داخـل لولـه هـا انتقـال مـی یابـد و سـپس گاز با دمای متوسـط و فشـار باال خـارج می شـود )شـماره 5(. مبـرد در اواپراتور با 
عبـور از شـیر کنتـرل بـه سـبب گرفتن انـرژی از آب سـرد )12/7 درجـه( که در لولـه محفظه اواپراتـور جریـان دارد به گازی 
بـا فشـار و دمـای پاییـن تبدیـل می گردد )شـماره 1(. سـپس گاز در کمپرسـور متراکم شـده و به مایـع با فشـار و دمای باال 

تبدیـل یافتـه و مجدداً تخلیه می شـود.

تراکم دو مرحله ای 

 شیر انبساط الکترونیکی چیلرهای سانتریفوژ هایر، محصول کمپانی دانفوس می باشد.
حجـم مایـع مبـرد تزریق شـده بـه داخل اواپراتور توسـط این شـیر به طور دقیق کنترل می شـود. شـیر انبسـاط الکترونیکی، 
مجهـز بـه مـاژول محرک می باشـد. به طـوری که حجـم ورودی مبرد و حرکت اسـتپ موتـور را در بارهای متفـاوت کنترل 
کـرده و میـزان بـاز بـودن شـیر را تنظیـم می کنـد. همچنین کنتـرل کمپرسـور، کندانسـور و اواپراتـور نیز به عهده این شـیر 

بـوده تـا این بخـش هـا در بهترین حالـت کارآیی خود فعالیـت کنند.

طراحی جدید باعث بیشتر شدن راندمان لوله مبدل حرارتی می شود ●
سطح لوله ها به شیوه ای طراحی شده اند که جریان مبرد را در داخل اواپراتور روان تر می سازند ●

)EEV - Electronic Expansion Valve( شیر انبساط الکترونیکی

تکنولوژی طراحی لوله مبدل حرارتی با راندمان باال

5

6
3
1

4
2

فشار
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ایـن دسـتگاه، تفـاوت دمـای »هـوای بازگشـتی« را با دمـای »هـوای رفت« 
مقایسـه کـرده و براسـاس آن، سـیگنالی به مـاژول کنترل می فرسـتد. ماژول 
کنترل نیز سـیگنال را به طور مسـتقیم به کمپرسور سـانتریفیوژ و شیر انبساط 
الکترونیکی ارسـال می کند. بنابراین کمپرسـور سـانتریفیوژ سـرعت دورانی را 
بـا شـرایط موجود تطبیق داده و شـیر انبسـاط الکترونیکی نیز حجـم ورودی را 
تنظیـم مـی کنـد. کنترل بار مـی تواند به صـورت متغیر تنظیم شـود که بدین 

ترتیـب به مقـدار زیـادی در مصرف انـرژی صرفه جویی می شـود.

ایـن دسـتگاه مجهـز بـه سیسـتم کنترل هوشـمند سـاختمان می باشـد که بـه موجـب آن می توان سیسـتم قفـل مرکزی و 
تایمـر دسـتگاه را بـه صـورت غیـر دسـتی و از راه دور کنترل کرد.

تمامـی مـدل هـا شـرایط اسـتاندارد AHRI را دارنـد )AHRI Certificate(، بنابراین تمـام اطالعات این کاتالوگ که شـامل 
ظرفیـت و راندمـان و ... می باشـد مـورد تایید این اسـتاندارد می باشـد.

سیستم کنترل پیشرفته و عملکرد مناسب شامل موارد زیر می باشد:
صفحه ی لمسی بزرگ، به زبان های انگلیسی و چینی ●
تقویم ●
رسیدگی به مشکالت سیستم ●
قفل مرکزی تجهیزات سیستم آبی ●
کنترل از راه دور ●
بررسی سریع مقادیر عملکرد دستگاه ●

نحوه کنترل سیستم

)BMS – Building Management System( کنترل هوشمند ساختمان

سیستم کنترل پیشرفته و عملکرد مناسب

)AHRI Certificate(                 استاندارد

جابجایی و نصب آسان
چیلرهـای سـانتریفیوژ مـاژوالر درمقایسـه بـا سـایر چیلرهای سـانتریفیوژ معمولی کوچکتر و سـبک تر هسـتند کـه به همین 

جهـت جابجایـی و نصـب آنهـا توسـط باالبرها و آسانسـورها بـه راحتی امکان پذیر اسـت.

AHRI



چیلر سانتریفیوژ بدون روغن - آب خنک
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پی نوشت:
1. ضریب امالح آب در اواپراتور )h.kw(/0.172m3 و برای کندانسور)0.044m3/)h.kw می باشد.

