
 شرکت تاپ تهویه چیلر های کریر معرفی انواع

  اسکرال هوا خنک لریچمعرفی AquaSnap 30RAPکریر 

 لریمدل چ نیآسان است. ا اریکارآمد با نصب بس جیپک کی ریکر AquaSnap 30RAP اسکرال هوا خنک لریچ

و کم لرزش  صدایکامال ب نیو نصب دارد، همچن دیجهت خر یکمتر نهیکالس خود هز یلرهایچ رینسبت به سا

 یتوان به کمپرسور روتار یم ریاسکرال هوا خنک ساخت شرکت کر لریچ شتریب یها یژگیو از .شده است یطراح

،  AeroAcoustic فن کم صدا ستمی، سPuron (R-410A) مبرد ،یاریاخت تالیجیاسکرو با کمپرسور د

 کپارچهی یکیدرولیپمپ ه جیپک یکندانسور چند کاناله، تکنولوژ لیکو ی، تکنولوژComfortLink  کنترل آسان

اسکرال هوا خنک  لریچ .( اشاره کرد060-010)فقط اندازه  یجانب عاتیما رهیو مخزن ذخ ،یاریبصورت اخت

RAP 30 در حال حاضر مجهز به Greenspeed  واحد  کیاست که  یتن نام 60تا  11 تیظرف یهوشمند برا

 .دهد یرا ارائه م IPLV  16.8 کارآمد تر با اریو بس صدایکامال ب

 



  :ویژگی های عملکردی چیلر اسکرال هوا خنک به شرح زیر است

 مجهز به Greenspeed  تن نامی که می تواند 60تا  11هوشمند برای ظرفیت IPLV  باال  16.8را تا

 .کاهش صدا داشته باشد 4dBAببرد و تا 

 صدای کمپرسور بسیار کم می باشد. 

 نوع مبرد دستگاه Puron (R-410A) می باشد. 

 سازگار با گواهی نامه  ASHRAE 90.1 و دارای گواهینامه  AHRI 550/590 .   

 چیلر AquaSnap 30RAP مجهز به کمپرسورهای اسکرو روتاری با راندمان باال می باشد. 

 مجهز به مبدلهای حرارتی استاندارد میکروکانل با قابلیت استفاده به صورت بدون روکش و یا با روکش 

MCHX) Novation). 

 صورت پیشفرض در کارخانه نصب می  چیلر اسکرال هوا خنک مجهز به کویل کندانسور است که به

 .شود

 قابلیت استفاده ازتکنولوژی BACnet  که یکی از رایج ترین پروتکل های ارتباطی در صنعت هوشمند ،

 .سازی ساختمان به شمار می رود

  درجه فارنهایت می باشد 120تا  20عملکرد دستگاه از. 

 دری پوشش داده شده و طبق استاندارد ورق بدنه ها از جنس گالوانیزه سخت می باشد که بارنگ پو

 .قرار گرفته است  ASTM B-117 ساعت مطابق با استاندارد 500 تحت تست نمک پاشش به مدت

 این دستگاه از کم و زیاد شدن فشار و همچنین از اضافه بار کمپرسور محافظت می کند. 

 چیلر اسکرال هوا خنک کریر مجهز به تکنولوژی کنترل ترانسفورماتور v CCN 24 است. 

 استفاده از ادوات کنترلی مانند شیرهای انبساط الکترونیکی (EXV  ) کارکرد بسیار مطمئن و مداوم ،

 .را تضمین و برقرار نموده است

 تاپ تهویهبا ارزان ترین قیمت با کارشناسان  ریکر  RAP30AquaSnap اسکرال هوا خنک لریچبرای سفارش 

 تماس بگیرید.

  هوا خنک واسکر لریچمعرفی AquaForce 30XA  ریکر 



 کا،یآمر AHRI باال و دارا بودن استاندارد اریبا راندمان بس AquaForce 30XA ریاسکرو هوا خنک کر لریچ

 .شده اند یمهندسان مشاور و صاحبان ساختمان طراح مانکاران،یپ یازهاین نیجهت تأم

تر عبارتند از: کمپرسور  یمیقد یبا مدل ها سهیدر مقا ریاسکرو هوا خنک کر لریافزوده شده به چ یها یژگیو

، استفاده راحت از  AeroAcoustic صدایفن ب ستمی، س R-134a HFC، مبرد  rotaryاسکرو 

ComfortLinkکپارچهی کیدرولیبسته پمپ ه کیکانال و  کرویکندانسور م چیپ میس ی، فن آور VFD  که

 .ردیقرار بگ تواندیم یاریبصورت اخت

 

  :ویژگی های عملکردی چیلر اسکرو هوا خنک کریر به شرح زیر است

 مقادیر EER  و 10.9با بار کامل تا IPLV  15.5تا. 

