
  :ویژگیهای اختصاصی 

  

مجموعه دستگاه  با توجه به مصارف انرژی قابل توجه در سیستم های تراکمی و عدم رضورت استارت آنها در برخی از ساعات و روزهای فصل بهار و تابستان این

در این محصول خصوصا در اکEیت ساعات و روزهای گرم سال سیستم به روش  .طراحی و تولید و عرضه =ود ،پکیج هایربیدی این رشکت) تراکمی-تبخیری)ترکیبی 
  .می باشد) سلولزی/پلیمری(تبخیری چند مرحله ای 

و در صورت تنظیم رسمایش بیشرت و یا تغییر رشایط  )درصد ٩٥با میزان بازدهی رسمایشی باالتر از ( اساس عملکرد سیستم، تولید رسمایش به روش تبخیری بوده 

برق مرصفی جوی و یا رشایط محیط داخلی ، سیستم تراکمی بصورت خودکار وارد مدار می شود که در این روش ، برق مرصفی دستگاه، بطور میانگین یک سوم 

  .می باشد) در ظرفیت رسمای برابر(سیستمهای رصفاً تراکمی 

  

    :ویژگیها

  جهت اجراء در مناطق گرم و خشک ، گرم و نیمه مرطوب و یا مرطوب ناسبتم-١

  .اجرا شودسیستم جانبی پکیج ، شامل چیلر تراکمی بوده و می تواند بصورت یک پارچه و یا چند پارچه  -٢

  .عملکرد سیستم تراکمی، تنها موجب افزایش رسمایش و کنرتل رطوبت مورد نیاز ، در محیط داخلی میشود -٣

  ظرفیت سازی در مجموعه هواساز ، در سه پله ظرفیتی می باشد و عملکرد آن در دو وضعیت دستی و یا خودکار  -٤

 داغ سیستم با پکیج موتورخانه کیان پارس و یا موتورخانه مرکزی ، قابلیت تامین گرمایش محیط داخلی  آبتامین  پس از -٥

  و ریموت کنرتل و نیز سیستم کنرتل ظرفیت خودکار ) قابل برنامه ریزی(دما و ایمنی  مجهز به اینورتر و سیستم هوشمند تنظیم و کنرتل -٦

  )سیستم شستشوی خودکار بخش رسمایشی(مجهز به پمپ تخلیه مگنتی خودکار با قابلیت برنامه ریزی، pنظور کاهش تجمع امالح در پنل های تبخیری  -٧

سال و نیز  ١٠الی  ٥به  ٢الی  ١  تیل و آبفشان آلومینیومی ، pنظور افزایش طول عمر پنل های تبخیری ازمجهز به پکینگ پلیمری و پد سلولزی با فریم اس -٨

  پایداری عملکرد سیستم رسمایش

  )٦٠٦٣آلومینیومی با بیلت از نوع پروفیل (طول عمرباالی سیستم، به لحاظ ویژگیهای طراحی و نیز انتخاب مواد اولیه پر دوام خصوصا در بخش سازه، دریچه و دمپرها  -٩

  

   مختلف هوادهی از  ظرفیت ١٠این دستگاه در . تراکمی یا رصفاً تراکمی را دارد-ی هیربیدی قابلیت کار در سه وضعیت کاری شامل تبخیری، تبخیری دومنظوره  پکیج

عملکرد . شود می  تولید باال زن و روبرو زن، طراحی و  های ر مدلبرگشت دستگاه د ی خروجی و متفاوت دهانه   مرتمکعب بر ساعت، با دو موقعیت ٥٠٠٠٠الی  ٦٠٠٠

  . کنرتل رطوبت مورد نیاز ، در محیط داخلی می شود سیستم تراکمی، موجب افزایش رسمایش و

  . گردد ی باال تامین میگرم با بازده هیربوپک با استفاده از کویل آب گرمایش . این دستگاه قابلیت نصب بر روی هر سطح مناسب خارج از بنا را دارد

های متفاوت فیلرت و کلید  کالس.باشند های ساده یا مرکب قابل تبدیل می وضعیت تابستانی یا زمستانی با استفاده از دمپرهای دستی یا موتوری کیان پارس در مدل

متفاوت فیلرت و کلید فشار هوا جهت کنرتل عملکرد شبکه تصفیه کالس های . باشد ی هوا، بنا به سفارش قابل تامین می ی تصفیه فشارهوا جهت کنرتل عملکرد شبکه

  .شده بستگی دارد شدت جریان کل مندرج در جدول، به ظرفیت رسمایشی چیلر انتخاب  قدرت رسمایشی و. هوا، بنا به سفارش قابل تامین است

به طور همزمان، هیربوپک های مجهز به سیستم رطوبت زن کیان ، بهرتین گزینه با توجه به نیاز سالن های پرورش قارچ و گلخانه ها به رطوبت باال و رسمای زیاد 
  .می باشد

  تاالرها ، هتل ها ، واحدهای اداری ، تجاری ، و سایر اماکن با رشایط لوکس محیط داخلی : کاربریها 

  گرم و خشک ، نیمه مرطوب و مرطوب  : اقلیمهای مورد استفاده

 یدربتن ت ٦٠تن تربید الی  ٢می از کمرتمکعب در ساعت و ظرفیت سیستم های ترا ٥٠٠٠٠الی  ٦٠٠٠ : ظرفیتهای تولیدی

  

 تبخیری تراکمی/ رمایشی و رسمایشی هیربیدی گپکیج  : پکهیربو

                                         ت رسمایشی گرمایشیگروه محصوال / ۱۰ردیف  

  :عنوان اختراع 

طراحي و ساخت پكيج سرمايشي 

 گرمايشي تبخيري تراكمي


