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۱-  اصول ایمنی

این دستگاه طوري طراحي شده است که بصورت قابل اطمینان و امن به کار گرفته شود . ولـیکن شناخت عمومي کامل از کل و 

اجزاء دستگاه و شناخت سیکل برودت و دانش عمومي تاسیسات حرارتي و برودتي ، پمپهاي آب  ، سیستمهاي آبي ، برق، فرمان 

و قدرت جهت استفاده صحیح و حفظ ایمني بهره بردار و افزایش طول عمر دستگاه کامال� ضروریست .  از اینرو موکدا� مطالعه و 

رعایت موارد مندرج درکتاب راهنما  قبل از نصب و بهره برداري توصیه مي گردد.

۲- خطر 

-  به هیچ عنوان از گاز اکســـــیژن برای تحت فشـــــار قرار دادن، شســـــتشــــــو، تخلیه و هر منظور دیگري بر روي دستگاه استفاده 

نکنید.اکسـیژن با انواع روغن و گریس و ترکیبات مشــابه بشــدت واکـنش شیمیائي داده و انفجار و آتش سوزي بهمراه خواهد داشـت      

( خطر مرگ و صدمات جدی به انسان و دستگاه و تخریب ساختمان محتمل است)

-  هرگز به هنگام تست فشار از حداکثر فشار مندرج در پالك شناسائي دستگاه فراتر نروید (خطر انفجار و مرگ انسان محتمل است )

-  مطمئن شوید کلیه شیرهاي اطمینان در محل خود نصب هستند و سالم مي باشند.

CAUTION

امکان پیشامد آسیب ھاي احتمالي

 براي قطعات و یا بھره بردار

احتیاط: 

NOTICE

لزوم توجه به موارد اشاره شده

توجه: 

DANGER WARNING
ھشدار: 

امکان پیشامد خطرات جاني امکان پیشامد آسیب  به بھره بردار 

خطر: 

عالئم و ھشدارھا
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۳-  ھشدار

-  هرگز بر روي خطوط انتقال ماده مبرد برش ، سوراخ  و یا شکســـتگي ایجاد نکنید تا زمانیکه کل ماده مبرد ( گاز و مایع ) را بصــــورت 

کامل از دستگاه خارج و کلیه مدارها را با ازت و یا هواي خشـك پاك نموده اید . محل جوشکاري مي بایسـت بصــورت کامل تهویه شود 

زیرا سوختن ماده مبرد در کنار شعله باز تولید گاز تاکسیك (TAXIC) مي نماید.

-  بر روي تابلوي برق و خطوط برق هیچگونه سرویس و تعمیراتي انجام ندهید مگر آنکه برق کلیه قســـمت هاي دستگاه را قطع کرده و 

مهارتهاي الزم را جهت این کار فرا گرفته باشـید - دقت نمائید ممکن اســت بر اســاس نوع و مدل دســتگاه ولتاژهاي ثانویه بابت وجود 

خازن و یا رله هاي ترانزیستوري در دستگاه و قطعات منصوبه بر روي آن وجود داشته باشد.

-  هرگز مبرد را به دهان مکش نکنید - دقت نمائید مبرد با پوست و چشــــم و مخاط باز ارتباط پیدا نکند - در صورت بروز چنین مواردي 

محل را با آب بشوئید و به خدمات پزشکي مراجعه فرمائید.

-  هرگز شعله یا بخار را  به کپسول و سیلندر حاوي مبرد نزدیك نکنید.

-  هرگز کپسول هاي حاوي مبرد را مجددا شارژ نکنید.

-  مادامیکه دستگاه تحت فشار است، هرگز اقدام به باز کردن هرگونه درپوش و شیر  ننمائید .

-  از دستکاري ، تعمیر و تنظیم شیرهاي اطمینان جدا خودداري فرمائید . 

-  تمام قسـمت های حاوی مبرد تحت فشـار می باشند. انجام هرگونه عملیات اشتباه موجب ترکیدن و پرت شدن اشیاء و  نهایتا موجب 

نقص عضو و یا صدمات جدی به انسان می گردد.

 ۴- توجه

-  هرگز از لوله هاي مبرد بعنوان دسته یا پایه استفاده نکنید.

-  براي جابجائي قطعات سنگین نظیر کمپرسور ، الکتروفن، اواپراتور ، کندانســور و سایر قطعات سنگین از جرثقیل و امثالهم استفاده 
کنید.

-  دقت نمائید کمپرسور ، فن ، و پمپ ممکن است بصورت اتوماتیك روشن شود.

-  هرگز محلول هاي صنعتي مثل آب و ضد یخ ، الکل و ... را بدون هماهنگي از دستگاه تخلیه و به محیط زیست وارد نکنید.

-  هرگز درب و یا قسمتهاي گردش آب را قبل از بی فشار نمودن و تخلیه کامل آب،  باز  ننمائید.

-  بطور منظم تمام شیرها ، اتصاالت و لوله ها را جهت جلوگیري از خوردگي ، پوسیدگي ، نشتی و خرابي و صدمه دیدگي بازدید نمائید.

-  دقت نمائید آب باران و امثالهم به شیرهاي اطمینان وارد نشود.

Warning
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Chiller Components

 فصل ۲ :  چیلر  و اجزاء آن
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درباره چیلر آبی

چیلر دستگاهي است که براي انتقال انرژي از یك محیط با پتانســـیل دمائي پایین تر به محیط دیگري با پتانســــیل دمائي باالتر مورد 

استفاده قرار مي گیرد.

بنابراین مي توان تعریف فوق را بصـورت ساده تر چنین عنوان کرد که چیلر انرژي را از جسـم سردتر به جسـم گرمتر در ازاي دریافت یك 

مقدار مشخصـي انرژي ثانویه پمپ مي نماید. واضح است که براي دریافت یا جذب انرژي و براي پس دادن یا تزریق انرژي نیاز به مبدل 

حرارتي  (Heat Exchanger) داریم .

با توجه به نوع ماده اي که مي بایســـت انرژي از آن جذب و یا به آن تزریق و یا منتقل شود انواع مبدل هاي حرارتي در ساخت چیلر مورد 

استفاده قرار مي گیرند . ولیکن بصـــورت عمده در صورتیکه دستگاه شما Water Chiller باشد ، انرژي از آب یا ترکیبات آن توسط یك 

Air  به عنوان اواپراتور جذب مي شود و در صورتیکه نام دستگاه خریداري شده شـما Plate Heat Exchanger یا Shell & Tube مبدل

Cooled Water Chiller مي باشد مبدل دفع انرژي در دستگاه شما از نوع ( لوله و پره ) Fin & Tube به عنوان کندانســــور هوایي مي 

Plate Heat  و یا Shell & Tube تحویل گرفته اید مبدل دفع انرژي از نوع Water Cooled Water Chiller  باشـــــــــد و اگر چیلر با نام

Exchanger به عنوان کندانســور آبي انتخاب و نصـــب گردیده است. در یك مرور کلي پس از مطالعه طرح وارده ذیل یك سیکل تبرید 

تراکمي شامل اجزاء ذیل مي باشد.

 A -کمپرسور

B - کندانسور

 C - شیر انبساط

D - اواپراتور

A - Compressor

B - Condenser

C - Expansion Valve

D- Evaporator

 سیکل تبرید تراکمی

تعریف علمي دستگاه  و توضیح حروف اختصاري

چیلر و اجزاء آن
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عالوه بر اجزاي مهم و اصلي فوق تجهیزات کنترلي دیگري بر روي خط مبرد همانند ، فیلتر ، شیر برقي ، شیر دستي ، نمایشــــــــــگر 

رطوبت ، رسیور ، شیر اطمینان و حســگرهاي دما و فشــار ، نمایشــگرهاي دما و فشـــار و ... براي کنترل عملکرد سیکل و حفاظت از 

کمپرسور و سایر اجزاء نصب مي گردد.

دقت فرمائید که انرژي توســط مبدل حرارتي با نام اواپراتور جذب گردیده و این انرژي به اضـــافه بخش عمده اي از کار وارد شـــده به 

کمپرسور در مبدل حرارتي کندانسور دفع مي گردد.

براي بهره برداري صحیح از یك دستگاه چیلر مي بایسـت شناخت کلي از دستگاه داشته باشید تا بتوانید با استفاده از مطالب مندرج 

در بخشهاي بعدي شرایط کاري دستگاه را تحت نظر گرفته و کنترل نمائید . البته جزئیات بیشتري را در فصـول بعد  فراخواهید گرفت 

. با توجه به راهنماي نام گذاري ذیل مي توانید تعداد و نوع کمپرســـــــور ، تعداد مدار ، آبي یا هوائي بودن ، نوع مبرد و ظرفیت انتقال 

انرژي دستگاه خود را متوجه شده و دریافت نمائید.

NOMENCLATURE

PT WCH 1 S 1 R2 200

Pooyesh
Tahvieh

Water Chiller

Number Of Compressor

Screw
Scroll
Turbo
Centrifugal
Reciprocating

R 22
R 134a
R 470c

1 Circuit
2 Circuit
3 Circuit

Model

AP

Air Cooled Package

Air Cooled Split

Water Cooled

Chiller Components
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چیلر و اجزاء آن

 سیکل شماتیك مدار برودتي چیلرهاي آبی
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شناخت کلي دستگاه و تجھیزات جنبي آن بصورت شماتیك

Chiller Components

  دستگاه چیلر آبی

این دستگاه آماده بهره برداري است و فقط کابل برق و لوله هاي آب به آن متصل مي گردد.      
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چیلر و اجزاء آن

دســتگاه چیلر آبي براســاس تعاریف ارائه شـــده قبلي داراي دو مبدل حرارتي Shell & Tube  با نام هاي اواپراتور (تبخیر کننده) و 

کندانســــور (تقطیر کننده) مي باشد که جهت در مدار قرار گرفتن نیاز به برج خنك کننده ، پمپ هاي برج خنك کننده و لوله هاي 

ارتباطي دارد که در ذیل تصاویر انواع آن درج گردیده است.

    SCREW  چیلر آبی دو مداره با کمپرسور  
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    RECIPROCATING  چیلر آبی دو  مداره با کمپرسور 

   SCROLL  چیلر آبی دو  مداره با کمپرسور 
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(D.X) اواپراتور آبي نوع

اواپراتور آبي یك مبدل از نوع پوسته و لوله مي باشد که متشکل از تعدادي لوله مسـي و یك پوسته بوده که با عبور آب از مسـیر پوسته و 

عبور مبرد دو فاز از داخل لوله هاي مسي تمامي مبرد مایع را ابتدا به مبرد در فاز گازي تبدیل نموده و سپس کمي هم آن را گرمتر مي 

نماید.