 7/12°C 30/35 ،  دمای آب ورودی/خروجی چیلر°C  2. در شرایط اسمی، داده های باال تحت شرایط زیر اندازه گیری شده اند: دمای آب ورودی/خروجی برج خنک کننده
. 35°C و دمای هوای محیط

3. ابعاد مدل CC0440PWNI~CC1330PWNI به صورت سری می باشد. ابعاد مدل CC1400PWNI~CC2640PWNI به صورت موازی می باشد.
4. ممکن است بعضی از مشخصات بدون اطالع قبلی با توجه به سیاست نوآوری  در فرآیند تولید تغییر پیدا کنند.

5. فشار در زمان کار 1.0MPa و قابلیت افزایش تا 1.6MPa )به صورت سفارشی( .
6. به جز مدل های  استاندارد باال، شرکت هایر می تواند با توجه به نیاز مصرف کننده تولیدات سفارشی داشته باشد.

مشخصات چیلر سانتریفیوژ بدون روغن - آب خنک

CC0440PWNICC0530PWNICC0630PWNICC0740PWNICC0880PWNICC0980PWNICC1100PWNIمدل

ظرفیت سرمایشی
kW4405286337408799851100

RT125150180210250280300

kW74.889103125145162180قدرت ورودی

EER5.885.936.155.926.086.066.11

IPLV-AHRIkW/kW11.3811.4711.4511.4612.0911.8912.18

A2222222جریان استارت

A145180180245290355360حداکثر جریان 

محافظت در برابر فشار باال یا پایین، محافظت در برابر کمبود آب، محافظت از یخ زدگی، فشار باال روی موتور، محافظت از تغییر فازسیستم حفاظتی 

کمپرسور

کمپرسور با یاتاقان های مغناطیسینوع

شروع به کار آرامنحوه آغاز به کار

1111222تعداد

Ph/V/Hz3/380-400/50منبع تغذیه

شیر انبساط الکترونیکینوع کنترل مبرد

%100-%2کنترل ظرفیت

کنترل PLCنوع کنترلر

مبرد
R134aنوع

kg150200200230300350400مقدار شارژ

از نوع Floodedنوع

دمای آب ورودی/
C/12°C°7خروجی

اواپراتور

DN150150150200200200200لوله ورودی/خروجی

m3/hr7590105125150165185دبی جریان

)/m2.°Cضریب امالح آب
)kW0.0172

MPa1.0فشار استاندارد

مقاومت قسمت 
آب گذر

KPa80707565555557

کندانسور

مبدل حرارتی پوسته و لولهنوع

دمای آب ورودی/
C/30°C°35خروجی

لوله ورودی/
DN150150150200200200200خروجی

m3/hr88105125145175195220دبی جریان

)/m2.°Cضریب امالح آب
)kW0.044

MPa1.0فشار استاندارد

مقاومت قسمت 
آب گذر

KPa45354832283430

ابعاد 
دستگاه

mm2495249524952495440046154400طول دستگاه

mm1170117011701170117011701170عرض دستگاه

mm2100210021002100210021002100ارتفاع دستگاه

وزن

kg2370248025052530337035503800وزن ناخالص

kg2410252025502580342036003850وزن دستگاه

kg2650275027853140405043254500وزن هنگام کار
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CC1230PWNICC1330PWNICC1400PWNICC1510PWNICC1580PWNICC1690PWNIمدل

kW123113361407151215831688ظرفیت سرمایشی

RT350380400430450480
kW189215216243242270قدرت ورودی

EER6.506.226.526.226.556.25
IPLV-AHRIkW/kW12.1012.0211.9811.9412.0111.82

A222222جریان استارت
A360360470500540540حداکثر جریان 

محافظت در برابر فشار باال یا پایین، محافظت در برابر کمبود آب، محافظت از یخ زدگی، فشار باال روی موتور، محافظت از تغییر فازسیستم حفاظتی 

