
  )محصوالت 10گروه / )تلفيقي-تبخيري(پكيج هاي سرمايشي مرحله اي /پك  سوپر مشخصات فني           
ف
دي
ر

m) محصول ظرفيت
3
/h)  دستگاهابعاد(Cm)     (L × W × H)         تحت پوشش مساحت (m

2
)  

1  8000  110 ×94  ×148 220 - 160  

2  12000  145 ×112  ×160 320 - 220  

3  16000  193 ×117  ×158 340 - 230  

4 20000  345 ×212  ×169 400 - 270  

5 25000  265 ×152  ×174 520 - 350  

6 33000  365 ×157  ×185 600 - 400  

7 50000  378 ×187  ×211 800 - 500  

  

و رشایط ) پلیمری/سلولزی(چند مرحله ای ترکیبی و نیز تبخیر  اختصاصی در نحوه قرارگیری پنل های تبخیری به جهت نوع طراحی )سوپرپک( تلفیقی-تبخیری در سیستم های رسمایشی

  . تبخیری ایجاد می Cاید هایتوزیع جریان آب بر روی آنها ، رسمایش متفاوت تری را نسبت به کلیه سیستم

 :ویژگیها 
  و محیطهای غبارآلودسخت فوق آبهاي  افزایش بازدهی خنکی و نیز رطوبت کمرت در محیط داخلی، به لحاظ تعبیه سیستمهای انحصاری رشکت و بيشرتين سازگاري با مناطق غI مرطوب و -١

 مال متفاوت از سایر سیستم های تبخیری دارای سیستم رسمایشی مرحله ای و استفاده از ترکیب پکینگ های پلیمری الیاف مرکب و نیز پدهای سلولزی با قدرت تامین رسمایش تبخیری کا -٢

 در ساعت مرت مکعب ١٦٠٠٠های باالتر از کربن رسامیک فیلرتدار در ظرفیت  استفاده از پمپهای بشقابی پره باز با شفت استیل و سیل مکانیکی - ٣

  ACH ٦-١٢  رقيق سازي و كاهش آلودگي محيط خنك شونده ، با ورود هواي تازه به محيط داخيل ، بر اساس استانداردهای بg املليل -٤

  ، از محيط مرطوب و عدم رسايت امالح آب بر روي قطعات مذكور ) به لحاظ تفکیک منطقه ای(حفاظت کلیه تجهیزات الکرتیکی  -٥

 مپرها دریچه و دهواساز انتخاب مواد اولیه پر دوام خصوصا در بخش سازه، نیز طول عمر باالی سیستم، بلحاظ ویژگیهای طراحی و  -٦

  مرتمکعب در ساعت ١٢٠٠٠ ازتر ظرفیت باال  ، دردر محصوالت (pvc / pp )گیر از جنس آلومینیوماستفاده از پره های قطره  -۷

 دارای سیستم شستشوی خودکار، جهت افزایش طول عمر پنل های تبخیری و نیز کاهش عملیات رسویس و نگهداری سیستم -٨

 جهت تجمع و تخلیه امالح آباستفاده از وان پليمري و طراحي مناسب در ايجاد حوضچه و شيب هنديس  -٩

 و � نياز از فضاي ساخت�� ) در برابر تابش هاي محيطي و ريزش هاي جوي(ايزوالسيون كامل سيستم  -١٠

 مجهز به پمپ تخلیه مگنتی خودکار با قابلیت برنامه ریزی، �نظور کاهش تجمع امالح در پنل های تبخیری و شبکه آبرسانی -١١

  مرت مکعب در ساعت  12000ظرفیت های  تامجهز به پمپ مگنتـی مستغرق با قابلیت روانکـاری توسط آب وان دستگـاه ،  -١٢

 هوشمند کیان  LCD لی هوشمند صفحهمجهز به سامانه هوشمند ، تنظیم ، اندازه گیری ، Cایش ، کنرتل دما ،کنرتل خودکار ظرفیت ، مکانیزم های ایمنی و نیز ترموستات دیجیتا -١٣

 و نیز جلوگیری از ورود هوای گرم محیط بیرونی در رشایط نقصان آبسیستم کنرتل فشار شبکه آبرسانی �نظور جلوگیری از عدم فرسایش و یا سوختگی پمپ در زمان فقدان آب  -١٤

تا ظرفیت ( سانتیگراد ١/٠پله ظرفیتی و نیز کنرتل ظرفیت با دقت  ٣٦ظرفیت هواساز ، در کاهش مرصف برق و قابلیت تعریف پیش فرضهای کنرتل ظرفیت و نیز جهت  ، دارای اینورتر -١٥

 )مرتمکعب در ساعت ١٢٠٠٠

 یا د وو در ظرفیت های باالتر دارای فن های سانرتیفیوژ فوروار ) مرتمکعب بر ساعت ١٢٠٠٠بدون پولی و تسمه در ظرفیت هایی تا )  BLAC دارای فن فیشباخ براشلس سوپرمگنت -١٦

 سیستم ریلی بخش هواساز نیزو  پولی و تسمهبا استفاده از بکوارد 

  گرم و خشک و نیمه خشک و نیز مناطق دارای ریزگرد  :قلیم های مورد استفاده ا

  ونی ، اداری ، آموزشی ، ورزشی ، اقامتی و پذیراییواحدهای مسک  :کاربری ها 

  )تلفیقی-تبخیری(پکیج های رسمایشی مرحله ای  : سوپرپک

                                                گروه محصوالت رسمایشی/  ۴ردیف             

  :عنوان اختراع

  يها ستميبا راندمان باالتر از س يشيسرما جيپك

 )ريدر تبخ يقيتلف ستميبه لحاظ س(موجود  


