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   بخش 3 : ویژگیها

مینی چیلر GREE با محدوده ظرفیتی Btu/h 27300  تا  Btu/h 153540 نوعی از سیستم های تهویه مطبوع مرکزی کوچک می باشد.

مینی چیلر GREE ترکیب خوبی از کیفیت باال، مصرف پایین انرژی و هزینه های نگهداری پایین می باشد. این دستگاه ها دارای استاندارد 

LE  بوده و تولید آنها تحت کنترل کیفیت شدیدی صورت پذیرفته است.

مینی چیلر GREE می تواند به طور گسترده در مواردی چون آپارتمان های بلند، خانه های ویالیی، دفاتر اداری، مراکز تفریحی، رستورانها 

و جاهایی که نیاز به تهویه مطبوع مخصوص دارند استفاده شود. بطور معمول این دستگاه ها در حالت گرمایشی می توانند تا دمای خارج 

15ºC- به راحتی کار کرده و زیر بنایی از 70 الی 400 متر مربع را پوشش دهد.

    موارد امنیتی بسیار دقیق و حساس

 اگر به هر دلیلی در عملکرد دستگاه مینی چیلر اختاللی ایجاد شود قبل از اینکه مشکل جدی به وجود آید به وسیله موارد زیر کارکرد 

دستگاه کاماًل متوقف می شود تا رفع عیب صورت پذیرد.

  حفاظت سیستم الکتریکی شامل: رله جریان اضافی و محافظ کمپرسور در مقابل گرمای باال

  حفاظت سیستم مبرد شامل : سوئیچ فشار باال، سوئیچ فشار پایین و شیر اطمینان

  حفاظت سیستم آب : سوئیچ کنترل جریان آب، سیستم پرکننده اتوماتیک آب، سیستم تخلیه اتوماتیک

  صرفه جویی در مصرف انرژی و راندمان باال

کمپرسور با راندمان و قابلیت اطمینان باال و همچنین اجرای سیستم تبرید با کیفیت بهینه باعث کم شدن مصرف انرژی و باال رفتن راندمان 

مینی چیلر GREE شده است.

  قابلیت اطمینان  باال

سیال انتقال دهنده انرژی در این دستگاه آب می باشد و بدون هیچ محدودیت لوله کشی می توان با استفاده از پمپ مناسب سرما و گرما 

را به محل های با فواصل زیاد هدایت کرد.

   آلودگی صوتی پایین

به کارگیری فن و پمپ با کیفیت و همچنین استفاده از مواد و تجهیزات کاهش دهنده صدا باعث کاهش قابل توجه سطح صدا در این سری 

دستگاهها شده است.

  سیستم کنترل عالی

امکان انتقال کنترل روشن و خاموش چیلر به تمام اتاق ها می باشد به طوریکه وقتی یک اتاق فرمان روشن شدن بدهد چیلر روشن شود و وقتی 

تمام اتاق ها خاموش شوند چیلر نیز خاموش شود، همچنین می توان کنترل عمومی مرکزی را در اتاق پذیرایی قرارداد و اهمیت کنترل آن را باال برد.
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  نصب اقتصادی و کارکرد مناسب

پمپ آب، مخزن انبساط، شیر اتوماتیک تغذیه آب و شیر اطمینان همه  در داخل دستگاه تعبیه شده اند به صورتیکه در هنگام نصب تنها 

الزم است که لوله های آب را به دستگاه وصل کنیم و این هزینه نصب را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد. البته بایستی توجه داشت 

که منبع انبساط تعبیه شده به منظور پشتیبانی حجم محدود لوله کشی در نظر گرفته شده است و درصورتیکه حجم لوله کشی زیاد باشد 

منبع دیگری بایستی افزوده شود.

  قابلیت ضد یخ زدگی فوق العاده : )دستگاه های دو تکه(

با نصب یونیت  داخلی در فضای داخل کویلها کاماًل از یخ زدگی محافظت می شوند.