کمپرسور

کمپرسور با یاتاقان های مغناطیسینوع
 شروع به کار آرامنحوه آغاز به کار

223333تعداد

Ph/V/H z3/380-400/50منبع تغذیه

شیر انبساط الکترونیکینوع کنترل مبرد
%100-%2کنترل ظرفیت

کنترل PLCنوع کنترلر

مبرد
R134aنوع

kg435435500500600600مقدار شارژ

از نوعFlooded نوع
C/12°C°7دمای آب ورودی/خروجی

DN200200250250250250لوله ورودی/خروجیاواپراتور
m3/hr208220236255268285دبی جریان

m2.°C/kW(0.0172(ضریب امالح آب
MPa1.0فشار استاندارد

KPa516542504045مقاومت قسمت آب گذر

کندانسور

مبدل حرارتی پوسته و لولهنوع
C/30°C°35دمای آب ورودی/خروجی

DN200200250250250250لوله ورودی/خروجی
m3/hr245260280300315335دبی جریان

m2.°C/kW(0.044(ضریب امالح آب
MPa1.0فشار استاندارد

KPa403525354037مقاومت قسمت آب گذر

ابعاد دستگاه
mm440044006640664064206420طول دستگاه
mm117011701170117011701170عرض دستگاه
mm210021002100210021002100ارتفاع دستگاه

وزن
kg488550706425654067757080وزن ناخالص
kg493551206500661568507155وزن دستگاه

kg518560507000715075208025وزن هنگام کار

مشخصات چیلر سانتریفیوژ بدون روغن - آب خنک

پی نوشت:
1. ضریب امالح آب در اواپراتور )h.kw(/0.172m3 و برای کندانسور)0.044m3/)h.kw می باشد.

 7/12°C 30/35 ،  دمای آب ورودی/خروجی چیلر°C  2. در شرایط اسمی، داده های باال تحت شرایط زیر اندازه گیری شده اند: دمای آب ورودی/خروجی برج خنک کننده
. 35°C و دمای هوای محیط

3. ابعاد مدل CC0440PWNI~CC1330PWNI به صورت سری می باشد. ابعاد مدل CC1400PWNI~CC2640PWNI به صورت موازی می باشد.
4. ممکن است بعضی از مشخصات بدون اطالع قبلی با توجه به سیاست نوآوری  در فرآیند تولید تغییر پیدا کنند.

5. فشار در زمان کار 1.0MPa و قابلیت افزایش تا 1.6MPa )به صورت سفارشی( .
6. به جز مدل های  استاندارد باال، شرکت هایر می تواند با توجه به نیاز مصرف کننده تولیدات سفارشی داشته باشد.



15

CC1760PWNICC1930PWNICC2110PWNICC2290PWNICC2460PWNICC2640PWNIمدل

ظرفیت سرمایشی
kW175919342110228624622637
RT500550600650700750

kW263297320337362396قدرت ورودی
EER6.686.516.596.786.806.66

IPLV-AHRIkW/kW12.0912.1112.0412.1712.0912.08
A222222جریان استارت
A540540720720720720حداکثر جریان 

محافظت در برابر فشار باال یا پایین، محافظت در برابر کمبود آب، محافظت از یخ زدگی، فشار باال روی موتور، محافظت از تغییر فازسیستم حفاظتی 

کمپرسور

کمپرسور با یاتاقان های مغناطیسینوع
شروع به کار آرامنحوه آغاز به کار

334444تعداد
Ph/V/Hz3/380-400/50منبع تغذیه

شیر انبساط الکترونیکینوع کنترل مبرد
%100-%2کنترل ظرفیت

کنترل PLCنوع کنترلر

مبرد
R134aنوع

kg600600800800800800مقدار شارژ

اواپراتور

از نوع Floodedنوع

C/12°C°7دمای آب ورودی/خروجی

DN250250250250250250لوله ورودی/خروجی
m3/h295330360388418450دبی جریان

m2.°C/kW(0.0172(ضریب امالح آب
MPa1.0فشار استاندارد

KPa455050555758مقاومت قسمت آب گذر

کندانسور

مبدل حرارتی پوسته و لولهنوع
C/30°C°35دمای آب ورودی/خروجی

DN250250250250250250لوله ورودی/خروجی
m3/hr348385418451485520دبی جریان

m2.°C/kW(0.044(ضریب امالح آب
MPa1.0فشار استاندارد

KPa424245505255مقاومت قسمت آب گذر

ابعاد دستگاه

mm642064204720472047204720طول دستگاه
mm117011702260226022602260عرض دستگاه
mm210021002100210021002100ارتفاع دستگاه

وزن

kg72557545981599651065010830وزن ناخالص
kg733076209922100701075510938وزن دستگاه

kg8200855510730108801156811824وزن هنگام کار

مشخصات چیلر سانتریفیوژ بدون روغن - آب خنک

پی نوشت:
1. ضریب امالح آب در اواپراتور )h.kw(/0.172m3 و برای کندانسور)0.044m3/)h.kw می باشد.

