
به جهت نوع ) تلفیقی-تبخیری(در سیستم های رسمایشی. انجام می گیرد ) سلولزی /پلیمری( ورت تبخیری چند مرحله ای ترکیبی

تبخیری ایجاد می Eاید که برای اکDیت های اختصاصی در نحوه قرارگیری پنل های تبخیری و رشایط توزیع جریان آب بر روی آنها ، رسمایش متفاوت تری را نسبت به کلیه سیستم 

  .قبالً به ثبت رسیده است

رسمایش بیشرتی را تامین و نیز نصب تجهیزات مرتبط ) هایربیدی(تیکه رشایط لوکس و یا محیطی گرم و نیمه مرطوب مورد توجه باشد این دستگاه می تواند با ترکیب سیستم تراکمی 

  .اقل برساندEائید و بار مالی در بخش هزینه رسمایه گذاری اولیه خرید و ثانویه مرصف انرژی در بخش تراکمی را به حد

آب داغ تامین استفاده از مبدل آب داغ تامین میشود ، که پس از اتصال لوله های کویل به شبکه موتورخانه و یا پکیج موتورخانه کیان پارس و نیز 

 .می Eاید) تحت پوشش

 و آبهاي سخت افزایش بازدهی خنکی و نیز رطوبت کمرت در محیط داخلی، به لحاظ تعبیه سیستم های انحصاری رشکت و بيشرتين سازگاري با مناطق غ\ مرطوب 

 ACH ٦-١٢  اساس استانداردهای بj املليلرقيق سازي و كاهش آلودگي محيط خنك شونده ، با ورود هواي تازه به محيط داخيل ، بر 

 ) از نوع پروفیل آلومینیومی( طول عمر باالی سیستم، بلحاظ ویژگیهای طراحی و انتخاب مواد اولیه پر دوام خصوصا در بخش سازه، دریچه و دمپرها 

 ) استفاده از رنگهای پودری الکرتواستاتیک با پایه رزین پلی اسرت و رنگهای اپوکسی(ي ساختwx نياز از فضا

 استفاده از وان پليمري و طراحي مناسب در ايجاد حوضچه و شيب هنديس جهت تجمع و تخلیه امالح آب

 عدم رسايت امالح آب بر روي قطعات مذكور 

 در محصوالت ظرفیت باال

  ال متفاوت از سایر سیستمهای تبخیری متداول دارای سیستم رسمایشی مرحله ای و استفاده از ترکیب پکینگهای پلیمری الیاف مرکب و نیز پدهای سلولزی با قدرت تامین رسمایش تبخیری کام

 ی تبخیری و شبکه آبرسانیمجهز به پمپ تخلیه مگنتی خودکار با قابلیت برنامه ریزی، �نظور کاهش تجمع امالح در پنل ها

مرت مکعب در ساعت و پایین تر و نیز استفاده از پمپهای بشقابی پره باز با شفت  12000مجهز به پمپ مگنتـی مستغرق با قابلیت روانکـاری توسط آب وان دستگـاه ، در ظرفیت های 

 مرت مکعب

 سیستم کنرتل فشار شبکه آبرسانی �نظور جلوگیری از عدم فرسایش و یا سوختگی پمپ در زمان فقدان آب 

ا اعxل کنرتل برفیتی و پله ظ ٣و یا  سانتیگراد ١/٠پله ظرفیتی و نیز کنرتل ظرفیت با دقت  ٣٦دارای اینورتر ، جهت کاهش مرصف برق و قابلیت تعریف پیش فرضهای ظرفیت هواساز ، در 

 هوشمند کیان  LCD لی هوشمند صفحهمجهز به سامانه هوشمند ، تنظیم ، اندازه گیری ، Eایش ، کنرتل دما ،کنرتل خودکار ظرفیت ، مکانیزم های ایمنی و نیز ترموستات دیجیتا

مرتمکعب بر ساعت و در ظرفیت های باالتر دارای فن های سانرتیفیوژ فوروارد و بکوارد  ١٢٠٠٠بدون پولی و تسمه در ظرفیت هایی تا 

 دمپر آلومینیومی در ورودی جریان هوای تازه برای قابلیت کنرتل میزان ورودی هوا

  ، سالن های ورزشی) به صورت سیستم مرکزی (مع های آموزشی ، مسکونی 

 

 بامی - مرحله ایرسمایشی و گرمایشی 

  :ویژگیهای اختصاصی 

ورت تبخیری چند مرحله ای ترکیبیصتامین رسمایش تبخیری در این محصوالت به 

اختصاصی در نحوه قرارگیری پنل های تبخیری و رشایط توزیع جریان آب بر روی آنها ، رسمایش متفاوت تری را نسبت به کلیه سیستم  طراحی
قبالً به ثبت رسیده است ٥٣٢٠٤و تحت پوشش اخرتاع شxره رشایط اقلیمی کشور بسیار مناسب می باشد 