در ذیل نماي کلي و نماي قطعات تفکیکي جهت شناخت کلي سیستم درج گردیده است.

PTM-6443  اواپراتور آبي 

PTM-6441  نمای انفجاری اواپراتور آبي  

نھا شناخت قطعات اصلي دستگاه و عملکرد آ

چیلر و اجزاء آن
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   کندانسور آبی

Chiller Components

کندانســور آبي نیز یك مبدل از نوع پوسته و لوله مي باشد که جریان آب خنك کننده از یك منبع خارجي همانند ؛ برج خنك کننده ، 

رودخانه و آب دریا و در ظرفیت هاي کم و شرایط خاص آب مصـــــــرفي (آب شهر) درون لوله هاي مســــــــي و یا ترکیب مس و نیکل 

(کاپرونیکل Cupronickel) در جریان بوده و انرژي الزم جهت عملیات زیر را تامین مي کند.

Desuperheat -1  :  خنك کردن مبرد خروجي کمپرسور تا دماي چگالش.

Condensing -2   :  مایع کردن مبرد خروجي کمپرسور در دماي چگالش.

Sub cooling -3   :  خنك کردن مایع مبرد تا چند درجه کمتر از دماي چگالش.

PTM-6447-0714 کندانسور آبي 

PTM-1832-2  نمای انفجاری کندانسور آبي 
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تابلو برق محل نصـــــــب تجهیزات برق رساني به کمپرسورها ، الکتروفن ها (چیلرهاي هوایي) ، الکتروپمپ ها (چیلرهاي صنعتي) و 

همچنین محل نصــــب کنترلر(ها) جهت برقراري منطق کاري و عملکرد صحیح دستگاه و کنترل و حفاظت قســـــمت هاي مختلف 

دستگاه مي باشد. از این جهت تابلو برق داراي اهمیت خاص بوده و بهره بردار مي بایسـت ضمن بازدید هاي مکرر و دوره اي ، نسـبت 

به شرایط آن دقت ویژه مبذول داشته و بصورت مداوم به آن سرکشي کرده و عملکرد سیستم هاي مختلف را پایش و بررسي نماید.

دست زدن به قســـــــمت هاي مختلف نیازمند دانش کافي از برق صنعتي بوده و اگرچه موارد الزم جهت حفاظت پیش بیني گردیده 

ولیکن خطر برق گرفتگي و ایجاد صدمات جدي انساني و حتي مرگ محتمل است.

قبل از هرگونه سرویس و کار بر روي تابلو برق مي بایسـت برق اصلي از کلید باالدست چیلر قطع گردیده و تمامي قســمت هاي قبل از 

کلید ورودي حتما فاقد جریان برق باشد.

 تابلو برق

 نمای انفجاری تابلو برق

تابلو برق

چیلر و اجزاء آن
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کمپرسورهاي اسکرو در ظرفیت هاي 50HP تا 300HP بصورت گسترده و موفقیت آمیزي تولید گردیده و در دسترس هستند.ظرفیت 

هاي بسـیار باالتر آن نیز توسط سازندگان خاص تولید گردیده اند.این نوع کمپرسورها قطعات دوار بسـیار کمي دارند و به همین دلیل 

داراي ضریب ایمني بســــیار خوبي بوده و فاقد هرگونه پمپ روغن ، سوپاپ و حرکت رفت و برگشـــــت مي باشند و اغلب سازندگان در 

ساخت آن از انواع بلبرینگ استفاده کرده که ضریب ایمني باالیي داشته و مقاومت بیشـتري نســبت به نارسایي روغنکاري در شرایط 

خاص کاري را دارند. این کمپرسورها دارای جهت گردش بوده و مبرد را بصورت  (Continues) پمپاژ می نمایند.

این نوع کمپرسـور قابلیت کنترل ظرفیت از %25 تا %100 را داشـته و با اسـتفاده از آنها قابلیت تنظیم دماي آب خروجي با دقت باال و 

صرفه جویي در مصرف انرژي فراهم مي گردد.

BITZER - کمپرسور اسکرو

TWIN SCREW-BITZER  نماي برش خورده کمپرسور اسکرو 

(Screw)  کمپرسور اسکرو  

Chiller Components
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این کمپرسورها مکانیزم به نسبت ساده اي داشته و دوام باال و استهالك کمتري نسبت به انواع رفت و برگشتي (پیستوني) را دارا بوده و 

از ظرفیت هاي کمتر از 3HP تا 30HP طراحي ، تولید و عرضه مي گردند.

کمپرسورهاي اسکرال داراي جهت گردش خاص بوده و مکانیزم روغنکاري و سوپاپ (Check Valve) بســـــــیار ساده اي داشته و در 

ظرفیت هاي پایین انتخاب بســــــــــیار مناسبي بوده و سازندگان آن به دلیل دقت باال در طراحي ، ساخت و مونتاژ امکان دسترسي و 

تعویض قطعات داخل را حذف نموده اند.بعضــــــــي از این کمپرسورها قابلیت کارکرد موازي داشته و دسترسي به ظرفیت هاي باال و 

تطابق با نیاز بار برودتي معموال به راحتي میسر است. 

SCROLL - مکانیزم کمپرسور اسکرال کمپرسور اسکرال

SCROLL -  نماهای برش خورده کمپرسور اسکرال 

(Scroll)  کمپرسور اسکرال  

چیلر و اجزاء آن
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این کمپرسورها براي سالیان متمادي رایج ترین کمپرسور در صنعت تهویه مطبوع بوده و توسط سازندگان بیشـــــتري در جهان تولید 

گردیده و توسعه یافته اند. اگرچه در مقایســـه با انواع مکانیزم هاي جدید تراکم مبرد از مزایاي کمتري برخوردارند ولي به دلیل سایقه 

بسیار طوالني تولید و حضور در این صنعت و تنوع بسیار زیاد در مدل و سازنده ، همچنان پاي ثابت این صنعت محسوب مي گردند. در 

حال حاضر از مدل هاي بســــــیار کوچك (کمتر از 3HP) تا حداکثر 70HP به ازاي هر کمپرسور تولید ، عرضه و مورد استفاده قرار مي 

گیرند.

RECIPROCATING - کمپرسور پیستونی

RECIPROCATING - نمای برش خورده کمپرسور پیستونی 

(Reciprocating) کمپرسور پیستوني

Chiller Components
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۱- فیلتر درایر

این قطعه جهت حذف رطوبت و سایر ناخالصـي هاي مبرد در مســیر مبرد 

مایع نصب مي شود 

۲ -شیر انبساط ترموستاتیک

نام علمي و دقیق تر این قطعه شــــــیر کنترل جریان مبرد به تبخیر کننده 

بوده که این قطعه عملکرد بسـیار مهم و حســاس در سیکل تبرید داشته و 

راندمان و میزان مصــــرف انرژي ، تابع عملکرد صحیح آن مي باشد.حس 

کردن دما و فشـــــــــار مبرد خروجي از تبخیر کننده میزان مبرد عبوري را 

تنظیم مي نماید.

 optional  ۳-  شیر انبساط الکترونیکی

این قطعه عملکردي مشـــابه با شیر انبســـاط مکانیکي داشته ولیکن از 

دقت بســـــــیار باالتري برخوردار بوده و قابلیت تطبیق با تمامي شرایط 

کاري از %10 تا %100  راداشــته و معموال صـــرفه جویي انرژي از %8 تا 

%13 را ایجاد مي نماید.این مکانیزم جهت تشــــــــخیص وضعیت مبرد 

خروجي از سنســـورهاي الکتریکي دما و فشـــار استفاده مي کند. دما و 

فشـار اندازه گیری شده در یک پردازشگر (Driver) بررسی شده و میزان 

باز بودن بصورت  الکتریکی با دقت باال تنظیم می شود.

شکل ۱: فیلتر درایر

شکل ۲ :  شیر انبساط ترموستاتیک

شکل ۳ : شیر انبساط الکترونیکی

قطعات مکانیکی و یا برقی مکانیکی

چیلر و اجزاء آن
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نتي فریز ۴- آ

 این قطعه یك ترموســـــــتات مکانیکي بوده که به عنوان آخرین مرحله از 

کنترل دما در نظر گرفته مي شـود. بدین معني که اگر ســایر مکانیزم هاي 

کنترل دما به درســتي عمل نکرده و به هر دلیلي دما ازمیزان تعیین شــده 

ـرکننده) قوت  ـراتور (تبخی کمتر گردیده و خطـر یخ زدگـي آب در داخل اواپ

بگیرد،دستگاه خاموش شود و در این حالت حتما میبایســــت مســــئول 

دستگاه پس از بررسي دالیل عدم عملکرد سایر مکانیزم ها نســـبت به رفع 

مشکل اقدام کرده و مجددا دستگاه را راه اندازي نماید.

. (Manual Reset)  ( راه اندازی مجدد دستی ) و یا به عبارتی

(Check valve)  ۵-  شیر یکطرفه

این قطعه مکانیکي به عنوان یك مکانیزم کنترلي جهت حصــول اطمینان 

از جریان مبرد فقط در یك جهت خاص استفاده میشـود. محل نصــب این 

قطعه در نقشــــه شماتیك برودتي دستگاه در انتهاي این مجلد و یا مدارك 

اختصاصي دستگاه شما مشخص گردیده است.

۶-   فلو سوئیچ

یکي از مهمترین قطعات کنترلي منصـــــوب بر روي دستگاه بوده و جهت 

حصــــــــــــــــــول اطمینان از گردش کافي آب در مدارهاي آب اواپراتور 

(تبخیرکننده) و یا کندانسور (تقطیرکننده)  نصب مي گردد.

شکل ۴ :  آنتي فریز

شکل ۵ :  شیر یکطرفه

شکل ۶-۱ : تیغه های مختلف با توجه به سایز لوله
شکل ۶ : فلو سوئیچ

Chiller Components
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  HEAD PRESSURE CONTROL  -۷

این قطعه بصـورت مکانیکي حداقل فشـار کندانسـور را در زمسـتان براي 

چیلرهاي صـــــنعتی هوایي تنظیم مي نماید. بدین ترتیب که مقداري از 

مبرد داغ را به صورت مستقیم به رسیور هدایت مي نماید.

 ROTALOCK  CONNECTION  - ۸

یك واسطه با ضریب اطمینان باال جهت اتصال لوله هاي مسي به یکدیگر و 

یا به اواپراتور ، کندانســـــــــور ، رسیور و امثالهم مي باشد.داراي یك واشر 

مخصـــوص از جنس تفلون بوده و درزبندي سریع و قابل اطمیناني برقرار 

مي نماید.

