
 شود؟ یساخته م یاز چه قطعات لریچ ینیم

 گریکدیمشابه  زیدو دستگاه ن نیباشد و طرز کار ا یهواخنک م یلرهایمشابه با چ قایدق لریچ ینیم یاجزا

 .میکرده ا یدستگاه را در ادامه معرف یاست. قطعات اصل

استفاده  لیباشد. دل یمطبوع است که غالبا از نوع اسکرال م هیدستگاه تهو نیبخش ا نیمهم تر کمپرسور

 وهیش نیباشد. به ا یاستهالک کمتر م زیانواع و ن گریتر آن به نسبت د نییپا تینوع کمپرسور، ظرف نیاز ا

 تیبا ظرف لریچ ینیم دیبه تول ازیکه ن یخواهد شد. در موارد ریتعم یها نهیو هز بیدستگاه کمتر دچار آس

کمپرسور  یدارا هیهواخنک تاپ تهو لریچ ینیشود. م یاستفاده م یستونیپ یباالتر باشد، از کمپرسورها

 .داده است شیافزا یریآن را به طور چشم گ ییدانفوس است که کارا رینظ ایمعتبر دن یاسکرال از برند ها

فن  ایهوا  انیشود که توسط جر یمحسوب م یمبدل حرارت یدستگاه است و نوع نیا گریبخش د کندانسور

 شیآن افزا یکه در کمپرسور فشرده شده و دما یمبرد یدارد تا گرما فهیبخش وظ نیشود. ا یخنک م ییها

 و EBM البگ،یز ریظمختلف ن یکند. استفاده از موتورفن ها دایادامه پ دیتبر کلیتا س ردیرا بگ افتهی

ROSENBERG  است هیتاپ تهو لریچ ینیم یها یژگیو گریز دا. 

عبور  یشود تا برا یاز دستگاه است که مبرد با ورود به آن دچار افت فشار و دما م یانبساط قسمت ریش

 .از اواپراتور آماده گردد

قسمت از دستگاه را به  نیاست که مبرد با عبور از آن کامال خنک خواهد شد. ا یدستگاه بخش اواپراتور

 شیآن پ یقطرات آب بر رو جادیباالتر رفته و از ا لریچ ینیکنند تا راندمان م یم قیعا ییفوم ها لهیوس

 .دیبه عمل آ یریگ

نام  PLCرا به عهده دارد و نوع مدرن آن که  یبرق زاتیکنترل همه تجه فهیوظ یخانگ لریبرق در چ تابلو

 به کار برده شده است. هیتاپ تهو لریچ ینیدارد، در م

 



 کند؟یچگونه کار م لریچ ینیم

قابل شرح  یدهنده، به سادگ لیتشک یو نحوه عملکرد آن، با توجه به شناخت اجزا لریچ ینیطرز کار م

 یخانگ یدستگاه در مکان ها نیدانست که ا دیبا کند؟یچگونه کار م لریچ ینیم نکهیاز ا یآگاه یاست. برا

 .ردیگ یمورد استفاده قرار م یو صنعت

در کمپرسور آغاز شده و با  دیتبر کلیس رد،یمورد استفاده قرار گ یخانگ لریدستگاه به عنوان چ نیا اگر

آن  یکند. مبرد فشرده شده که دما یم دایاست، ادامه پ R407c ای R22 مبرد که غالبا از نوع یفشرده ساز

است  ییاز نوع هوا لر،یچ ینیم رشود تا در آنجا خنک شود. کندانسو یکرده، وارد کندانسور م دایپ شیافزا

 دایکند. مبرد با کاهش پ دایادامه پ کلیشود تا س یمخصوص، خنک م یهوا و فن ها انیجر لهیو به وس

قسمت مجدد دچار کاهش دما و افت  نیشود و در ا یانبساط م ریهمان ش ایکردن دما، وارد اکسپنشن ولو 

را  شیسرما جادیا فهیکه وظ یبه خنک شدن آب ور،اواپراتمبرد با عبور از  ریگردد. در ادامه مس یفشار م

 .شود یخود، مجدد وارد کمپرسور م یکردن دما دایپ شیشود و با افزا یدارد، منجر م

 ریتفاوت که آب خنک شده در ادامه مس نیاست، با ا یمشابه با انواع خانگ زین یصنعت لریچ ینیکار م نحوه

 یبازم لریآب گرم مجدد به دستگاه چ نیدهد. ا یآن را کاهش م یشده و دما یمبدل حرارت ایوارد دستگاه 

به  ازیکه ن یدر اکثر مواقع تشود و چرخه را ادامه دار کند. در صنع یتراکم دیتبر کلیگردد تا وارد س

صرفه  رایقرار خواهند داشت. ز تیدر اولو لرهایچ ینیوجود داشته باشد، استفاده از م یخنک ساز

 است. یصنعت یآنها، مناسب کاربردها یها و راندمان باال دستگاه نیا یاقتصاد

 

 

 

 



 لریچ ینیم شیو گرما شیسرما ستمیس

توانند به  یدستگاه ها م نیاشاره کرد. ا زیآن ن یشیگرما ستمیبه س دیبا لریچ ینینحوه کار م یبررس در

. رندیمورد استفاده قرار گ شیگرما یکرده و برا دیآب گرم تول ،یندیفرآ قیآب سرد، از طر دیتول یجا

 نیکه ا ییاما از آنجا ،باشد یو اجرا م یساز ادهیهر دو قابل پ لر،یچ ینیم شیو گرما شیسرما ستمیس

در کشور ما به نسبت برق ارزان تر است، استفاده از  یگاز شهر متیکنند و ق یدستگاه ها با برق کار م

ها که در هر واحد  لیبا اتصال به فن کو لریچ ینیندارد. نحوه کار م یآن رونق چندان یشیبخش گرما

است،  دهیمد نظر رس یورود به واحدها، به دما یراکه ب ییرسد. هوا یکرده اند، به انتها م دایاستقرار پ

توکار  یسقف ،یکاست ،یوارید ،ینیزم یها لیتواند به فضا وارد شود. فن کو یم لیانواع فن کو قیاز طر

دستگاه  نیمساله سبب پرکاربرد شدن ا نیرا دارند و ا لریچ ینیاتصال به م تیقابل یمدل ها، همگ گریو د

 .شده است

را فراهم کرده است که در  یطیشرا لر،یارزان تر آن به نسبت چ متیو ق تیظرف لر،یچ ینیدستگاه م ابعاد

و  شیدستگاه ها استفاده شود. امکان سرما نیاز ا یو صنعت یادار ،یتجار ،یمسکون یها یانواع کاربر

آسان، از مهم  نصب زیو ن یراه انداز نصب و یبرا ادیز یمستقل هر واحد و عدم اشغال فضا شیگرما

برای دریافت مشاوره رایگان  آن افزوده است. تیاست که به محبوب یخانگ لریچ نیا یها تیمز نیتر

 به شماره  گروه صنعت تاپ تهویهمحصول و نیز استعالم قیمت مینی چیلر با کارشناسان بازرگانی 
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