
مقایسه چیلر تراکمی هواخنک با کمپرسور اسکرو مشخصات  

YORK CARRIER TRANE   

 تعداد کمپرسور 3 2 2

ی
وم

عم
 

R134a R134a R134a   نوع مبرد بکار رفته 

 تعداد مدار مجزا دستگاه 2 2 2

Electronic EXV Electronic EXV Electronic EXV نوع شیر انبساط 

Full list in catalogue Full list in catalogue Full list in catalogue  لیست اجزا حفاظتی سیکل تبرید در دستگاه 

8.08x2.23x2.43 9.6x3.29x2.45 9.13x2.25x2.43 )ابعاد دستگاه )طول و عرض و ارتفاع 

 وزن دستگاه در حالت بدون آبگیری 8149 7130.4 7740

 وزن عملیاتی دستگاه 8353 7644.4 8125

  dB(A)(m01 میزان فشار صوتی تولیدی )در فاصله - 64 -

 dB(A)میزان قدرت صدای تولیدی  - 97 -

yes yes yes ایا دستگاه بهمراه لرزه گیر تحویل داده میشود 

Direct Expantion FLOODED FLOODED نوع اواپراتور 

ور
رات

اوپ
 

 حداقل دبی توصیه شده 265 257 180.7

 حداکثر دبی توصیه شده 970 1027 800.5

18.4 ft 10.2 ft 19 ft افت فشارآب در اواپراتور در نقطه طراحی 

0.0001 (ft2 · hr · F/Btu) 0.0001 (ft2 · hr · F/Btu) 0.0001 (ft2 · hr · F/Btu) در اواپراتور ی مجاز آبحداکثر سخت 

AL/CU (Micro-Channel) AL/CU (Micro-Channel) AL/CU (Micro-Channel) نوع کویل کندانسور 

ور
نس

دا
کن

 

 تعداد کویل کندانسور 8 9 8

323 ft^2 352 ft^2 389 ft^2  طول( سطح کندانسورx ) عرض 

 تعداد فین در هر اینچ کویل کندانسور 16 16 17

 تعداد ردیف کویل کندانسور 3 3 3

 تعداد فن کندانسور 14 16 12

143016 cfm 139500 cfm 108698 cfm جریان هوای جریانی از سطح کویل کندانسور 

1.5 kw 1.2 kw 0.8 kw میزان برق مصرفی هر فن کندانسور 

1140 rpm 850 rpm 950 rpm سرعت اسمی فن کندانسور 

285.1 kw 281.7 282.5  کل میزان قدرت مصرفی(Kw) 

رل
نت

 ک
ت و

در
و ق

ابل
ت

 

- IPLV=14.3 IPLV=14.3 ESEER or IPLV 

Variable Speed Variable Speed Variable Speed نوع کنترل ظرفیت 

 در نقطه طراحی COPمیزان  2.78 3.1 2.9

YES YES YES  ایا دستگاه قابلیت اتصال بهBMS را دارد 

inverter inverter inverter نوع کنترل ظرفیت فن کندانسور 

 