(Solenoid Valve) ۹ - شیر برقي

این قطعه جهت قطع جریان مبرد در زمان خاموش بودن دســتگاه معموال 

بر روي خط مبرد مایع نصــــــــــب مي شود. البته به عنوان یك شیر برقي 

مصارف دیگري در تزریق مایع ، سیسـتم اکونومایزر ، کنترل حداقل فشـار 

کندانسور و یا راه اندازي با بار کم را هم دارد.

(Ball valve)  ١۰ -  شیر توپی

جهت قطع جریان مبرد در نقاط مختلف سـیکل تبریداسـتفاده مي گردد. 

محل استفاده آنها در نقشـه برودت دستگاه شما به صورت دقیق مشـخص 

گردیده است. این شیرها با ¼ دور باز و بســـــــــته شده و در زمان بازبودن 

هیچگونه افت فشـاري ایجاد نمي نمایند و با رؤیت وضعیت دسته می توان 

باز و یا بسته بودن شیر را تشخیص داد.

  HEAD PRESSURE CONTROL  : ۷ شکل

 ROTALOCK  CONNECTION : ۸ شکل

(Solenoid Valve) شکل ۹ :   شیر برقي

(Ball valve)  شکل ۱۰ : شیر توپی

چیلر و اجزاء آن
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(Rotalock valve)  ۱۱-  شیر روتاالك

این شـــیرها معموال به صــــورت °90 بوده و در ورود یا خروج مخزن جمع 

آوري مایع (Liquid Receiver) و برخي نقاط دیگر کاربـرد دارند.تعداد و 

محل انها در نقشـه سیکل برودت دستگاه شما به صورت دقیق مشـخص 

¼  SAE     شده اند. این نوع شیر ها معموال یک اتصال استاندارد با سایز

Flare داشـــته که به عنوان پورت ســــرویس ( ACCESS PORT ) یا    )

( SERVICE PORT جهت شارژ یا تخلیه مبرد و یا اندازه گیری فشارها و 

یا اتصال تجهیزات کنترلی استفاده می شود.

۱۲ -سایت گالس

این قطعه جهت رویت مبرد ( میزان حباب و مایع ) و تشــــــخیص وضعیت 

رطوبت در خط مایع نصب مي شود.

به رنگ نمایشگر و راهنماي آن دقت فرمایید.

۱۳ -   لرزه گیر

این قطعه جهت حذف و یا کاهش انتقال لرزش هاي ناشــــــــي از کارکرد 

کمپرسور به سایر قســـــمتهاي دستگاه بر  روي خطوط رفت و برگشـــــت 

کمپرسورهاي پیستوني  نصب مي شود .

شکل ۱۱ : شیر روتاالك

شکل ۱۲ :  سایت گالس

شکل ۱۳ : لرزه گیر

Chiller Components
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۱۴-  پرشر سوئیچ / کلید تشخیص فشار

این قطعه جهت تشخیص فشار مبرد در قسمت مکش یا دهش کمپرسور و 

ـرلــي از جمله خاموش  ـراي عملیات کنتـ قطع مدار فـرمان و در نهایت اجـ

کردن کمپرسور یا روشن کردن فن کندانســـــور و کاربردهای کنترلی بکار 

گرفته مي شود.

وضعیت قرارگیری آنها در نقشــه مدار برودت دستگاه شما به صورت دقیق 

مشخص گردیده است.

 

 ۱۵- کلید تشخیص فشار روغن

 
این مکانیزم کنترلي با دریافت سیگنال هاي مکانیکي فشــــــار از محفظه 

میل لنگ و خروجي و پمپ روغن قادر به مقایســه این دو فشـــار با یکدیگر 

بوده و با در نظـر گــرفتن زمان تاخیــر (معموال 120sec) اقدام به تحــریک 

(فعال) کردن یك میکروسـوئیچ و خاموش کردن کمپرسـور مي نماید و مي 

بایســـت پس از بررسي علت ، به صورت دستي آن را (Reset) یا راه اندازي 

مجدد نمود.

۱۶- فیتینگ

انواع اتصـاالت جهت تبدیل سایز خطوط کنترلي مبرد و یا تبدیل نوع دنده 

و اتصال مورد استفاده قرار مي گیرد.

انواع مصــرف شده بر روي دستگاه شما در لیســـت قطعات یدکي معین و 

درج گردیده است.

 شکل ۱۵ : کلید تشخیص فشار روغن

(MP55 بعنوان مثال)

شکل ۱۶ :  فیتینگ

شکل ۱۴ : کلید تشخیص فشار

(KP5-KP1 ) بعنوان مثال)

چیلر و اجزاء آن
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١ -کلید اتوماتیک

این قطعه بعنوان کلید اصلی مدار قدرت کمپرسور ها و یا کلید اصـلی برق 

ورودی تابلو مورد اســتفاده قرار می گیرد. با توجه به انواع آن اغلب قادر به 

قطع جریان در زمان بار غیر مجاز -  قطع جریان در زمان اتصــال کوتاه و یا 

قطع جریان بصـــــــورت دستی و یا از طریق رله شنت می باشند. در انواع 

جدید آنها با دقت باال می توان حداکثر آمپـر کاری و یا حداکثـر آمپـر مجاز 

متناظر با زمان و یا آمپر و زمان اتصال کوتاه را نیز تنظیم نمود.

۲ -کنتاکتور

اکثر افراد اهل فن با این قطعه آشـــــنایي دارند. این مکانیزم جهت قطع و 

وصل مقادیر قابل توجه ولتاژ و جریان الکتریکي به مصــــــرف کننده ها با 

توان مصــــــــــــرفي باال استفاده مي گردد که ولتاژ تحریك آنها مي تواند 

24/110/220/380 ولت  AC/DC  باشد.

به نقشه هاي برقي مدار فرمان خود مراجعه فرمایید.  

OVER LOAD   -۳

این قطعه جهت تشخیص مقادیر غیر مجاز جریان عبوري بوده و معموال در 

مسـیر مدار قدرت کمپرسور ، الکتروفن و الکتروپمپ نصـب گردیده و قادر 

به قطع مدار فرمان دستگاه مي باشد.

شکل ۱ :  کلید اتوماتیک

شکل ۲ :  کنتاکتور

OVER LOAD  : ۳ شکل

قطعات الکتریکی

Chiller Components
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 ۴- کلید فیوز

انواع آن جهت محدود کردن اضافه جریان و یا قطع مدار در زمان اتصــــال 

ـرکت پویش تهویه مورد  کوتاه در ورودی برق قدرت تابلو برق چیلرهاي شـــ

استفاده قرار مي گیرند.

۵ - ترمال بریکر

این قطعه بر روي مدارات قدرت مصـــــرف کننده هاي اصلي(کمپرسور-

الکتروفن-الکترو پمپ) نصب گردیده و قابلیت قطع مدار فرمان و قدرت را 

بصورت همزمان دارد. 

۶ -کنترل فاز

این قطعه کنترلي مهم ، کیفیت برق ورودي دســــتگاه را پایش مي نماید. 

معموال افـزایش ولتاژ ، کاهش ولتاژ ، قطع فاز و جابجایــي فاز را مــي تواند 

تشــخیص داده و بر اثر بروز هرکدام ضمن رعایت یك تاخیر زماني در وصل 

یا قطع (قابل انتخاب) ، دستگاه را خاموش نماید. 

شکل ۴ :کلید فیوز

( Gv2 بعنوان مثال) شکل ۵ : ترمال بریکر

شکل ۶ : کنترل فاز

چیلر و اجزاء آن
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CONTROLER -۷ 

مهمترین قطعه کنترلي دسـتگاه بوده و تمامي منطق  عملیاتي بر روي آن 

تعـریف و تنظیم و یا بـرنامه ریـزي  مـي گـردد. انواع آن با توجه به نیاز و نوع 

عملکرد آنها بر روي چیلرهاي ساخت شرکت پویش تهویه نصب مي گردد.

 ۸- نمایشگر کنترلر

.(HMI – Muman Machine Interface) رابط بهره بردار و کنترلر

 ۹- درایور شیر انبساط

این برد الکترونیکي با دریافت سیگنال هاي الکتریکي از دما و فشــار مبرد 

خروجي از اواپراتور نســــبت به باز و بســــته نمودن یک (Step Motor) به 

عنوان شیر کنترل جریان مبرد اقدام مي نماید.

در بـرخـي از انواع آن ، این مکانیـزم به یك باطـري کمکـي و یا منبع تغذیه  

اضطراري  جهت قطع کامل جریان مبرد در زمان از دست رفتن منبع  برق 

اصلي مي باشد.

شکل ۹ : درایور شیر انبساط

شکل ۸ : نمایشگر کنترلر

CONTROLER : ۷ شکل

Chiller Components
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INVERTER -۱۰

این مکانیزم مفید جهت کنترل دور الکتروفن هاي کندانسورهاي هوایي و 

تطبیق دقیق توان کندانســـور با نیاز دستگاه بصــــورت سفارشي بر روي 

چیلرهاي هوایي ساخت شرکت پویش تهویه نصب مي گردد.

۱۱ - فیوز کریر ( جا فیوزی )

به عنوان حامل و یا محل نصــــــــــــب فیوزهاي استوانه اي معموال در دو 

ـرکت پویش تهویه مورد  ســایز38*10 و یا 51*14 در چیلرهاي ســاخت شــ

استفاده قرار مي گیرد.
تمامی فیوزهای مدار فرمان از این نوع بوده و فیوز ورودی سیســتم کنترل 

دور الکترو فن های کندانسور  (Drive) معموال از این نوع می باشد

۱۲- رله

به عنوان یك رله مکانیکي کمکـي و کنتـرل خطاها و ثبت آنها در بـرخـي از 

مدار فرمان هاي چیلرهاي تولیدي شرکت پویش تهویه مصـــــــــرف  مي 

گردند.
جهت اطالعات بیشتر به نقشه مدار فرمان دستگاه خود مراجعه فرمایید.

شکل ۱۱ :   فیوز کریر ( جا فیوزی )

INVERTER : ۱۰ شکل

شکل ۱۲ :   رله

چیلر و اجزاء آن
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 ۱۳- رله شنت

این مکانیزم جهت قطع کلید اتوماتیك اصـلي کمپرسـور ، درون کلیدهاي 

اتوماتیك کارگزاري گردیده و در صـــورت بروز وضــــعیت جریان غیرمجاز 

اقدام به قطع سریع برق کمپرسور نموده و ضریب ایمني باالیي نســبت به 

استفاده از بي متال یا Over Load ایجاد مي نماید.