 7/12°C 30/35 ،  دمای آب ورودی/خروجی چیلر°C  2. در شرایط اسمی، داده های باال تحت شرایط زیر اندازه گیری شده اند: دمای آب ورودی/خروجی برج خنک کننده
. 35°C و دمای هوای محیط

3. ابعاد مدل CC0440PWNI~CC1330PWNI به صورت سری می باشد. ابعاد مدل CC1400PWNI~CC2640PWNI به صورت موازی می باشد.
4. ممکن است بعضی از مشخصات بدون اطالع قبلی با توجه به سیاست نوآوری  در فرآیند تولید تغییر پیدا کنند.

5. فشار در زمان کار 1.0MPa و قابلیت افزایش تا 1.6MPa )به صورت سفارشی( .
6. به جز مدل های  استاندارد باال، شرکت هایر می تواند با توجه به نیاز مصرف کننده تولیدات سفارشی داشته باشد.
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مشخصات چیلر سانتریفیوژ بدون روغن - آب خنک

CC2810PWNICC3170PWNICC3520PWNICC3870PWNIمدل

ظرفیت سرمایشی
kW2814316535173869

RT80090010001100

kW417461488551قدرت ورودی

EER6.756.877.207.02

IPLV-AHRIkW/kW12.0312.0312.0112.03

A2222جریان استارت

A97597510801200حداکثر جریان

سیستم حفاظتی
محافظت در برابر فشار باال یا پایین، محافظت در برابر کمبود آب، محافظت از یخ زدگی، فشار باال روی موتور، محافظت 

از تغییر فاز

کمپرسور

کمپرسور با یاتاقان های مغناطیسینوع

شروع به کار آرامنحوه آغاز به کار

5566تعداد

Ph/V/Hz3/380-400/50منبع تغذیه

شیر انبساط الکترونیکینوع کنترل مبرد

%100-%2کنترل ظرفیت

کنترل PLCنوع کنترلر

مبرد
R134aنوع

kg900100012001350مقدار شارژ

از نوع Floodedنوع

C/12°C°7دمای آب ورودی/خروجی

اواپراتو

DN300300300350لوله ورودی/خروجی

m3/h483.9544.4604.9665.4دبی جریان

m2.°C/kW(0.0172(ضریب امالح آب

MPa1.0فشار استاندارد

KPa82828888مقاومت قسمت آب گذر

کندانسور

مبدل حرارتی پوسته و لولهنوع

C/30°C°35دمای آب ورودی/خروجی

DN350350350350لوله ورودی/خروجی

m3/hr563633704774دبی جریان

m2.°C/kW(0.044(ضریب امالح آب

MPa1.0فشار استاندارد

KPa82828585مقاومت قسمت آب گذر

ابعاد دستگاه

mm5100510051005100طول دستگاه

mm3050305030503050عرض دستگاه

mm2300230023002560ارتفاع دستگاه

وزن

kg11350119501260014400وزن ناخالص

kg11500121001275014550وزن دستگاه

kg12000126501335015800وزن هنگام کار

پی نوشت:
1. ضریب امالح آب در اواپراتور )h.kw(/0.172m3 و برای کندانسور)0.044m3/)h.kw می باشد.

 7/12°C 30/35 ،  دمای آب ورودی/خروجی چیلر°C  2. در شرایط اسمی، داده های باال تحت شرایط زیر اندازه گیری شده اند: دمای آب ورودی/خروجی برج خنک کننده
. 35°C و دمای هوای محیط

3. ابعاد مدل CC0440PWNI~CC1330PWNI به صورت سری می باشد. ابعاد مدل CC1400PWNI~CC2640PWNI به صورت موازی می باشد.
4. ممکن است بعضی از مشخصات بدون اطالع قبلی با توجه به سیاست نوآوری  در فرآیند تولید تغییر پیدا کنند.

5. فشار در زمان کار 1.0MPa و قابلیت افزایش تا 1.6MPa )به صورت سفارشی( .
6. به جز مدل های  استاندارد باال، شرکت هایر می تواند با توجه به نیاز مصرف کننده تولیدات سفارشی داشته باشد.
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CC4220PWNICC4570PWNICC4920PWNICC5280PWNIمدل

ظرفیت سرمایشی
kW4220457249245276

RT1200130014001500

kW596648705766قدرت ورودی

EER7.087.056.986.89

IPLV-AHRIkW/kW12.0512.0312.1312.09

A2222جریان استارت

A1440156016871800حداکثر جریان 

سیستم حفاظتی 
محافظت در برابر فشار باال یا پایین، محافظت در برابر کمبود آب، محافظت از یخ زدگی، فشار باال روی موتور، محافظت از تغییر 