  خروجی هوای کندانسور به صورت شیب دار)دستگاه های یکپارچه( 

طرح خروجی هوای کندانسور به صورت شیب دار باعث شده که مواردی چون بادهای فصلی در محل نصب بر کارکرد دستگاه تأثیر نگذارد و 

همچنین بسیار مناسب جهت مواردی که محدودیت فضای نصب از نظر ارتفاعی و مناسب جهت نصب بین فضای دو ساختمان می باشد.

  عملکردهای متنوع و گسترده 

توابع کنترلر بسیار متنوع می باشند به صورتیکه عالوه بر عملیات اصلی چون کنترل روشن و خاموش، تنظیم حالت کارکرد دستگاه، 

نمایش دما و خطاهای به وجود آمده مواردی چون تنظیم دمای آب و چک کردن پارامترهای فیزیکی را نیز انجام می دهد )دمای آب ورودی 

و خروجی، دمای محیط خارج، دمای ضد یخ زدگی، دمای یخ زدایی و دمای آب تخلیه(
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   بخش 4 : مشخصات

  1-4- مدل دو تکه
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  2-4- مدل یکپارچه

  نکات:

 12ºC(53/6ºF( 7 ، دمای آب سرد ورودیºC(44/5ºF(1- ظرفیت سرمایشی براساس شرایط زیر تنظیم شده است: دمای آب سرد خروجی

35ºC DB(95ºF DB( و دمای هوای خارج

40ºC(104ºF( 45 ، دمای آب گرم برگشتºC(113ºF( 2- ظرفیت گرمایشی براساس موارد زیر تنظیم شده است : دمای آب گرم خروجی

7ºC DB(44/6ºF DB( و دمای هوای خارج

3- گستره جریان آب از 70% تا 120% جریان اسمی می باشد.

  0.9MPa 4- ماکزیمم فشار مجاز خط لوله آب
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   بخش 5 : جدول ضرائب تصحیح

   1-5- تصحیح مربوط به دما

        1( تصحیح ظرفیت سرمایشی

محاسبه ظرفیت سرمایشی حقیقی :
ضریب تصحیح  ظرفیت سرمایشی  ×  ظرفیت سرمایشی اسمی =  ظرفیت سرمایشی حقیقی

 )توصیه می شود در محدوده تعیین شده از دفتر فنی تأیید اخذ نمائید.(

        2( تصحیح ظرفیت گرمایشی

محاسبه ظرفیت گرمایشی حقیقی :
ضریب تصحیح  ظرفیت گرمایشی  ×  ظرفیت گرمایشی اسمی =  ظرفیت گرمایشی حقیقی
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      2-5- تصحیح طول لوله )قابل کاربرد در مدل های دو تکه(

        1( اتصاالت لوله

    

       2( ضریب تصحیح

 )توصیه می شود به منظور جلوگیری از مشکالت احتمالی در صورتیکه دستگاه در محدوده مشخص شده قرار می گیرد از دفتر فنی و 

خدمات مشاوره اخذ فرمائید.(
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   بخش 6 : ضد یخ 

در هنگام استفاده از دستگاه در حالت هیت پمپ بایستی مایع ضد یخ به سیکل آب افزوده شود. در مورد دستگاه هایی که در زمستان 
استفاده نمی شوند باید آب سیکل کاماًل خارج شود تا ایجاد یخ زدگی در سیکل نکند. اگر آب سیکل به صورت کامل تخلیه نشد باید حتمًا 
ضد یخ استفاده کرد. به هیچ وجه وقتی که سیستم خاموش است آن را از منبع تغذیه جدا نکنید چون در این صورت سیستم ضد یخ زدگی 

اتوماتیک آن را از کار انداخته اید.

با افزودن اتیلن گلیکول به سیستم کارکرد آن دچار تغییراتی می شود. جهت محاسبه کارکرد مؤثر دستگاه در این حالت باید ضرائب دقیق 
نشان داده شده در جدول براساس دمای محیط و درصد اتیلن گلیکول را اعمال کنیم.