ـرایط راه اندازي Part Winding بر روي چیلرهاي  این مکانیزم فقط در شــ

ساخت شرکت پویش تهویه نصب مي گردد.

DELTA  P II -۱۴

این قطعه نیز جهت کنترل فشــار روغن بوده ولیکن بدون تماس مکانیکي 

با روغن در محل مخصـوص از پمپ روغن کمپرسورهاي پیســتوني نصــب 

شده و قادر به تشــــخیص حداقل فشــــار روغن بوده و پس از زمان تاخیر 

(معموال 120Sec ) قادر به قطع مدار فرمان دســــــــتگاه و خاموش کردن 

کمپرسور مي باشد.

 OIL LEVEL -۱۵ 

این قطعه در کمپرسورهاي Screw بدون تماس با روغن قادر به  تشـخیص 

سطح روغن بوده و در صورت کاهش سطح روغن پس از یك تاخیر (معموال 

 90Sec) اقدام به قطع مدار فرمان  دستگاه و خاموش کردن کمپرسور مي 

نماید.

DELTA P II : ۱۴ شکل

شکل ۱۳ : رله شنت

OIL LEVEL : ۱۵ شکل

Chiller Components
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(Solid state relay-SSR) ۱۶- رله ترانزیستوري

ـرکت پویش تهویه تهیه و  این رله معموال براي چیلرهاي اسـکرو ســاخت شـ

نصب مي گردد.

این رله قطعه مکانیکي متحرك نداشته و محدودیتي در تعداد دفعات قطع 

و وصـل ندارد و معموال جهت قطع و وصـل رله CR4 بر روی کمپرســورهای 

اسکرو مورد استفاده قرار می گیرد.

10 A       32 – 3 و مشخصات بخش قدرت آن معموال VDC ولتاژ تحریک آن

 VAC 280 – 12 ,  میباشد.

 ۱۷-  سنسور دما – حسگر دما 

در انواع مختلف بر روي چیلرهاي ساخت این شرکت نصـــــــب مي گردد. 

محل نصـب آن در قسـمت هاي مختلف دستگاه مي باشد.جهت اطالع از 

تعداد و انواع آن به نقشه مدار فرمان دستگاه خود مراجعه فرمایید.

 ۱۸- ترانسمیتر فشار

یکي از اقسام سنسورهاي تشخیص فشار بوده که در انواع مختلف با توجه 

به نوع کنترلر بر روي دستگاه تعبیه و نصب مي گردد.

جهت اطالع از مشــخصــات دقیق آن به نقشـــه مدار فرمان دستگاه خود 

مراجعه فرمایید.

شکل ۱۶ : رله ترانزیستوری

شکل ۱۷ : سنسور دما - حسگردما

شکل ۱۸ : ترانسمیتر فشار

چیلر و اجزاء آن
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۱۹-  ترانس

جهت تولید ولتاژهاي مورد نیاز قطعات و مدارهاي کنترلي بر روي دستگاه 

نصب گردیده و محل نصب آن در داخل تابلو برق مي باشد.

۲۰ - فن تابلو

جهت تهویه و خنك کاري قطعات داخل تابلو برق معموال بصـورت دمنده و 

فشار مثبت بر روي تابلو برق چیلر نصب مي گردد.

۲۱- ھیتر اواپراتور

این گرمکن برقي در چیلرهاي صنعتي که در خارج از ساختمان نصب مي 

گردند ، بر روي اواپراتور نصـب شده تا در زمان خاموشي دستگاه از انجماد 

ـرابـي هاي مهم و  ـرکننده) جلوگیـري کـرده و مانع خ ـراتور(تبخی آب در اواپ

دامنه دار گردد.

۲۲- ترموستات الکترونیکی

این قطعه کنترلي جهت تشـــخیص دما و روشن و خاموش کردن کمپرسور 

مورد اسـتفاده قرار مي گیرد. انواع یك مرحله تا چهار مرحله آن در سـاخت 

چیلرها کاربرد دارند. 

شکل ۱۹ :   ترانس

شکل ۲۰  : فن تابلو

شکل ۲۲ : ترموستات الکترونیکی

شکل ۲۱ : هیتر اواپراتور

Chiller Components
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Installation            

 فصل ۳ : نصب دستگاه                           
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 مشخصات محل نصب دستگاه  چیلر آبی

نصب دستگاه

-  توصیه میگردد که دستگاه در فضایي با رعایت حریم کافي و الزم جهت سرویس دهي مناسب نصب گردد.

-  جهت انجام سرویس هاي الزم در مسـیر کندانســور آبي و امکان تعویض لوله ها مي بایســت حداکثر به اندازه طول چیلر و یا حداقل 

طول مفید اواپراتور تا مانع غیر قابل جابجایي ، فاصله درنظر گرفته شود.
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Installation            

.Service area and safety distance – Dimension in  mmحریم جھت چیلر آبی
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Start Up            

 فصل ۴ : راه اندازی دستگاه                           



32

قبل از روشن کردن چیلر مورد نظر  موارد ذیل را کنترل کنید

                                     

-  جریان آب اواپراتور برقرار بوده و اختالف فشار الزم ( از روي پالك دستگاه استخراج نمائید ) برقرار مي باشد.

-  دماي آب اواپراتور کمتر از C°35 باشد.

-  در صورتیکه چیلر از نوع کندانسور آبي مي باشد، جریان آب کندانسـور برقرار باشد و اختالف فشـار الزم در ورود و خروج مسـیر آب 
برقرار باشد.

-  در صورتیکه چیلر از نوع هوائي مي باشد کویل کندانســور تمیز بوده و هیچگونه مانعي در مســـیر گردش هواي کندانســـور وجود 
نداشته باشد.

-  ولتاژ برق ورودي دستگاه در محدوده ثبت شده بر روي پالك دستگاه حداکثر %10± باشد و هیچگونه نوساني در ولتاژ شـبکه رویت 
نگردد.

-  کلیه شیرهاي خطوط مبرد و کمپرسور باز باشد.

-  فشار مبرد متناسب با دماي هواي محیط باشد ( از جدول دما فشار و یا راهنماي روي فشارسنج دستگاه کمك بگیرید)

-  سپس در مورد چراغهاي سیگنال و راهنماي کنترلر دستگاه به راهنماي صفحات بعد مراجعه کرده و ادامه دهید.

-  دماي روغن در محدوده مجاز باشد. (۴۰  تا ۶۰ درجه سانتی گراد )

نکته : اولین راه اندازي دستگاه باید توسط یکي از متخصصـین شرکت پویش تهویه انجام گردد در غیر این صورت دستگاه از شرایط 

گارانتي خارج خواهد شد . 
 

نکته : در راه اندازي هاي فصلي رعایت تمامي نکات ذکر شده در این فصـل الزامیسـت . در صورت بروز مشـکل در راه اندازي دستگاه 

به راهنماي عیب یابي و دالیل احتمالي مراجعه و در صورت حل نشــدن مشـــکل با دفتر فني و خدمات شرکت پویش تهویه تماس 

حاصل فرمایید .

 نکات مھم و حیاتي و کنترل ھاي ضروري قبل از اقدام به راه اندازي و روشن نمودن

راه اندازی دستگاه
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١-١  احتیاط ھای الزم

-  برق ورودي دستگاه را بصورت کامل کنترل کنید.  ( ولتاژ - فرکانس - سالم بودن تجهیزات انتقال)

-  الکتروفن دستگاه سالم و آماده بکار باشد.

-الکتروفن ها را بصورت چشمي بازدید نمایید. قطعه اي بر روي آن ( شاخ و بـرگ ، چوب ، کارتن ، کاغذ، نایلون ، پرنده و ... ) وجود

   نداشته باشد.

-  با توجه به نوع مبرد فشار آن در حد نرمال باشد. ( به شکل  ۸-۱ مراجعه فرمایید.)

-  دماي روغن نرمال باشد. (c°20 بیشتر از دمای محیط ) .

-  سایت گالس خط مایع در  وضعیت Dry باشد.

-  سایت گالس روغن در وضعیت نرمال باشد.

٢-١  نکات الزم

نکته : مطالب توضیح داده شده در این فصل ( روشن کردن دستگاه ) تنها جهت آشنایي به مفاهیم و منطق کاري کنترل دستگاه مي 

باشد و اعمال هرگونه تغییر در منطق کنترلي دستگاه از جانب بهره بردار ممنوع بوده و شرکت پویش تهویه هیچگونه مســئولیتي در 

قبال آن نخواهد داشت .

نکته : اولین راه اندازي دستگاه باید توسط یکي از متخصصـین شرکت پویش تهویه انجام گردد در غیر این صورت دستگاه از شرایط 

گارانتي خارج خواهد شد .  

نکته : در راه اندازي هاي فصلي رعایت تمامي نکات ذکر شده در این فصل الزامیسـت . در صورت بروز مشـکل در راه اندازي دستگاه 

به فصـل (راهنماي عیب یابي و دالیل احتمالي) مراجعه و در صورت حل نشـدن مشـکل با دفتر فني و خدمات شرکت پویش تهویه 

تماس حاصل فرمایید .

نکته : منطق برنامه کنترلي دسـتگاه بر اسـاس نوع نیاز پروژه شـما تعریف شــده و شــرکت پویش تهویـه بطور روز افزون در پي تالش 

جهت ارتقاء سیستم کنترل و راندمان دستگاه مي باشد . بدین منظور کماکان نسخه هاي جدیدي از برنامه هاي کنترلی را ارائه داده و 

در پي بروزرساني آنها مي باشد .

Start Up            
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شکل8-1 :  جدول فشار – دما براي انواع مبرد

راه اندازی دستگاه
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 شکل8-2 : راهنماي مبردهاي جایگزین بهمراه روغن مناسب

Start Up            



36

در صفحات پیشرو با واژه ها و منطق کنترلی آشنا گردیده و سپس می توانید دستگاه را روشن نمائید.

  واژگان
واژه و یا عباراتی که بصورت خالصه شده در صفحه نمایشگر نمایش داده شده و از آنها استفاده می گردد :

راه اندازی دستگاه
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Start Up            
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راه اندازی دستگاه
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Start Up            
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پس از آشنایي با واژه هاي کنترلي و بررسي موارد مطروحه  فوق به روش ذیل مي توانید دستگاه را روشن نمائید :

۱-  پمپ مدار چیلر ( اواپراتور ) روشن باشد .