فاز

کمپرسور

کمپرسور با یاتاقان های مغناطیسینوع

شروع به کار آرامنحوه آغاز به کار

7788تعداد

Ph/V/Hz3/380-400/50منبع تغذیه

شیر انبساط الکترونیکینوع کنترل مبرد

%100-%2کنترل ظرفیت

کنترل PLCنوع کنترلر

مبرد
R134aنوع

kg1600175018502000مقدار شارژ

از نوع Floodedنوع

C/12°C°7دمای آب ورودی/خروجی

اواپراتور

DN350400400400لوله ورودی/خروجی

m3/h725.9786.4846.9907.4دبی جریان

m2.°C/kW(0.0172(ضریب امالح آب

MPa1.0فشار استاندارد

KPa91929597مقاومت قسمت آب گذر

کندانسور

مبدل حرارتی پوسته و لولهنوع

C/30°C°35دمای آب ورودی/خروجی

DN350400400400لوله ورودی/خروجی

m3/hr8449139841055دبی جریان

m2.°C/kW(0.044(ضریب امالح آب

MPa1.0فشار استاندارد

KPa89858596مقاومت قسمت آب گذر

ابعاد دستگاه

mm5100560056005600طول دستگاه

mm3050305030503050عرض دستگاه

mm2560289028902890ارتفاع دستگاه

وزن

kg15350165901793019110وزن ناخالص

kg15500167401807919260وزن دستگاه

kg16550178741930421050وزن هنگام کار

مشخصات چیلر سانتریفیوژ بدون روغن - آب خنک

پی نوشت:
1. ضریب امالح آب در اواپراتور )h.kw(/0.172m3 و برای کندانسور)0.044m3/)h.kw می باشد.

 7/12°C 30/35 ،  دمای آب ورودی/خروجی چیلر°C  2. در شرایط اسمی، داده های باال تحت شرایط زیر اندازه گیری شده اند: دمای آب ورودی/خروجی برج خنک کننده
. 35°C و دمای هوای محیط

3. ابعاد مدل CC0440PWNI~CC1330PWNI به صورت سری می باشد. ابعاد مدل CC1400PWNI~CC2640PWNI به صورت موازی می باشد.
4. ممکن است بعضی از مشخصات بدون اطالع قبلی با توجه به سیاست نوآوری  در فرآیند تولید تغییر پیدا کنند.

5. فشار در زمان کار 1.0MPa و قابلیت افزایش تا 1.6MPa )به صورت سفارشی( .
6. به جز مدل های  استاندارد باال، شرکت هایر می تواند با توجه به نیاز مصرف کننده تولیدات سفارشی داشته باشد.
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CC0352PWNMCC0440PWNMCC0528PWNMCC0630PWNMCC0700PWNMمدل

ظرفیت سرمایشی
kW352438528630700

RT100125150180200

kW688594110122قدرت ورودی

EER5.155.155.625.735.72

IPLV-AHRIkW/kW10.2810.4110.1510.2210.19

A22222جریان استارت

A125145180180180حداکثر جریان 

محافظت در برابر فشار باال یا پایین، محافظت در برابر کمبود آب، محافظت از یخ زدگی، فشار باال روی موتور، محافظت از تغییر فازسیستم حفاظتی 

کمپرسور

کمپرسور با یاتاقان های مغناطیسینوع

شروع به کار آرامنحوه آغاز به کار

11111تعداد

Ph/V/Hz3/380-400/50منبع تغذیه

شیر انبساط الکترونیکینوع کنترل مبرد

%100-%2کنترل ظرفیت

کنترل PLCنوع کنترلر

مبرد
R134aنوع

kg3238506885مقدار شارژ

مبدل حرارتی از نوع صفحه ای نوع

C/12°C°7دمای آب ورودی/خروجی

اواپراتور

DN100100100100100لوله ورودی/خروجی

m3/h617591105120دبی جریان

m2.°C/kW(0.0172(ضریب امالح آب

MPa1.0فشار استاندارد

KPa7275808085مقاومت قسمت آب گذر

کندانسور

مبدل حرارتی از نوع صفحه ای نوع

C/30°C°35دمای آب ورودی/خروجی

DN100100100100100لوله ورودی/خروجی

m3/hr7595115135150دبی جریان

m2.°C/kW(0.044(ضریب امالح آب

MPa1.0فشار استاندارد

KPa3142455560مقاومت قسمت آب گذر

ابعاد دستگاه

mm17701770177017701770طول دستگاه

mm880880880880880عرض دستگاه

mm18001800180018001800ارتفاع دستگاه

وزن

kg9601040130014301640وزن ناخالص

kg9301000125013601540وزن دستگاه

kg10501130143015701850وزن هنگام کار

مشخصات چیلر سانتریفیوژ بدون روغن - آب خنک ماژوالر

پی نوشت:
1. ضریب امالح آب در اواپراتور )h.kw(/0.172m3 و برای کندانسور)0.044m3/)h.kw می باشد.