تیکه رشایط لوکس و یا محیطی گرم و نیمه مرطوب مورد توجه باشد این دستگاه می تواند با ترکیب سیستم تراکمی در صور 
Eائید و بار مالی در بخش هزینه رسمایه گذاری اولیه خرید و ثانویه مرصف انرژی در بخش تراکمی را به حد

استفاده از مبدل آب داغ تامین میشود ، که پس از اتصال لوله های کویل به شبکه موتورخانه و یا پکیج موتورخانه کیان پارس و نیز با گرمایش در این محصول تامین همچنین 
تحت پوشش(ط داخلی وارد محیکانال مورد نیاز سیستم ، جریان هوای گرم تولیدی را از مسیر 

  

   :ویژگیها

افزایش بازدهی خنکی و نیز رطوبت کمرت در محیط داخلی، به لحاظ تعبیه سیستم های انحصاری رشکت و بيشرتين سازگاري با مناطق غ\ مرطوب  - ١
رقيق سازي و كاهش آلودگي محيط خنك شونده ، با ورود هواي تازه به محيط داخيل ، بر  -٢
طول عمر باالی سیستم، بلحاظ ویژگیهای طراحی و انتخاب مواد اولیه پر دوام خصوصا در بخش سازه، دریچه و دمپرها  -٣
نياز از فضای و ب) در برابر تابش هاي محيطي و ريزش هاي جوي(ايزوالسيون كامل سيستم -٤

استفاده از وان پليمري و طراحي مناسب در ايجاد حوضچه و شيب هنديس جهت تجمع و تخلیه امالح آب -٥
عدم رسايت امالح آب بر روي قطعات مذكور ، از محيط مرطوب و ) به لحاظ تفکیک منطقه ای(حفاظت کلیه تجهیزات الکرتیکی  -٦
در محصوالت ظرفیت باال)  (pvc / pp استفاده از پره های قطره گیر از جنس آلومینیوم -٧

دارای سیستم رسمایشی مرحله ای و استفاده از ترکیب پکینگهای پلیمری الیاف مرکب و نیز پدهای سلولزی با قدرت تامین رسمایش تبخیری کام -٨
مجهز به پمپ تخلیه مگنتی خودکار با قابلیت برنامه ریزی، �نظور کاهش تجمع امالح در پنل ها -٩

مجهز به پمپ مگنتـی مستغرق با قابلیت روانکـاری توسط آب وان دستگـاه ، در ظرفیت های  -١٠
مرت مکعب 16000استیل و سیل مکانیکی کربن رسامیک فیلرتدار در ظرفیت های باالتر از 

سیستم کنرتل فشار شبکه آبرسانی �نظور جلوگیری از عدم فرسایش و یا سوختگی پمپ در زمان فقدان آب  -١١
دارای اینورتر ، جهت کاهش مرصف برق و قابلیت تعریف پیش فرضهای ظرفیت هواساز ، در  -١٢

 ظرفیت در یک درجه سانتیگراد

مجهز به سامانه هوشمند ، تنظیم ، اندازه گیری ، Eایش ، کنرتل دما ،کنرتل خودکار ظرفیت ، مکانیزم های ایمنی و نیز ترموستات دیجیتا -١٣
بدون پولی و تسمه در ظرفیت هایی تا )  BLAC( دارای فن فیشباخ براشلس سوپرمگنت -١٤

 و احیاناً سیستم ریلی گذاری بخش هواساز پولی و تسمهبا استفاده از 

دمپر آلومینیومی در ورودی جریان هوای تازه برای قابلیت کنرتل میزان ورودی هوا دارای -١٥
 تسهیل در امر رسویس و نگهداری پنل های تبخیری بجهت ریلی بودن پنل ها -١٦

  

  

  

  

مع های آموزشی ، مسکونی تواحدهای اداری ، تجاری ، مج : کاربریها

   و نیمه مرطوب خشکگرم و  : اقلیمهای مورد استفاده

 مرتمکعب در ساعت ٥٠٠٠٠الی  ٨٠٠٠ : ظرفیتهای تولیدی

  

گرمایشی  پکیج های : پککسرتاا

                                          گروه محصوالت رسمایشی گرمایشی   

 بخش سرمايش گواهي ثبت اختراع

  

گروه محصوالت رسمایشی گرمایشی/  ۱۶ ردیف