۲- پمپ مدار کندانسور روشن باشد. ( چیلرهاي آبی )

۳- سایر شرایط دمائی - سطح و دماي روغن - فشار مبرد و ... در وضعیت عادي باشد.

۴- دکمه Restart را به مدت ۲ ثانیه تحریک نمایید تا واژه RDY نمایش داده شود.

۵- کلید استارت را به طرف راست بگردانید و منتظر بمانید .

۶- پس از روشن شدن دستگاه شرایط کاري را بررسی نمائید.

۷- در صورتیکه دستگاه روشن نشد به راهنماي کنترلی که در صفحات بعد نوشته شده مراجعه بفرمائید.

  روشن کردن دستگاه

راه اندازی دستگاه
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صفحات نمایشگر کنترلر - بخش شرایط کاری دستگاه

Start Up            
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RUNNING CONDITION - P.G  1-12صفحه ۱ از ۱۲ - شرایط چیلر در حال کار

V 6.7.2

.

.

.

.

.

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

راه اندازی دستگاه
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عنوانتوضیح 
WATER TEMP. SUM. - P.G  2-12 صفحه ۲ از ۱۲ - خالصه وضعیت دمای آب

WATER TEMP. SET

WATER TEMP. IN

WATER TEMP. OUT

WATER TEMP. DIF.

V 6.7.2

 دمای آب درخواست شده از کنترلر چیلر برحسب درجه سانتی گراد

دمای آب ورودی به چیلر بر حسب درجه سانتی گراد

دمای آب خروجی از چیلر بر حسب درجه سانتی گراد

تفاوت دمای آب ورودی و خروجی دستگاه برحسب درجه سانتی گراد

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

Start Up            
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V 6.7.2

صفحه ۳ از ۱۲ - ( نشان دهنده وضعیت کنترلی و دمای تنظیمی و دمای 

LOAD IND.REQUEST - P.G  3-12خروجی  فعلی بوده  و  جهت بررسی عملکرد دستگاه بسیار مفید است )

.
.

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

راه اندازی دستگاه
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V 6.7.2

عنوانتوضیح 
PARALLEL CONTROL - P.G  4-12

صفحه ۴ از ۱۲ - کنترل ترتیب کا رکردن

 کـمپرسورهـا بـصورت موازی بـا یـکدیـگر

MAIN LOAD IND.C1

STEP REQUEST. C1

MAIN LOAD IND.C2

وضعیت بار درخواست شده توسط کنترلر ما بین صفر تا هزار

(صفر حداقل-هزار حداکثر) (مرتبط با کمپرسور شماره ۱)

تعداد پله های تعیین ظرفیت که توسط کنترلر درخواست شده است 

(مرتبط با کمپرسور شماره ۱)

STEP REQUEST. C2

OUTLET  W.TEMP.

وضعیت بار درخواست شده توسط کنترلر ما بین صفر تا هزار

(صفر حداقل-هزار حداکثر) (مرتبط با کمپرسور شماره ۲)

تعداد پله های تعیین ظرفیت که توسط کنترلر درخواست شده است 

(مرتبط با کمپرسور شماره ۱) (مرتبط با کمپرسور شماره ۲)

دمای آب خروجی از چیلر بر حسب درجه سانتی گراد

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

Start Up            
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V 6.7.2

COMP.1 STATUS - P.G  5-12

صفحه ۵ از ۱۲ - وضعیت کاری کمپرسور شماره ۱

صفحه اول از نمایش اطالعات خصوصی کمپرسور شماره ۱

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

راه اندازی دستگاه



47

V 6.7.2

COMP.1 STATUS - P.G  6-12

صفحه ۶ از ۱۲ - وضعیت کاری کمپرسور شماره ۱

صفحه دوم از نمایش اطالعات خصوصی کمپرسور شماره ۱

عنوانتوضیح 

DIS. GAS TEMP.

SUC. GAS TEMP.

LIQ. LINE TEMP.

DIS. GAS PRESS.

 c˚ دمای مبرد خروجی از کمپرسور بر حسب

 c˚ دمای مبرد ورودی به کمپرسور بر حسب

دمای خط مایع (مبرد مایع خروجی از کندانسور)

Bar  فشار مبرد خروجی از کمپرسور بر حسب

LISV
Liquid Injection Solenoid-Valve

وضعیت روشن و خاموش بودن شیر برقی تزریق مایع جهت خنک کاری روغن  و

کنترل دمای مبرد خروجی از کمپرسور

LIFMوضعیت روشن و خاموش بودن شیر برقی تزریق مایع فقط جهت خنک کاری موتور
Liquid Injection For Motor

ECSV
Economizer Solenoid Valve

وضعیت روشن و خاموش بودن شیر برقی سیستم اکونومایزر (کمپرسور شماره یک)

وضعیت روشن و خاموش بودن شیر برقی سیستم کنترل حداقل فشار کندانسور 

(کمپرسور شماره یک)

HPC1
Head Pressure Control

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

Start Up            
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V 6.7.2

COMP.2 STATUS - P.G  7-12

صفحه ۷ از ۱۲ - وضعیت کاری کمپرسور شماره ۲

صفحه اول از نمایش اطالعات خصوصی کمپرسور شماره ۲

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

راه اندازی دستگاه
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V 6.7.2

COMP.2 STATUS - P.G  8-12

صفحه ۸ از ۱۲ - وضعیت کاری کمپرسور شماره ۲

صفحه دوم از نمایش اطالعات خصوصی کمپرسور شماره ۲

عنوانتوضیح 

DIS. GAS TEMP.

SUC. GAS TEMP.

LIQ. LINE TEMP.

DIS. GAS PRESS.

 c˚ دمای مبرد خروجی از کمپرسور بر حسب

 c˚ دمای مبرد ورودی به کمپرسور بر حسب

دمای خط مایع (مبرد مایع خروجی از کندانسور)

Bar  فشار مبرد خروجی از کمپرسور بر حسب

LISV
Liquid Injection Solenoid-Valve

وضعیت روشن و خاموش بودن شیر برقی تزریق مایع جهت خنک کاری روغن  و

کنترل دمای مبرد خروجی از کمپرسور

LIFMوضعیت روشن و خاموش بودن شیر برقی تزریق مایع فقط جهت خنک کاری موتور
Liquid Injection For Motor

ECSV
Economizer Solenoid Valve

وضعیت روشن و خاموش بودن شیر برقی سیستم اکونومایزر (کمپرسور شماره دو)

وضعیت روشن و خاموش بودن شیر برقی سیستم کنترل حداقل فشار کندانسور 

(کمپرسور شماره دو)

HPC1
Head Pressure Control

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

Start Up            
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V 6.7.2

عنوانتوضیح 
INFO PAGE X1 - P.G  9-12

صفحه ۹ از ۱۲ - صفحه اطالع رسانی چند منظوره

( قابل تغییر در پروژه های مختلف)

WT. INPUT (1) X1  دمای سنسور شماره 

X2  دمای سنسور شماره 

X3  دمای سنسور شماره 

X4  دمای سنسور شماره 

رزرو

رزرو

WT. INPUT (2)

WT. INPUT (3)

WT. INPUT (4)

RESERVE

RESERVE

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

راه اندازی دستگاه
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V 6.7.2

عنوانتوضیح 
LOAD SUMMERY - P.G  10-12 صفحه ۱۰ از ۱۲ - خالصه وضعیت بار دستگاه

12.0 C˚ COMP.1 - COMP. 2 نمایش دمای آب خروجی از چیلر - ردیف و شماره کمپرسور

وضعیت روشن و خاموش بودن کمپرسورها

فعال و یا غیر فعال  بودن کمپرسورها در وضعیت ۲۵٪ از بار کل

STATUS 

25 % 

50 % 

75 % 

100 % 

فعال و یا غیر فعال  بودن کمپرسورها در وضعیت ۵۰٪ از بار کل

فعال و یا غیر فعال  بودن کمپرسورها در وضعیت ۷۰٪ از بار کل

فعال و یا غیر فعال  بودن کمپرسورها در وضعیت ۱۰۰٪ از بار کل

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

Start Up            
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V 6.7.2

عنوانتوضیح 
COND. FAN Cr.1 - P.G  11-12

صفحه ۱۱ از ۱۲ - وضعیت فشار و تنظیمات الکتروفنهای

 کندانسور شماره یک

Setpoint  pressure Bar فشار تنظیم شده به واحد

Bar فشار در حال حاضر به واحد

قدرت یا وضعیت سیگنال کنترلی خروجی جهت الکتروفن

 دور متغیر (EC) و یا اینورتر عمومی
EC / INV Valve

STEP - 1

وضعیت روشن یا خاموش بودن الکتروفن ها متناظر با شماره یا مجموعه فنهای هم وضعیت

Current  pressure

STEP - 2

STEP - 3

STEP - 4

STEP - 5

STEP - 6

STEP - 7

STEP - 8

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

راه اندازی دستگاه
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V 6.7.2

عنوانتوضیح 
COND. FAN Cr.2 - P.G  12-12

صفحه ۱۲ از ۱۲ - وضعیت فشار و تنظیمات الکتروفنهای 

کندانسور شماره دو

Setpoint  pressure. Bar فشار تنظیم شده به واحد

Bar فشار در حال حاضر به واحد

قدرت یا وضعیت سیگنال کنترلی خروجی جهت الکتروفن

 دور متغیر (EC) و یا اینورتر عمومی
EC / INV Valve

STEP - 1

وضعیت روشن یا خاموش بودن الکتروفن ها متناظر با شماره یا مجموعه فنهای هم وضعیت

Current  pressure.

STEP - 2

STEP - 3

STEP - 4

STEP - 5

STEP - 6

STEP - 7

STEP - 8

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

Start Up            
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V 6.7.2

عنوانتوضیح 
CALENDER PAGE - P.G  X-X صفحه X از X - نمایش تاریخ و ساعت 

CURRENT DATE & TIME تاریخ و ساعت جاری

تاریخ جاری برحسب ترتیب

خطاهای ساعت داخل کنترلر

Year / Month / Day

Hour / Minute / Second ساعت جاری برحسب ترتیب

CLOCK ERROR

روز / ماه / سال

ثانیه / دقیقه / ساعت

ً
* در صورت وجود خطا می بایست ساعت و تاریخ کنترل و در صورت لزوم مجددا تنظیم گردد.