 7/12°C 30/35 ،  دمای آب ورودی/خروجی چیلر°C  2. در شرایط اسمی، داده های باال تحت شرایط زیر اندازه گیری شده اند: دمای آب ورودی/خروجی برج خنک کننده
. 35°C و دمای هوای محیط

3. این مدل ها می توانند به کمک 6 ماژول، حداکثر تا 900 تن تبرید باهم ترکیب شوند.
4. ممکن است بعضی از مشخصات بدون اطالع قبلی با توجه به سیاست نوآوری  در فرآیند تولید تغییر پیدا کنند.

5. فشار در زمان کار 1.0MPa و قابلیت افزایش تا 1.6MPa )به صورت سفارشی( .
6. به جز مدل های  استاندارد باال، شرکت هایر می تواند با توجه به نیاز مصرف کننده تولیدات سفارشی داشته باشد.
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مشخصات چیلر سانتریفیوژ بدون روغن - هوا خنک

پی نوشت:

 35°C 7 و دمای محیط°C 12 و دمای آب خروجی°C 1. عملکرد در شرایط اسمی )سرمایش(: دمای آب ورودی
2. در شرایط اسمی، ضریب امالح آب در اواپراتور )0.172m3/)h.kw می باشد.

3. پارامترهای باال برای تولیدات استاندارد می باشد. )عملیات ضد خوردگی خاصی انجام نشده است(
4. محدوده دمایی محیط برای کارکرد     43° ~ 9

5. فشار در زمان کار 1.0MPa و قابلیت افزایش تا 1.6MPa ) به صورت سفارشی ( 
6. به جز مدل CC0350PANI~CC0700PANI ، بقیه ی مدل ها به صورت مجزا حمل می شوند.

CC0350PANICC0440PANICC0700PANICC0790PANICC0880PANIمدل

ظرفیت سرمایشی
kW350440700790880

USRT99125199224250
kW102125199223245قدرت ورودی

EER3.433.523.523.543.57

IPLV-AHRIkW/kW6.116.286.136.316.31

A22222جریان استارت
A180280360460560حداکثر جریان
Ph/V/Hz3/380/50منبع تغذیه

شیر انبساط الکترونیکینوع کنترل مبرد

%2~%100کنترل ظرفیت

محافظت در برابر فشار باال، محافظت در برابر کمبود آب، محافظت از یخ زدگی، فشار باال روی موتور فن، محافظت از سیستم حفاظتی 
تغییر فاز

کمپرسور
کمپرسور با یاتاقان های مغناطیسینوع

11122تعداد

مبرد
R134aنوع

kg220220270440490مقدار شارژ

قسمت هوا گذر مبدل حرارتی

لوله های مسی با راندمان باال + فین های شیاری آلومینیومینوع

فن محوری با صدای کمنوع فن

6681214تعداد فن

قسمت آب گذر مبدل حرارتی

مدل Flooded و پوسته مبدل حرارتینوع

m³/hr606075118135دبی جریان
DN150150150150150لوله ورودی/خروجی

m2.°C/kW0.0172ضریب امالح آب
MPa1فشار استاندارد

KPa6060706070مقاومت قسمت آب گذر

ابعاد دستگاه

mm36003600480072308430طول دستگاه
mm22002200220022002200عرض دستگاه
mm26602660266026602660ارتفاع دستگاه

وزن

kg28202820332056806180وزن خالص
kg30553055370062006835وزن هنگام کار
kg29002900342058806400وزن ناخالص

C
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مشخصات چیلر سانتریفیوژ بدون روغن - هوا خنک

CC1050PANICC1140PANICC1230PANICC1315PANICC1400PANIمدل

ظرفیت سرمایشی
kW10501140123013151400

USRT298324349374398

kW290315340363385قدرت ورودی

EER3.623.623.623.623.64

IPLV-AHRIkW/kW6.306.306.316.306.30

A22222جریان استارت

A540640740840720حداکثر جریان

Ph/V/Hz3/380/50منبع تغذیه

شیر انبساط الکترونیکینوع کنترل مبرد

%2~%100کنترل ظرفیت

محافظت در برابر فشار باال، محافظت در برابر کمبود آب، محافظت از یخ زدگی، فشار باال روی موتور فن، محافظت از تغییر فازسیستم حفاظتی 