   بخش 7 : مشخصات الکتریکی

   1-7- مدل دو تکه
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   2-7 مدل یکپارچه

  نکات :
rotor locked جریان )A( : LRA

A( : MRC( جریان در حال کار حداکثر

A( : NRC( جریان در حال کار اسمی

  بخش 8 : شماتیک سیم کشی دستگاه

) R22 1- 8- مدل دو تکه )مبرد   

   10     



) R410 مبرد(

   2-8-  مدل یکپارچه

HL(R)19S/A-M  , HL(R)25S/A-M  , HL(R)32S/A-M   

 HLR22SNa-M  , HLR25SNa-M       

11



HL(R)35S/A-M , HL(R)45S/A-M 

HLR35SNa-M , HLR45SNa-M         

  بخش 9 : نصب

  1-9- محل نصب 

  دستگاه مذکور را می توان در باالی بام، روی بالکن، داخل حیاط و یا هر مکانی که نصب و دسترسی به آن آسان باشد نصب نمود.

 دستگاه بایستی در مکانی نصب شود که امکان تهویه هوا به خوبی وجود داشته باشد و ضمنًا هوای خروجی از دستگاه باعث مزاحمت 

و ایجاد مشکل برای همسایه ها نشود.

  توجه داشته باشید که دستگاه بایستی به گونه ای نصب شود که جهت وزش بادهای محلی بر روی کندانسور و یا در جهت خروج هوا از 

دستگاه باشد.

  در اطراف دستگاه هیچ منبع حرارتی ، کانال تخلیه هوا و گازها و بخارات مشتعل شونده و خورنده نباید باشد.

  هنگامی که چندین دستگاه در مکانی نصب می شوند بایستی فضای الزم جهت تهویه هوا در نظر گرفته شود.

  دستگاه در مکانی نصب شود که در زمستان توسط برف احاطه نشده و ضمناً بارش برف باعث مسدود شدن فینهای قسمت خارجی نشود.

  هیچ مانعی در محل مکش و دهش هوا نباید وجود داشته باشد.

  محل نصب دستگاه بایستی امکان تخلیه آب تقطیر شده از دستگاه را داشته باشد.

   از کابل و فیوز با سایز مناسب، متناسب با فاصله از منبع تغذیه استفاده فرمائید. این مهم یکی از فاکتورهای تضمین عمر زیاد دستگاه می باشد.

  به منظور پر کردن مسیر لوله های آب بایستی در نزدیکی دستگاه آب لوله کشی با حداقل فشار 2bar  وجود داشته باشد.

  محل نصب دستگاه بایستی به گونه ای در نظر گرفته شود که امکان سرویس و تعمیرات احتمالی را به آسانی فراهم سازد.
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   2-9- ابعاد دستگاه ها

   1-2-9- نوع دو تکه

   1( دستگاه خارجی

HL(R)8WZ-K(O) ,  HLR8WZNa-M(O)  

 HL(R)10WSZ-K(O) , HL(R)12.5WSZ-K(O) 

HLR10WZNa-M(O) , HLR12.5WZNa-M(O)   
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HLR15WZNa-M(O) , HL(R)15WSZ-K(O)  
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   2( دستگاه داخلی

HL(R)8WZ-K(I) , HL(R)10WSZ-K(I) , HL(R)12.5WSZ-K(I) , HLR15WZNa-M(I)  

HLR8WZNa-M(I) , HLR10WZNa-M(I) , HLR12.5WZNa-M(I)                                  

HL(R)15WSZ-K(I)  
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      2-2-9- مدل یکپارچه

HL(R)19S/A-M ,  HL(R)25S/A-M  

 HLR22SNa-M , HLR25SNa-M           

  HL(R)32S/A-M  
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HL(R)35S/A-M ,  HL(R)45S-M   

HLR35SNa-M ,  HLR45SNa-M     

        3-2-9- کنترل کننده سیمی
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  3-9- فواصل نصب

    1-3-9- مدل دو تکه)مجزا(

      1( دستگاه خارجی

      2( دستگاه داخلی 
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   2-3-9- مدل یکپارچه

  4-9- طرح نصب سیستم آب
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   1-4-9- مدل دو تکه
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   2-4-9 مدل یکپارچه
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