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

راه اندازی دستگاه
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V 6.7.2

INFO PAGE - P.G  END صفحه  پایانی - راه های تماس با شرکت پویش تهویه

Start Up            
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صفحات نمایشگر کنترلر - بخش آالرم

راه اندازی دستگاه
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V 6.7.2

AL STATUS COMP.1 - PAGE 1-8 صفحه ۱ از ۸ - وضعیت کنترلرها و آالرم های کمپرسور شماره ۱

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

Start Up            
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V 6.7.2

AL STATUS COMP.2 - PAGE 2-8 صفحه ۲ از ۸ - وضعیت کنترلرها و آالرم های کمپرسور شماره ۲

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

راه اندازی دستگاه
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V 6.7.2

COM. SAFETY STATUS - PAGE 3-8

صفحه ۳ از ۸ - عالوه بر کنترلر های اختصاصی برای هر کمپرسور سه کنترلر مهم و

 اصلی برای کنترل پارامترهای اصلی و عمومی نیز بر روی دستگاه نصب شده است

 که در این صفحه آنها را بررسی می کنیم. 

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

Start Up            
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V 6.7.2

از این صفحه به بعد گزارش های خطاهای ثبت شده گذشته جـهت بررسی وضـعیت کـاری دسـتگاه و اطالع بهره بردار ثـبت می گردنـد

 که می بایست پس از مطالعه و بررسی آنها نسبت به پاک کردن  (Reset) کردن آنـها از طـریق فشردن ده ثانیه ای دکـمه Restart به ازای

 همان مدار اقدام کرد.

LOG - PAGE 4-8 صفحه ۴ از ۸ 

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

راه اندازی دستگاه
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V 6.7.2

LAST ALARMS (C1) - PAGE 5-8 صفحه ۵ از ۸ - آخرین آالرم های مدار ۱

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

Start Up            
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V 6.7.2

LAST ALARMS (C2) - PAGE 6-8 صفحه ۶ از ۸ - آخرین آالرم های مدار ۲

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

راه اندازی دستگاه
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V 6.7.2

COM. SAFETY LOG - PAGE 7-8

صفحه ۷ از ۸ - سابقه فعال شدن آالرم ها و یا 

کنترل کننده های اصـلی و عـمومی دسـتگاه

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

Start Up            
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V 6.7.2

INFO PAGE - P.G  END صفحه  پایانی - راه های تماس با شرکت پویش تهویه

راه اندازی دستگاه
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صفحات نمایشگر کنترلر - بخش برنامه نویسی کنترلر

Start Up            
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V 6.7.2

COM.1 PARAMETERS - P.G  1-6 صفحه ۱ از ۶ - پارامترهای کمپرسور شماره یک

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . .

. . . .

. . . .

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

راه اندازی دستگاه
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V 6.7.2

صفحه ۲ از ۶ - پارامترهای کمپرسور شماره دو

COM.2 PARAMETERS - P.G  2-6(دستیابی به این صفحه فقط برای افراد مجاز امکان پذیر می باشد)

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . .

. . . .

. . . .

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

Start Up            
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V 6.7.2

صفحه ۳ از ۶ -حدود زمانی برای روشن کردن کمپرسور

COMP.START TIMING - P.G  3-6در ایـن صـفـحه زمـانهای ذیـل قـابل تنظـیـم مـی باشنـد

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

راه اندازی دستگاه



69

V 6.7.2

عنوانتوضیح 
SENSORS TYPE - P.G  4-6 صفحه ۴ از ۶ -تعیین نوع سنسور

WF. CAREL NTC. -50+90� ̊ کد 0 جهت سنسور دما با نوع NTC و کد WF - بازه دمایی

DIS.SENSOR.C1نوع سنسور دمای دیسشارژ کمپرسور شماره یک

درجه فیلتر خوانش فشار دیسشارژ کمپرسور ها 

 (    خیلی سریع )   -   ( 10 خیلی کند )    -   (  7توصیه شرکت پویش تهویه)    

HT. CAREL NTC.

DIS.SENSOR.C2

FILTER Ain 6,7

0-150� ̊ کد 7 جهت سنسور دما با نوع NTC و کد HF - بازه دمایی

نوع سنسور دمای دیسشارژ کمپرسور شماره دو

0

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

Start Up            
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V 6.7.2

عنوانتوضیح 
ECO & LIQ INJ.SET - P.G  5-6

صفحه ۵ از ۶ -تنظیمات اکونومایزر و تزریق

 مـایـع و حـداکـثر فـشار خـروجی کـمپرسور

HP. LIMITER Bar حداکثر فشار مبرد خروجی از کمپرسور به واحد

 Off = خاموش  ،  Active = وضعیت شیربرقی تزریق مایع مدار ۱                        فعالLIQ. INJ. SV. C1

ECO. SV. C1
Off = خاموش  ،  Active = وضعیت شیر برقی سیستم اکونومایزر مدار ۱           فعال

LIQ. INJ. SV. C2

ECO. SV. C2

 Off = خاموش  ،  Active = وضعیت شیربرقی تزریق مایع مدار ۲                        فعال

Off = خاموش  ،  Active = وضعیت شیر برقی سیستم اکونومایزر مدار ۲           فعال

High Pressure Limiter

Economizer Solenoid Valve

Liquid Injection Solenoid Valve

Economizer Solenoid Valve

Liquid Injection Solenoid Valve

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

راه اندازی دستگاه
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V 6.7.2

عنوانتوضیح 
SYSTEM DIFINATION - P.G  6-6 صفحه ۶ از ۶ -تعریف نوع چیلر

AIR / WATER COOLED متن اطالع رسانی

PCOE 1واحد توسعه کنترلر با شماره آدرس یک وجود دارد یا نصب نگردیده

CHILLER SELECT انتخاب نوع چیلر

PCOE 2

PCOE 3

Air : Air Cooled        Water : Water Cooled

Present

Absent نصب نگردیده

نصب گردیده

واحد توسعه کنترلر با شماره آدرس دو وجود دارد یا نصب نگردیده

واحد توسعه کنترلر با شماره آدرس سه وجود دارد یا نصب نگردیده

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

Start Up            
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فعال شدن این سری از صفحات با کلید های باال و پایین بصورت همزمان می باشد 

و سطح دسترسی در سطح تکنسین بوده و اپراتور دستگاه نمی بایست به این صفحات دسترسی داشته باشد

صفحات نمایشگر کنترلر - بخش تنظیمات کاربردی

راه اندازی دستگاه
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V 6.7.2

عنوانتوضیح 
CONTROL MODE - P.G  1-12

صفحه ۱ از ۱۲ - وضعیت نوع کنترل ترتیب عملکرد کمپرسورها

(Parallel)یا هردو بصورت موازی با یکدیگر (Single) یکی بعد از دیگری 

START TYPE نحوه خاموش و روشن چیلر

MODE START LAGتایمر تأخیری تغییر نوع کنترل

CONTROL MODE
ترتیب روشن و خاموش شدن کمپرسورها 

COMP.1 LEAD / LAG

LEAD / LAG ON / OFF

کمپرسور شماره یک پیشرو باشد یا پسرو

در صورت پشت هم روشن شدن کمپرسورها می توان به یک کمپرسور اولویت داد

توسط کلید روی تابلو دستگاه

توسط تایمر روزانه داخل کنترلر

Manual

Auto

( توصیه تنظیم  ۶۰۰ ثانیه )

(Parallel)یا هردو بصورت موازی با یکدیگر (Single) یکی بعد از دیگری

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

Start Up            
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V 6.7.2

عنوانتوضیح 
LOAD STEP SET - P.G  2-12 صفحه ۲ از ۱۲ - تعیین وضعیت تعداد کمپرسور و حداکثر ظرفیت مجاز

N__ COMPRESSORS تعداد کمپرسور مجاز جهت روشن شدن

MAX CAPACITY C1محدود کردن حداکثر ظرفیت کاری کمپرسور بصورت دستی جهت کمپرسور شماره یک

N__UNLD.P.COMP.
3تعداد پله های ظرفیتی مجاز جهت هر کمپرسور

2

1

%100

%75

%50

MAX CAPACITY C2محدود کردن حداکثر ظرفیت کاری کمپرسور بصورت دستی جهت کمپرسور شماره دو

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

راه اندازی دستگاه



75

V 6.7.2

عنوانتوضیح 
LOAD CONTROL - P.G  3-12 صفحه ۳ از ۱۲ - تعیین وضعیت عملکرد سیستم  PID کنترلی دستگاه

PID BAND

دامنه شروع سیستم کنترلی جهت تطبیق ظرفیت با بار برودتی

تعیین وضعیت ریست گیری آالرم های اتفاق افتاده
AUTO RESTART

- اعداد کوچکتر موجب تسریع در تصمیم گیری کنترلر می گردد.

- اعداد بزرگتر موجب تأخیر در تصمیم گیری کنترلر می گردد.

1�̊2�̊- توصیه حداقل           و حداکثر     

Auto

Manual

اتوماتیک

دستی از طریق کلید سبز رنگ

AUTO R.ST.LIMIT

عدد سمت راست تعداد خطاهای رخ داده و ریست گرفته شده می باشد و عدد سمت  چپ

 حداکثر تعداد ریست گیری های مجاز تنظیم شده می باشد. 

* در صورت برابر شدن دو عدد با یکدیگر دستگاه دیگر بصورت اتوماتیک ریست گیری نمی نماید

 و می بایست از طریق فشردن همزمان دو کلید سبز حداقل  بمدت 5S عدد سـمت راسـت را به

 صفر تبدیل نمود.

PID TIME

زمان اعمال دامنه ردیف باال جهت تطبیق سیستم کنترلی با دمای آب خروجی دستگاه

اعداد کوچکتر - عملکرد سریعتر

اعداد بزرگتر    -   عملکرد کندتر

�in  20 �ecتوصیه 

�ax  50 �ec

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

Start Up            
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V 6.7.2

عنوانتوضیح 
MIN LOAD CONTROL - P.G  4-12 صفحه ۴ از ۱۲ - کنترل وضعیت کاری دستگاه در حداقل ظرفیت

MAX 25% W.TIME حداکثر زمان کاری دستگاه در وضعیت ۲۵ درصد

1 LOWER TRG

( توصیه تنظیم  ۶۰۰ ثانیه )

فیلتر اول : کنترلر دما  ( توصیه  ۰٫۱ )

LOWER TRG 2فیلتر دوم : کنترلر دما  ( توصیه  ۰٫۲)

Dead Zone 1

Dead Zone 2

در صورت خاموش شدن دستگاه این عدد با Water Temp Set Point جمع شده

و درصـورتی که دمـای آب ورودی بـه دستگاه به جـمع این دو عـدد بـرسد دستـگاه

روشن می شود .