کمپرسور
کمپرسور با یاتاقان های مغناطیسینوع

33334تعداد

مبرد
R134aنوع

kg660710760810880مقدار شارژ

قسمت هوا گذر مبدل حرارتی

لوله های مسی با راندمان باال + فین های شیاری آلومینیومینوع

فن محوری با صدای کمنوع فن

1820222424تعداد فن

قسمت آب گذر مبدل حرارتی

مدل Flooded و پوسته مبدل حرارتینوع

m³/hr180196212220240دبی جریان

DN250250250250250لوله ورودی/خروجی

m2.°C/kW0.0172ضریب امالح آب

MPa1فشار استاندارد

مقاومت قسمت 
KPa4042434550آب گذر

ابعاد دستگاه

mm1086012060132601446014490طول دستگاه

mm22002200220022002200عرض دستگاه

mm26602660266026602660ارتفاع دستگاه

وزن

kg858090809580996011480وزن خالص

kg93259970106151128012800وزن هنگام کار

kg8860938099001038011900وزن ناخالص

پی نوشت:

 35°C 7 و دمای محیط°C 12 و دمای آب خروجی°C 1. عملکرد در شرایط اسمی )سرمایش(: دمای آب ورودی
2. در شرایط اسمی، ضریب امالح آب در اواپراتور )0.172m3/)h.kw می باشد.

3. پارامترهای باال برای تولیدات استاندارد می باشد. )عملیات ضد خوردگی خاصی انجام نشده است(
4. محدوده دمایی محیط برای کارکرد     43° ~ 9

5. فشار در زمان کار 1.0MPa و قابلیت افزایش تا 1.6MPa ) به صورت سفارشی ( 
6. به جز مدل CC0350PANI~CC0700PANI ، بقیه ی مدل ها به صورت مجزا حمل می شوند.

C
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CC1490PANICC1580PANICC1670PANICC1750PANIمدل

ظرفیت سرمایشی
kW1490158016701750

USRT423449474497

kW413436457480قدرت ورودی

EER3.613.623.653.65

IPLV-AHRIkW/kW6.316.316.316.29

A2222جریان استارت

A82092010201120حداکثر جریان

Ph/V/Hz3/380/50منبع تغذیه

شیر انبساط الکترونیکینوع کنترل مبرد

%2~%100کنترل ظرفیت

محافظت در برابر فشار باال، محافظت در برابر کمبود آب، محافظت از یخ زدگی، فشار باال روی موتور فن، سیستم حفاظتی 
محافظت از تغییر فاز

کمپرسور
کمپرسور با یاتاقان های مغناطیسینوع

4444تعداد

مبرد
R134aنوع

kg93098010301080مقدار شارژ

قسمت هوا گذر مبدل حرارتی

لوله های مسی با راندمان باال + فین های شیاری آلومینیومینوع

فن محوری با صدای کمنوع فن

26283032تعداد فن

قسمت آب گذر مبدل حرارتی

مدل Flooded و پوسته مبدل حرارتینوع

m³/hr256270287300دبی جریان

DN250250250250لوله ورودی/خروجی

m2.°C/kW0.0172ضریب امالح آب

MPa1فشار استاندارد

KPa52556270مقاومت قسمت آب گذر

ابعاد دستگاه

mm15690168901809019290طول دستگاه

mm2200220022002200عرض دستگاه

mm2660266026602660ارتفاع دستگاه

وزن

kg12080125301300013430وزن خالص

kg13225138301446515000وزن هنگام کار

kg12360128601336013880وزن ناخالص

پی نوشت:

 35°C 7 و دمای محیط°C 12 و دمای آب خروجی°C 1. عملکرد در شرایط اسمی )سرمایش(: دمای آب ورودی
2. در شرایط اسمی، ضریب امالح آب در اواپراتور )0.172m3/)h.kw می باشد.

3. پارامترهای باال برای تولیدات استاندارد می باشد. )عملیات ضد خوردگی خاصی انجام نشده است(
4. محدوده دمایی محیط برای کارکرد     43° ~ 9

5. فشار در زمان کار 1.0MPa و قابلیت افزایش تا 1.6MPa ) به صورت سفارشی ( 
6. به جز مدل CC0350PANI~CC0700PANI ، بقیه ی مدل ها به صورت مجزا حمل می شوند.