  با گواهی نامهسازگار  ASHRAE 90.1 و تأیید شده توسط استاندارد AHRI آمریکا. 

 نوع مبرد دستگاه R-134A می باشد. 



  درجه فارنهایت می باشد 125درجه تا  20عملکرد چیلر اسکرو هوا خنک کریر از. 

 کمپرسور دستگاه از نوع اسکرو با راندمان بسیار باال می باشد. 

 از نوع میکرو کانال مبدلهای حرارتی استاندارد و Novated  می باشند که به صورت اختیاری هم بصورت

 .روکش دار و یا بدون روکش استفاده می شوند

 مجهز به شیر های انبساط الکترونیکی با کنترل دقیق مبرد. 

 نوع از صفحه نمایش چیلر اسکرو هوا خنک کریر Pilot  بصورت لمسی و رنگی می باشد که قابلیت اتصال

 .داردبه وب 

 طراحی اواپراتورها با استفاده از تکنولوژی / ASME ETL و ETL کانادا 

تاپ با ارزان ترین قیمت با کارشناسان    XA30AquaForce ریاسکرو هوا خنک کر لریچبرای سفارش 

 تماس بگیرید. تهویه

 

  30آب خنک اسکرو  لریچمعرفیXW ریکر 

 یشده است و دارا یو کم لرزش طراح صدایبا راندمان باال، کامال ب 30XW ریآب خنک اسکرو کر لریچ

مطلوب از  ییو کارا کنواختیباال و عملکرد  اریها بس تیونیاسکرو هستند. راندمان بار قطعات  یکمپرسورها

 .دیآ یبه شمار م ریاسکرو آب خنک کر لریچ یمشخصه ها

 یلرهایچ نامهیباشد که با گواه یم کایآمر AHRIWCCL نامهیگواه یدارا 30XWاسکرو آب خنک یلرهایچ

و استاندارد    550/590(l-P)استاندارد  AHRIکه بر اساس  یپمپ حرارت جیو پک کایآمر AHRIآب خنک 

AHRI  551/591(SI) .هستند مطابقت داده شده اند 



 

 :است ریبه شرح ز ریآب خنک اسکرو کر لریچ یعملکرد یها یژگیو

 نامهیگواه یدارا AHRI کایآمر ( هر تن یوات به ازا لویک 0.468 IPLV) باشد یم.       

 مبرد دستگاه نوع  RF-134a HFC باشد یبدون کلر م. 

 شما ازیمطابق با ن یتن نام 400تا 150 تیازظرف ریآب خنک اسکرو کر لریعرضه چ تیقابل. 

 کنترل هوشمند ستمیساده آن با استفاده از س یدستگاه و راهبر ینصب و لوله کش سهولت. 

 استفاده از کمپرسور لیو کم لرزش به دل صدایب کامال Hermetic twin screw . 

 است نییپا اریبس یکامل دستگاه مصرف انرژ مهین ایکارکرد کامل و  درطول. 

 هرتز(  60ولت ) 575ولت ، 460ولت ،  380ولت ،  230ولت ،  200موجود شامل:  یاتیعمل یولتاژها

 .باشد یم

 ی( مگرادیدرجه سانت 0.3) گرادیدرجه سانت 5/0را دارد که حدود  الیس یدما میکنترل مستق تیقابل 

 .باشد

 شود یبار به طور مداوم کنترل م راتییتغ ای انیجر راتییتغ صیتشخبه منظور  یورود یهوا یدما . 



 یاز تکنولوژ استفاده IPLV: Integrated Part Load Valve . 

 (400-325مستقل دوگانه )اندازه  دیاز مدار تبر یمند بهره. 

 شودیمبرد انجام م عیمجدد دما هنگام برگشت ما میتنظ. 

 باشد یآب سرد م انیجر چیسوئ یدارا. 

 شود یکنترل م یکیبه صورت الکترون ریآب خنک اسکرو کر لریچ مبرد. 

 یکمپرسورها یدارا Hermetic twin screw باشد یم. 

 باشد یکندانسور و اواپراتور را دارا م یکیکردن مکان زیتم تیقابل. 

 یخروج GFCI 115-v آب خنک اسکرو  لریچ یها یژگیو گریاز د نیزم یقطع کننده مدار خطا

 .باشد یم ریکر

 یاستفاده ازتکنولوژ امکان EMM نظارت بر استفاده از تلفن همراه جهت کنترل دستگاه از راه  یبرا

 دور.

