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 شیسرما کاتالوگ

 به فرایند کاهش دما گفته می شود که به چهار طریق سرد کردن بهه وسهی ه      سرمایش

ه   ذوب کردن، سرد کردن به وسی ه   تبخیر و سرد انتقال حرارت، سرد کردن به وسی 

مبدل حرارتی وسهی ه ایسهت کهه بهه من هور      .کردن به وسی ه   تصعید صورت می پذیرد

 گر  استفاده می شود.انتقال گرما از یک سیال به سیال دی

 و در عین حال گرمایش آن از جم ه مهم ترین موضوعاتی هستند کهه   سرمایش ساختمان

 پرداختن به آن ها بسیار ضرور  است.

    ن بهه بهازار   امروزه سیستم ها  سرمایشی گوناگونی طراحی و به من ور اسهتفاده مشهتریا

 عرضه می گردند که از جم ه مهم ترین و جدیدترین آن ها می توان به دستگاه هایی ن یر

VRF ،GHP ، اکنوپک و... اشاره نمود مینی چی ر تراکمی هوا خنک ،. 

 یکی از بهترین و به صرفه ترین دستگاه هایی است که مهی   مینی چی ر هوا خنک دستگاه

 خریدار  نمایید.  شسرمای توانید به من ور تامین

     اص ی ترین هدف سیستم مذکور این است که سرمایش هر واحد از سهاختمان مهورد ن هر

مستقل از سایر واحدها بوده و به یکدیگر ارتباطی نداشته باشند. ایهن عبهارت بهدین معنها     

 تن تبرید می باشد، به چنهدین  10تا  2که دارا  ظرفیت برودتی  مینی چی ر است که هر

ز یکی از واحدها  ساختمان مذکور نصب و دما  هوا  هر یک از فن کویل ها ا فن کویل

 سهاختمان  سهرمایش  انهری   مصهرف  هزینه روش این با را به صورت مستقل تن یم کرد. 
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 خود نیاز به بنا توانند می موجود واحدها  از یک هر و بوده عمومی شاری هزینه از متمایز

 .نترل کنندک و تن یم را خود مصرفی انری  مقدار

 نمونه هایی بزرگ تر در مقایسه با مینی چی رها  نام برده هستند.  چی رها 

       چی رها به عنوان یکی از پر استفاده ترین سیسهتم هها  سهرمایش سهاختمان بهه تهامین 

 چندین واحد و حتی چندین بخش از ساختمان ها  بزرگ می پردازند سرمایش

 . و نیهز چی هر جهذبی از مزایها و      ی ر آب خنکچ در مقایسه با چی رها  تراکمی هوا خنک

 کاربردها  چشمگیرتر  برخوردار هستند. 

     فهن   چی رها  تراکمی هوا خنک درست مانند مینی چی رها این قاب یهت را دارنهد کهه بهه

 و هواساز اتصال پیدا کنند.  کویل

 ند، یکی از دسهتگاه هها    که آن را تحت عنوان پکیج یونیت نیز می شناس روف تاپ پکیج

 سرمایش ساختمان کانالی محسوب می شود.

    به این معنا که هوا پس از این که در دستگاه پکیج یونیت سرد می گردد، از طریق کانهال

کهه متشهکل از دو    سهرمایش سهاختمان   کشی در ساختمان توزیع می شود. این سیسهتم 

ت بیرونی ساختمان نصب مهی  سیستم چی ر ترکمی هوا خنک و هواساز می باشد، در قسم

 .گردد

 دستگاه GHP   نمونه ا  از جدیدترین دستگاه ها  تامین کننده سرمایش ساختمان مهی

باشد که غالبا در ساختمان ها  مسکونی، تجار ، ادار ، سالن هها  کنفهرانس و... مهورد    

 استفاده قرار می گیرد. 
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 گهاز طبیعهی شههر      نساختما سرمایش جالب است بدانید که سوخت اص ی این سیستم

 می باشد.

     گاز شهر  پس از سوختن در یک موتور احتراقی موجب گردش موتور شده و موتهور نیهز

 به کمپرسور اسکرال کوپل و موجب راه انداز  آن می شود. 

 سیستم سرمایش GHP   یکی از مناسب ترین سیستم ها  سرمایش ساختمان به من هور

 استفاده در ایران می باشد.

     بها  آن انهری   عمهده  قسهمت  تهامین  و  ع ت این امر نیز اندک بودن میزان مصهرف بهر 

 . باشد می گاز سوختن از استفاده

 دستگاه VRF است. سرمایش ساختمان نمونه دیگر  از سیستم ها  جدید 

  این دستگاه شباهت بسیار زیاد  به سیستم سرمایش ساختمان GHP  ذکر دارد. فو  اله

کامال برقی بوده و چرخش کمپرسور موجهود در   VRF سیستم سرمایش با این تفاوت که

 آن نیز از طر  موتور الکتریکی انجام می شود.

   یکی از اص ی ترین شباهت ها VRF و GHP    ،عدم نیازاین دو سیستم بهه موتورخانهه

مان کهامال یکپارچهه   لوله کشی آب، بوی ر و... می باشد. این سیستم ها  سهرمایش سهاخت  

 .بوده و نیاز  به تجهیزات اضافه ندارند

        یکی از ارزان ترین سیستم ها  سرمایشی که عهالوه بهر قیمهت کهم، هزینهه نگههدار  و

مهی باشهد کهه عمهدتا در فیهاها        زنهت  سرمایش ساختمان مصرف پایینی دارد، سیستم

رانس و... مورد اسهتفاده  وسیعی ن یر سالن ها  ورزشی و صنعتی، تاالرها، سالن ها  کنف

 قرار می گیرد. 
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     .دستگاه مذکور از تشکیالت ساده ا  ساخته شده و عم کرد  مشهابه کولرهها  آبهی دارد

 .الزم به ذکر است که زنت یک سیستم سرمایش ساختمان تبخیر  می باشد

 نمونهه ا  از جدیهدترین سیسهتم هها  مهورد اسهتفاده بهرا  سهرمایش          اکونوپک دستگاه

است. این دستگاه نیز غالبا در فیاها  بهزرگ هموهون سهوله هها  صهنعتی و      ساختمان 

 ورزشی به کار گرفته می شود.

       اکونوپک برا  انجام وظیفه خود نیاز  به موتورخانهه نداشهته و تمهام تجهیهزات الزم در

 سرمایش ساختمان داخل آن جاساز  شده اند. گفتنی است که این دستگاه وظیفه تامین

 .سرمادهی تبخیر  و یا چی ر  انجام می دهد را به دو روش
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  تاسیسات دات کامبرا  دان ود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

تا  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در  https://Tasisat.comبه آدرس 

 انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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