C

مشخصات چیلر سانتریفیوژ بدون روغن - هوا خنک
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جدول تغییر ظرفیت

درجه دمای آب 
خروجی چیلر

)C°(درجه دمای آب ورودی چیلر                                                       
19212325283033

ظر فیت 
سرمایشی

قدرت 
ورودی

ظر فیت 
سرمایشی

قدرت 
ورودی

ظرفیت 
سرمایشی

قدرت 
ورودی

ظر فیت 
سرمایشی

قدرت 
ورودی

ظر فیت 
سرمایشی

قدرت 
ورودی

ظر فیت 
سرمایشی

قدرت 
ورودی

ظر فیت 
قدرت ورودیسرمایشی

50.850.580.880.660.900.750.910.840.920.930.920.980.901.04

70.860.530.890.600.930.710.950.800.970.931.001.000.951.09

100.850.440.900.560.950.640.990.821.030.901.060.991.061.11

130.840.370.910.490.960.561.010.861.070.831.110.951.151.09

15--0.890.410.950.531.010.611.090.781.130.911.191.07

17--0.880.360.930.431.060.881.100.721.150.851.221.02

oil free centrifugal chiller 
 جدول تغییر ظرفیت چیلر سانتریفیوژ ماژوالر بدون روغن در دماهای مختلف

          جدول تغییر ظرفیت

دمای آب 
خروجی چیلر

)C°(درجه دمای آب ورودی چیلر                                                                         
202224262830323436

ظرفیت 
سرمایشی

قدرت 
ورودی

ظرفیت 
سرمایشی

قدرت 
ورودی

ظرفیت 
سرمایشی

قدرت 
ورودی

ظرفیت 
سرمایشی

قدرت 
ورودی

ظرفیت 
سرمایشی

قدرت 
ورودی

ظرفیت 
سرمایشی

قدرت 
ورودی

ظرفیت 
سرمایشی

قدرت 
ورودی

ظرفیت 
سرمایشی

قدرت 
ورودی

ظرفیت 
سرمایشی

قدرت 
ورودی

51.620.881.450.911.290.941.160.971.030.990.921.000.831.000.751.001.671.00

61.690.881.510.901.350.931.200.961.080.980.961.000.861.000.781.000.701.00

71.760.861.570.891.400.911.250.941.120.971.001.000.901.000.811.000.731.00

81.830.841.640.871.460.891.300.921.160.951.040.980.941.000.841.000.761.00

91.900.821.700.851.520.881.350.901.210.931.080.960.970.980.871.000.791.00

101.970.811.760.831.570.861.400.881.250.911.120.941.010.960.910.980.821.00

122.110.791.890.811.690.841.510.871.340.891.200.921.080.940.970.960.870.98

142.260.792.010.821.800.841.610.871.430.901.280.931.150.941.040.960.930.98

162.400.762.140.781.910.801.710.831.520.851.360.881.220.901.100.920.990.93

182.540.742.270.762.020.781.810.811.610.831.440.861.300.881.170.891.050.91

جدول تغییر ظرفیت چیلر سانتریفیوژ آب خنک بدون روغن در دماهای مختلف 

جدول تغییر ظرفیت 

درجه دمای آب 
خروجی چیلر

)C°(دمای محیط                                                                   
14182326303538

ظرفیت 
سرمایشی

قدرت 
ورودی

ظرفیت 
سرمایشی

قدرت 
ورودی

ظرفیت 
سرمایشی

قدرت 
ورودی

ظرفیت 
سرمایشی

قدرت 
ورودی

ظرفیت 
سرمایشی

قدرت 
ورودی

ظرفیت 
سرمایشی

قدرت 
ورودی

ظرفیت 
قدرت ورودیسرمایشی

50.910.550.960.681.010.821.000.870.960.980.931.020.991.04

70.910.520.990.671.060.841.050.901.031.051.001.001.001.05

90.920.481.010.631.080.831.080.901.101.011.041.051.011.05

100.900.421.030.601.130.831.130.911.161.051.071.061.051.06

120.870.381.050.551.160.821.180.951.221.061.151.061.091.06

140.870.331.030.521.190.801.231.011.261.071.191.061.141.06

 جدول تغییر ظرفیت چیلر سانتریفیوژ هوا خنک بدون روغن در دماهای مختلف
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CC1580PANI تأمین 3 دستگاه چیلر تراکمی سانتریفیوژ هوا خنک مدل
به ظرفیت کل 1350 تن برودتی
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