 تماس بگیرید. تاپ تهویهبا ارزان ترین قیمت با کارشناسان  30XW ریآب خنک اسکرو کر لریچبرای سفارش 

 

  وژیفیآب خنک سانتر لریچمعرفی AQUAEDGE 19DV ریکر 

 شیو سرما شیگرما یدر فناور یرینظ یب ینوآور AQUAEDGE19DV ریکر وژیفیآب خنک سانتر لریچ

آب  تیوضع نیآن و همچن یمتفاوت است. نوع ساختمان، طراح گرید یهر ساختمان با ساختمان یها ازیهستند.ن

ها  ازین نیش آن دارند و ایو سرما شیگرما یها ازیدر ن یادیز ریتاث یکه ساختمان در آن قرار دارد همگ ییو هوا

 .  با هم متفاوت است زیمختلف سال ن یدر زمان ها



 

 ریکر لیدل نیها را باهم رفع کند. به هم ازین نیتا بتواند همه ا دیدار ازین یلریبه چ راتییتغ نیانطباق با ا یبرا

کار   کردیرو کیو  طیبا شرا یریپذ قیتطب ،یابتکار  یژگیو نیرا با چند  19dv ریکر وژیفیآب خنک سانتر لریچ

مطمئن و کارامد  اریبس لریچ کیآن  جهیاست که نت هخنک کننده و گرم کننده ارئه داد یها ستمیس یامد برا

 . است

تاپ با ارزان ترین قیمت با کارشناسان   DV19AQUAEDGE ریکر وژیفیآب خنک سانتر لریچبرای سفارش 

 تماس بگیرید. تهویه

 

  16 بخار دو اثره یجذب لریچمعرفیNK 

ها و دانشگاه  مارستانی، ب یادار یباال مانند ساختمان ها تیبا ظرف ییبخار دو اثره معموالً در پروژه ها یجذب لریچ

 نیا نیکاربرد دارند. همچن زیکوچک ن یصنعت یو مکان ها یدیتول یدر مکان ها نیشوند و همچن یها نصب م

و هم   یبرق یلرهای، که هم شامل چ رندیگ یم قرارمورد استفاده  یدیبریه یدستگاه ها اغلب به شکل دستگاه ها

باشد ،  ادیتقاضا ز زانیم نکهیا ایباشد و  ادیکه هدر رفت گرما ز  ییشوند، و در مکان ها یم یجذب یها لریچ

 . آل است دهیا یا نهیگز



 یجذب لریکه در چ یشود در حال یدو مرحله انجام م یط دیبرم ومیتیمحلول ل بیدو اثره ترک یجذب یلرهایچ در

شود .  یم یراندمان و کاهش مصرف انرژ شیشود که باعث افزا یمرحله انجام م کی یط ندیفرآ نیبخار دو اثره ا

را   AHRIنامه   یاست ، اما گواه هشد یرتبه بند AHRI 560  نامهیمطابق با گواه 16NK یجذب یلرهایچ

 ندارد.

 

 :ویژگی های عملکردی چیلر جذبی بخار دو اثره به شرح زیر است

  16دستگاهNK  برای تولید آب سرد به جای ترکیبات مبتنی بر کلر از آب به عنوان مبرد استفاده می

 .کند و به همین دلیل سازگار با محیط زیست است

  16چیلر جذبی بخار دو اثرهNK  انرژی اولیه استفاده می کند و انرژی برق از آب گرم به عنوان منبع

 .فقط برای پمپ ها و کنترل ها مورد نیاز است به همین دلیل مصرف انرژی آن پایین است

  16چیلر جذبی آب گرم تک اثره سریNK  در کارایی بسیار انعطاف پذیرهستند و بهینه سازی هزینه

 .های انرژی را امکان پذیر می کنند



 ثره طوری طراحی شده است که از هدر رفت گرما که اغلب در بسیاری از مکان ها چیلر جذبی بخار دو ا

 .وجود دارد بهره می برد و در نتیجه باعث بهبود راندمان کلی دستگاه می شود

 هزینه های تعمیر و نگهداری قطعات در این چیلر بسیار کم است. 

 این دستگاه کامال بیصدا و کم لرزش است. 