در صورتی که  دمای آب ورودی به چیلر کمتر از جمع دو عدد فوق باشد کلمه OK در

صفحه اول خط دوم نمایش داده می شود به مـعنی اینکه دمـای آب مـطلوب اسـت و 

در صورتی که in progress نمایش داده شود یعنی دمای آب در محدوده ای است که

می بایست دستگاه روشن و خنک کاری آغاز و یا در جریان باشد.

W.IN.TEMP.diff

پایین ترین حد مجاز دمای آب خروجی از چیلر در صورت رسیدن دمای آب خروجی
ً

 از چیلر به این عدد دستگاه سریعا خاموش شود.
WATER LOW T SET.P

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

راه اندازی دستگاه
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V 6.7.2

عنوانتوضیح 
PARALLEL PARAM. - P.G  5-12

صفحه ۵ از ۱۲ - پارامترهای قابل تنظیم در 

وضعیت کارکردموازی کمپرسورها با یکدیگر

N__UNLD.P.COMP C1

تعداد پله های کنترلر ظرفیت در کمپرسور شماره یک

N__UNLD.P.COMP C2

3

2

1

%100

%75

%50

3تعداد پله های کنترلر ظرفیت در کمپرسور شماره دو

2

1

%100

%75

%50

توصیهفاصله تأخیری دمای قابل تنظیم بین دو کمپرسور

حداکثر

0.0

0.1
NEGETIVE TRIGER

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

Start Up            
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V 6.7.2

عنوانتوضیح 
CONDENSER FAN SET - P.G  6-12 صفحه ۶ از ۱۲ - تنظیمات الکترو فن های کندانسور

N.FIX FAN / CR تعداد الکتروفنهایی که با دور ثابت کار می کنند به ازای هر مدار

BAND

cut off diff

SET POINT فشار تنظیمی درخواست شده از کنترلر دستگاه

Bar2 Bar 1دامنه تنظیم فشار                 توصیه :حداقل                            حداکثر 

اگر فشار کندانسور به میزان این عدد از فشار تنظیم شده کمتر باشد الکتروفن
ً

 بدون در نظر گرفتن دامنه و زمان سریعا خاموش می شود

fan delay

fan L percent مقدار بار هر فن یا هرگروه فن (الکترو فنهای با دور ثابت ) از کل بار

بمدت زمان تنظیم شده در این سطر بین راه اندازی دو الکتروفن زمان در نظر

 گرفته می شود

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

راه اندازی دستگاه
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V 6.7.2

عنوانتوضیح 
EC / INV FAN SET - P.G  7-12 صفحه ۷ از ۱۲ - تنظیم پارامترهای اینورتر یا فن  EC  مرتبط با کندانسورهوایی

EC / INV BAND دامنه تنظیم فشار                 توصیه : حداقل                            حداکثر 

Y3 / Y4

Speed up

خروجی Y3 جهت مدار اول و خروجی Y4 جهت مدار دوم

(فقط جهت راهنمایی و یادآوری است)

1 Bar2 Bar

به مدت تنظیم شده در این سطر الکتروفن EC یا اینورتر با حداکثر سرعت دورانی فعال

شده و سپس مطابق سیگنال ارسالی از کنترلر به کار خود ادامه می دهد 

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

Start Up            
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V 6.7.2

عنوانتوضیح 
CHILLER SHEDULE - P.G  8-12 صفحه ۸ از ۱۲ - برنامه روشن و خاموش شدن چیلر بر اساس تایمر روزانه

TIMER ENABLE
انتخاب فعال بودن تایمر و یا خاموش بودن آن

START hr ساعت روشن شدن چیلر

Enable

Disable

فعال

غیر فعال

START min

END hr

END min

دقیقه متناظر و یا بعد از ساعت ردیف باال

ساعت خاموش شدن دستگاه

دقیقه خاموش شدن دستگاه

TIMER OUTPUT

START min : 20مثال : روشن شدن دستگاه در ساعت ۶:۲۰ دقیقه صبح می باشد

START hr : 06

END min : 50مثال : خاموش شدن دستگاه در ساعت ۱۷:۵۰ دقیقه عصر می باشد

END hr : 17

فعال بودن و یا نبودن خروجی تایمر داخلی کنترلر بر اساس زمان تنظیم شده

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

راه اندازی دستگاه
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توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

V 6.7.2

عنوانتوضیح 
PUMP SHEDULE - P.G  9-12 (Chilled Pump) صفحه ۹ از ۱۲ - برنامه روشن و خاموش شدن پمپ چیلر

PUMP START وضعیت روشن و خاموش شدن پمپ اواپراتور چیلر

ALWAYS ON
وضعیت روشن بودن پمپ بصورت همیشه روشن اگر در وضعیت Auto قرار گرفته باشد

Auto

Manual

اتوماتیک 

دستی

زمان تایمر تأخیری خاموش شدن پمپ بعد از خاموش شدن روزانه چیلر بر اساس

 تایمر روزانه

(کاربردهای خاص)

ALWAYS OFF

OFF DELAY TM.

وضعیت خاموش بودن پمپ بصورت همیشه خاموش اگر در وضعیت Auto قرار گرفته باشد

(کاربردهای خاص)

Start Up            
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V 6.7.2

عنوانتوضیح 
SOME ADJUSTMENT - P.G  10-12 صفحه ۱۰ از ۱۲ - برخی تنظیمات

HEAD P.SET C1 تنظیم حداقل فشار کاری کندانسور مدار اول (کاربرد در زمستان و چیلرهای صنعتی)

دمایی که اگر گاز ورودی به کمپرسور از آن بیشتر شود سیستم خنک کاری موتور فعال می گردد 

(مدار اول)

HEAD P.SET C2

MOTOR COOLING 1

MOTOR COOLING 2

تنظیم حداقل فشار کاری کندانسور مدار دوم (کاربرد در زمستان و چیلرهای صنعتی)

(مدار دوم)

دمایی که اگر گاز ورودی به کمپرسور از آن بیشتر شود سیستم خنک کاری موتور فعال می گردد 

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

راه اندازی دستگاه
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V 6.7.2

INTENTIONALLY BLANK - P.G  11-12
ً

صفحه ۱۱ از ۱۲ - متعمدا این صفحه بدون متن می باشد

رزرو جهت توسعه آینده

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

Start Up            
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V 6.7.2

INTENTIONALLY BLANK - P.G  12-12
ً

صفحه ۱۲ از ۱۲ - متعمدا این صفحه بدون متن می باشد

رزرو جهت توسعه آینده

توجه : اعداد مندرج در نمایشگر جھت مثال بوده و به عنوان معیار تلقی نمی گردد.

راه اندازی دستگاه
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: Noteیادداشت :

Start Up            
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Operation

 فصل ۵ : بھره برداری از دستگاه                           
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پس از روشن شدن دستگاه موارد ذیل مي بایست مورد بازدید و دقت قرار گیرد.

توجه : دقت بفرمائید قبل از رسیدن دستگاه به شرایط طراحي و نرمال کاري از بارگذاري دستگاه توسط مصـــــرف کننده (ها) جدا� 

پرهیز بفرمائید تا شرایط گذار یا عبور از شرایط شروع تا حصول شرایط طراحي بسیار کوتاه شود.

١- صدا و لرزش کمپرسور در حد نرمال باشد.

٢- سطح روغن کمپرسور در حد نرمال ( معموال� Up to 3/4 1/4 سایت گالس روغن ) باشد.

٣- دماي روغن بین ۴۰  تا ۶۰ درجه سانتی گراد باشد.

٤- در صورتیکه دستگاه شما نشانگر فشار روغن دارد مي بایست فشار روغن حداقل Psi 25-10 بیشتر از فشار مکش کمپرسور باشد.

٥- در سایت گالس روغن نمي بایست خیلي حباب درشت و یا کف رؤیت شود.

توضیح : معموال� وجود حباب و کف در روغن نشــانگر ورود مبرد مایع به کمپرسور و یا سرد بودن و یا اضافه بودن میزان روغن 

مي باشد. 

البته دالیل دیگري نیز گاها� مطرح است که مي بایست با متخصص مشورت نمائید..

١- شرایط آمپر کمپرسور در محدوده تعریف شده و کمتر از آمپر نامي ثبت شده بر روي پالك شناسائي کمپرسور باشد.

٢-وضعیت کارکرد الکتروفن هاي کندانسـور عادي بوده و مشـکلي در گردش هوا وجود ندارد- مطمئن شوید هواي گرم خارج شده از 

کندانسور مجددا� توسط الکتروفنها مکیده نمي شود.

٣- سایت گالس خط مایع مبرد را کنترل نمائید تا حباب نداشته باشد .کمبود مبرد معموال� در حداکثر بار کمپرسور بصـــــورت حباب 

درون مایع مبرد قابل تشـخیص است . ضمنا� نمایشـگر رطوبت داخل مبرد بصــورت یك نشــانگر رنگي و راهنماي تشــخیص رنگ در 

ساختار سایت گالس خط مایع پیش بیني شده است. معموال� رنگ سبز نشـــانه سالمت و خوب بودن و خشـــك بودن مبرد و رنگ زرد 

نشانگر وجود رطوبت در سیستم است البته برخي سازندگان سایت گالس از رنگهاي دیگر نیز استفاده مي کنند.

٤- کلیه خطوط انتقال مبرد را از نظر لرزش و یا نشـــــتي با لمس کردن با دست ( در تماس با لوله ها از دستکش نخي استفاده نمائید ) 

بعضي از لوله ها بسـیار داغ و برخي ممکن است بسـیار سرد باشد کنترل نمایند. معموال� نشـت گاز همراه با چرب شدن منطقه نشـت 

مبرد مي باشد.

١- کنترل وضعیت کارکرد و تشخیص شرایط نرمال کاري 

بھره برداری از دستگاه
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 ۲ -کنترل ھاي ھر ساعت یکبار ( رکوردگیري )

      وضعیت دستگاه را هر یك ساعت یکبار توسط فرم هاي ذیل ( بسته به مدل دستگاه) کنترل فرمائید.

� در صفحات بعد نمونه هاي برگه هاي رکورد آورده شده است.

