شرکت فرازکاویان
دستگاه چیلر تراکمی  30تن تبرید با کمپرسور بسته اسکرال و با کندانسور هوایی

Air Cooled Scroll Liquid Chiller

مشخصات فنی :چیلر تراکمی هوا خنک یک مداره به ظرفیت  30.3تن واقعی  40اسب بخار( مجهز به کندانسور هوایی )بصورت یکپارچه یا
و چهار دستگاه کمپرسور بسته اسکرال  Hermetic Scroll Compressorبرای کار با گاز R-22
شرح
عنوان
ردیف
بدنه و فریم از ورق گالوانیزه بضخامت سه میلیمتر با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک در دو طرف داخل و خارج
1
بدنه و فریم
بصورت پیچ و مهره ای مونتاژ میشود
دستگاه دارای شاسی از ناودانی فابریک کالف شده با جوش الکتریکی و با پوشش رنگ برای جلوگیری از پوسیدگی
2
شاسی
پس از زنگ زدایی ،چربی زدایی و زیرسازی
چهار دستگاه کمپرسور بقدرت 10HPاز نوع بسته اسکرال Hermetic Scroll Compressorمدل SM120-T4
3
کمپرسور مارک Danfossو یا مدل مشابه مارک کوپلند مجهز به هیتر روغن و مناسب برای کار با گاز مبرد R22مجهز به شیر
مخصوص در ورودی و خروجی آن برای انجام سرویسهای احتمالی
کویل کندانسوری سه ردیفه از لوله مسی " 5/8و فین آلومینیومی 12 FPIاز نوع V-WAFFEL LOUVERED
ENHANCED FINبا پوشش Golden Finو یا Hydrophilic Blue Coatingبرای افزایش عمر فین و کویل در
4
کندانسور
مجاورت رطوبت و یونهای آزاد و محیطهای اسیدی مطابق باالترین و بروزترین تکنولوژیهای جهان با سطح مقطع 36
فوت مربع مجهز به توری محافظ بروی بدنه بصورت توری با چشمه های مربع شکل بافته شده از مفتول آهنی
الکتروفن اکسیال شامل الکتروموتور ،فن اکسیال و گارد محافظ مارک EBMاصل آلمان ،دو دستگاه بقطر 800
5
فن کندانسور میلیمتر با موتور 1.9KW/895RPM/IP54/380V/3PHو یا به تعداد معادل بقطر  710میلیمتر با موتور
 0.85KW/905RPM/IP54/380V/3PHمخصوص شرایط کارکرد کندانسورهای هوایی مجهز به ترمیستور
یک دستگاه اواپراتور از نوع مبدل پوسته و لوله Shell & Tubeبا پوسته از جنس فوالد بدون درز و لوله های مسی
6
اوپراتور که در داخل آن برای افزایش ظرفیت انتقال حرارت پروفیل آلومینیمی ستاره ای شکل قرار داده شده و تست شده با ازت
در فشار 300 psiبصورت یک مداره
 فیلتر درایر دارای پوسته استاندارد با قابلیت نصب هسته خشک کن جهت جداسازی ذرات معلق از مایع مبرد مارکفیلترهای مسیر
GMC ; Alco(Emerson) ; Parkerیا Castelبرای هر مدار
7
گاز مبرد
فیلتر مکش  Suctionبرای خط مکش مبرد برای هر مدار8
9
10

11

12

عایق کاری لوله عایق کاری لوله های مسیر مکش کمپرسور و اواپراتور با عایق االستومری به ضخامت  16میلیمتر و روکش
های مسی آلومینیومی به ضخامت 170میکرون جهت جلوگیری از تعریق و اتالف انرژی مارک Aero Flexیا نمونه مشابه
شیرآالت مسیر
مبرد
شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی با قابلیت کنترل ظرفیت مطابق فرمان سیستم کنترل PLCمارک Danfossساخت دانمارک
شامل:
 .بدنه از ورق گالوانیزه اروپایی
 .رنگ آمیزی بدنه با رنگ پودری الکترواستاتیک و کوره ای با ضخامت حداقل  70میکرون
 .کلید برق اصلی CIRCUIT BREAKERمارک اشنایدرالکتریک (تله مکانیک سابق)
 .مجهز به فن هواکش و فیلتر در ورودی هوا برای تهویه هوای تابلو
 .ترمینال های ورودی برق مارک فونیکس یادکسون
تابلو برق  .چراغهای سیگنال
 .کنتاکتور و کلیدحرارتی مارک اشنایدرالکتریک (تله مکانیک سابق)
 .کنترل فاز مارک اشنایدرالکتریک (تله مکانیک سابق)
 .چراغ روشنائی همراه با میکروسوئیچ مربوطه
سیستم کنترل مجهز به PLCمارک Danfossساخت دانمارک سیستم کنترل مجهز به PLCمارک Danfossساخت
دانمارک قاب اتصال به سیستم BMSو برنامه ریزی
 .سیستم کنترل مجهز به سنسورهای دمایی NTCو فشار Transmitterاز مارکهای معتبر اروپای غربی برای اندازه
گیری دمای ورود و خروج آب اواپراتور و فشار باال و پایین گاز مبرد در سیکل تراکمی چیلر
آکوموالتور در مسیر ورودی کمپرسورها برای جلوگیری از آسیب آنها بر اثر برگشت مایع
سایر تجهیزات
جدا کننده روغن Oil Separatorو سیستم توزیع روغن کمپرسورها
کلیه شیرآالت مانند شیر برقی و شیر دستی مارک HENRYیا )ALCO (EMERSONیا GMC
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