 تماس بگیرید. تاپ تهویهبا ارزان ترین قیمت با کارشناسان بخار دو اثره  یجذب لریچبرای سفارش 

 

  16 اثره بخار تک یجذب لریچمعرفیTJ 

ها و دانشگاه  مارستانی، ب یادار یباال مانند ساختمان ها تیبا ظرف ییبخار تک اثره معموالً در پروژه ها یجذب لریچ

 نیا نیکاربرد دارد. همچن زیکوچک ن یصنعت یو مکان ها یدیتول یدر مکان ها نیشود و همچن یها نصب م

و هم  یبرق یلرهای، که هم شامل چ ندریگ یم ارمورد استفاده قر یدیبریه یدستگاه ها اغلب به شکل دستگاه ها

 نهیباشد ، گز ادیتقاضا ز زانیم نکهیا ایباشد و  ادیکه هدر رفت گرما ز ییشوند، و در مکان ها یم یجذب یها لریچ

 . آل است دهیا  یا

 یجذب لریکه در چ یشود در حال یدو مرحله انجام م یط دیبرم ومیتیمحلول ل بیدو اثره ترک یجذب یلرهایچ در

 یم یراندمان و کاهش مصرف انرژ شیشود که باعث افزا یمرحله انجام م کی یط ندیفرآ نیبخار تک اثره ا

  AHRIنامه   ی، اما گواه ستشده ا یرتبه بند AHRI 560 نامهیمطابق با گواه 16TJ یجذب یلرهایشود.چ

 را ندارد.



 

 :به شرح زیر است چیلر جذبی بخار تک اثره ویژگی های عملکردی

  16دستگاهTJ  برای تولید آب سرد به جای ترکیبات مبتنی بر کلر از آب به عنوان مبرد استفاده می کند

 .و به همین دلیل سازگار با محیط زیست است

  16چیلر جذبیTJ  از آب گرم به عنوان منبع انرژی اولیه استفاده می کند و انرژی برق فقط برای پمپ

 .مین دلیل مصرف انرژی آن پایین استها و کنترل ها مورد نیاز است به ه

 16سری  چیلر جذبی بخار تک اثرهTJ  در کارایی بسیار انعطاف پذیر هستند و بهینه سازی هزینه های

 .انرژی را امکان پذیر می کنند

 طوری طراحی شده است که از هدر رفت گرما که اغلب در بسیاری از مکان ها  چیلر جذبی بخار تک اثره

 .می برد و در نتیجه باعث بهبود راندمان کلی دستگاه می شود وجود دارد بهره

 هزینه های تعمیر و نگهداری قطعات در این چیلر بسیار کم است. 

 این دستگاه کامال بیصدا و کم لرزش است. 



 تماس بگیرید. تاپ تهویهبا ارزان ترین قیمت با کارشناسان بخار تک اثره  یجذب لریچبرای سفارش 

 

  معرفی چیلر جذبی آب گرم تک اثرهLJ 

ها و  مارستانی، ب یادار یباال مانند ساختمان ها تیبا ظرف ییآب گرم تک اثره معموالً در پروژه ها یجذب لریچ

کاربرد دارند.  زیکوچک ن یصنعت یو مکان ها یدیتول یدر مکان ها نیشوند و همچن یدانشگاه ها نصب م

 یلرهایکه هم شامل چ رندیگ یقرار م همورد استفاد یدیبریه یدستگاه ها اغلب به شکل دستگاه ها نیا نیهمچن

 ادیتقاضا ز زانیم نکهیا ایباشد و  ادیکه هدر رفت گرما ز  ییشوند، و در مکان ها یم یجذب یها لریو هم چ یبرق

 .آل است دهیا  یا نهیباشد ، گز

نامه   یشده است ، اما گواه یرتبه بند AHRI 560  نامهیمطابق با گواه  16LJآب گرم تک اثره  یجذب لریچ

AHRI  .را ندارد 

 

 :است ریآب گرم تک اثره به شرح ز یجذب لریچ یعملکرد یها یژگیو



 16 دستگاه LJ یبر کلر از آب به عنوان مبرد استفاده م یمبتن باتیترک یآب سرد به جا دیتول یبرا 

 .است ستیز طیسازگار با مح لیدل نیکند و به هم

 16 یجذب لریچLJ  پمپ  یبرق فقط برا یکند و انرژ یاستفاده م هیاول یاز آب گرم به عنوان منبع انرژ

 .است نییآن پا یمصرف انرژ لیدل نیاست به هم ازیها و کنترل ها مورد ن

 16 یآب گرم تک اثره سر یجذب لریچLJ نهیهز یساز نهیو به رهستندیاف پذانعط اریبس ییدر کارا 

 .کنند یم ریرا امکان پذ یانرژ یها

 از  یاریشده است که از هدر رفت گرما که اغلب در بس یطراح یآب گرم تک اثره طور یجذب لریچ

 .شود یدستگاه م یباعث بهبود راندمان کل جهیبرد و در نت یمکان ها وجود دارد بهره م

 کم است اریبس لریچ نیقطعات در ا یو نگهدار ریتعم یها نهیهز. 

 و کم لرزش است. صدایدستگاه کامال ب نیا 

 تماس بگیرید. تاپ تهویهبا ارزان ترین قیمت با کارشناسان آب گرم تک اثره  یجذب لریچبرای سفارش 

 