A- چیلرآبی  با کمپرسور اسکرو

B- چیلرآبی  با کمپرسور پیستونی

Operation
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بی با کمپرسور اسکرو چیلرآ

بھره برداری از دستگاه
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بی با کمپرسور پیستونی چیلرآ

Operation
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۳-کنترل ھاي روزانه 

١- کنترل و ثبت بروز Reset و بررسي دالیل آن بر اساس گزارش اپراتور دستگاه توسط تکنسین آموزش دیده

ـرایط کارکرد  ٢- آمپرگیري از کابل هاي قدرت کمپرسور و ثبت در پرونده دسـتگاه با ذکر سـاعت اندازه گیري در کنار ثبت سـایر ش

دستگاه باالخص فشار مکش و فشار رانش کمپرسور

٣- مطالعه کامل برگه رکورد ثبت شده ( توسط اپراتور ) بوسیله تکنسین و مسئول آموزش دیده

٤- بازدید چشمي کلیه اتصاالت لوله ها ، کابل ها ،  سیم ها

۴ -کنترل ھاي ھفتگي 

١- کنترل آمپر کمپرسور بصورت کامل و ثبت آن

٢- کنترل آمپر الکتروفنها و ثبت آن

٣- کنترل فشار خاموش و روشن شدن الکتروفنها 

٤- بازدید کامل چشمي سیم کشي ها و اتصاالت برق

٥- بازدید کامل لوله کشي

٦- بازدید کامل دستگاه و بررسي از نظر نشتي مبرد - تعریق و امثالهم

٧- بازدید کامل الکتروفنها از نزدیك در حین کار

٨- کنترل گرماي فیوزها - سیم ها - کابل شوها - و سایر اتصــــــــاالت از طریق دماسنج هاي غیر تماسی و کنترل و اندازه گیري 

انرژي سطح

٩- کنترل میزان مبرد و وضعیت آن از نظر رطوبت

٧- بازدید کامل الکتروفنها از نزدیك در حین کار

٨- کنترل گرماي فیوزها - سیم ها - کابل شوها - و سایر اتصــــــــاالت از طریق دماسنج هاي غیر تماسی و کنترل و اندازه گیري 

انرژي سطح

٩- کنترل میزان مبرد و وضعیت آن از نظر رطوبت

بھره برداری از دستگاه
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۵ -کنترل ھاي ماھانه

١- بررسی گزارشات هفتگی مربوط به کنترل آمپر کمپرسور بصورت کامل و ثبت آنها

٢- بررسی گزارشات هفتگی مربوط به کنترل آمپر الکتروفنها و ثبت آنها

(control Step در نوع کنترل ) ٣- بررسی گزارشات هفتگی مربوط به کنترل فشار خاموش و روشن شدن الکتروفنها

٤- بازدید کامل چشمي سیم کشي ها و اتصاالت برق

٥- بازدید کامل لوله کشي

٦- بازدید کامل دستگاه و بررسي از نظر نشتي مبرد - تعریق و امثالهم

٧- بازدید کامل الکتروفنها از نزدیك در حین کار

٨- کنترل گرماي فیوزها - سیم ها - کابل شوها - و سایر اتصــــــــاالت از طریق دماسنج هاي غیر تماس و کنترل و اندازه 

گیري انرژي سطح

٩- کنترل میزان مبرد و وضعیت آن از نظر رطوبت

١٠- بررسی و تحلیل از برآیند گزارش های روزانه و هفتگی جهت مشخص شدن هر گونه تناقض و خطا در سیستم.

١١- بعد از برآیند گیری از گزارشها در صورت مشــاهده هرگونه خطا و یا عدم کارکرد مناسب دستگاه ابتدا با بخش خدمات شرکت 

پویش تهویه تماس حاصل فرمایید تا از راهنمایی های الزم جهت رفع مشکل بهره مند شوید.
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۶ -کنترل ھاي ۶ ماھه                    

١- آچارکشي کلیه ترمینال هاي قدرت - پین هاي قدرت کمپرسور- خروجي هاي بي متال و یا کنتاکتور و غیره

(RONDOM) ٢- کنترل ترمینال هاي فرمان بصورت اتفاقي

٣- کنترل محکم بودن کلیه سیم هاي موجود در جعبه ترمینال روي الکتروفن ها

٤- تمیز کردن فیوزهاي قدرت کلید فیوز اصلي و ورودي دستگاه

٥- نظافت عمومي و کامل داخل تابلو برق ( جارو برقي و هواي فشرده خشك )

توجه : خطر جدي ( حتما� برق تابلو را بصورت کامل قطع نمایند )

٦- نظافت کامل داخل  C-Chanel دستگاه - پاك نمودن هرگونه آلودگي و چربي از روي دستگاه و کمپرسور

٧- آچارکشي پایه کمپرسور و سایر بست ها و اتصاالت

٨- بازدید دقیق اتصاالت و کنترل براي هرگونه زنگ زدگي - شل شدگي - نشت - خوردگي - سائیدگي و امثالهم

 

 

بھره برداری از دستگاه
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۷ -کنترل ھاي سالیانه

١- آچارکشي کلیه ترمینال هاي قدرت - پین هاي قدرت کمپرسور- خروجي هاي بي متال و یا کنتاکتور و غیره

(RONDOM) ٢- کنترل ترمینال هاي فرمان بصورت اتفاقي

٣- کنترل محکم بودن کلیه سیم هاي موجود در جعبه ترمینال روي الکتروفن ها

٤- تمیز کردن فیوزهاي قدرت کلید فیوز اصلي و ورودي دستگاه

٥- نظافت عمومي و کامل داخل تابلو برق ( جارو برقي و هواي فشرده خشك )

توجه :   خطر جدي ( حتما� برق تابلو را بصورت کامل قطع نمایند )

٦- نظافت کامل داخل  C-Chanel دستگاه - پاك نمودن هرگونه آلودگي و چربي از روي دستگاه و کمپرسور

٧- آچارکشي پایه کمپرسور و سایر بست ها و اتصاالت

٨- بازدید دقیق اتصاالت و کنترل براي هرگونه زنگ زدگي - شل شدگي - نشت - خوردگي - سائیدگي و امثالهم

٩- تعویض فیلتر درایر (لطفا� جهت اطالع از چگونگي تعویض فیلتر درایر به بخش نگهداری از دستگاه مراجعه کنید).

١٠- هرگونه پوسیدگي و رنگ پریدگي را بررسي و تعمیر نمائید.

١١- هرگونه آثار خرابي قطعه یا قطعات را با دقت دلیل یابي کرده  در صورت لزوم با شرکت پویش تهویه مشورت نمائید.

Operation
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 خاموش کردن دستگاه

١-  خاموش کردن روزانه و عادي

١- ابتدا بار برودتی را کم کرده تا کمپرسورها به حداقل ظرفیت برسند.

٢- در حد امکان چند دقیقه صبر نمائید تا دستگاه بصورت خودکار خاموش شود.

٣- سـپس کلید ON/OFF را به وضـعیت OFF تغییر دهید ولیکن قبل از خاموش شــدن اتوماتیك نیز تغییر وضــعیت این کلید به 

وضعیت OFF دستگاه را خاموش مي کند.

٤- اجازه دهید دماي آب اواپراتور به حداقل c°3 گرمتر از دماي آب ورودي به دستگاه در وضـعیت کارکرد برسـد ، سـپس پمپ هاي 

سیرکوالسیون آب را نیز خاموش نمائید.

٥- برق اصلي دستگاه را هرگز قطع ننمائید - گرمکن هاي روغن مي بایست در مدار باقي بمانند.

٦- فشارهاي مکش و دهش کمپرسور را به خاطر بسپارید و یا ثبت نمائید.

۲-  خاموش کردن براي میان مدت ( چند ھفته تا چند ماه )

١- ابتدا بار برودتی را کم کرده تا کمپرسورها به حداقل ظرفیت برسند.

٢- در حد امکان چند دقیقه صبر نمائید تا دستگاه بصورت خودکار خاموش شود.

٣- سـپس کلید ON/OFF را به وضـعیت OFF تغییر دهید ولیکن قبل از خاموش شــدن اتوماتیك نیز تغییر وضــعیت این کلید به 

وضعیت OFF دستگاه را خاموش مي کند.

٤- اجازه دهید دماي آب اواپراتور به حداقل ۳ درجه سـانتی گراد گرمتر از دماي آب ورودي به دسـتگاه در وضـعیت کارکرد برسـد - 

سپس پمپ هاي سیرکوالسیون آب را نیز خاموش نمائید.

٥- برق اصلي دستگاه را هرگز قطع ننمائید - گرمکن هاي روغن مي بایست در مدار باقي بمانند.

٦- فشارهاي مکش و دهش کمپرسور را به خاطر بسپارید و یا ثبت نمائید.

٧- در صورتیکه ممکن است دماي محیط به زیر صفر درجه سانتی گراد کاهش پیدا کند آب اواپراتور و (کندانسور) را بصـورت کامل 

تخلیه نمائید و درپوش را در محل خود قرار ندهید . ممکن است شیر فلکه ها کمي نشت داشته باشند. 

٨- یك لیبل و یا یادداشت بر روي دستگاه نصب نمائید که آب اواپراتور و (کندانسـور ) تخلیه بوده و درپوش در محل خود قرار ندارد و 

یا شیر فلکه تخلیه باز مي باشد.

٩- در طول این مدت فشار مبرد دستگاه را هر هفته یك مرتبه بصورت متناظر با دماي محیط ثبت و مقایسه نمائید. 

۳-  کنترل ھاي الزم در زمان خاموش بودن در طوالنی مدت  

١- هیترهای روغن در مدار قرار داشته باشند.

٢- در صورتیکه ممکن است دمای محیط به زیر صفر برسد، باید کلیه آبها با باز نمودن شـیرهای تخلیه و یا درپوشـها، تخلیه شـوند و 

لیبل اطالع رسانی بر روی دستگاه تهیه و نصب شود .

بھره برداری از دستگاه
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سرویس های دوره ای دستگاه باید توسط تکنســین هاي آموزش دیده و مجرب  انجام پذیرد . این سرویس ها را می توان  به سه بخش 

شارژ مبرد ، تعویض روغن ، فیلتر ها و بازدید ( آچارکشی و کالیبراسیون و تجهیزات اندازه گیری ) دسته بندی نمود.

۱-شارژ مبرد
شارژ مبرد به دو بخش شارژ اولیه و ترمیم مبرد (Trimming) تقسیم بندی و تشریح می گردد.

۱-١ -شارژ اولیه

۲-١ -شارژ کردن  در حالت مبرد مایع

- فن اواپراتور را روشن نمایید.

-  کلیه شیرهاي خط مبرد باز باشد.

-  هیتر گرمکن روغن روشن باشد و دماي روغن حداقل ۴۰ درجه سانتی گراد و حداکثر ۶۰  درجه سانتی گراد باشد.

-  در این حالت مي بایست سطح روغن در سایت گالس قابل رؤیت باشد.

-  کپسول مبرد را با توجه به نوع شیر نصب شده بر روي آن در وضعیت خروج مایع مبرد قرار دهید .

-  ابتدا شیلنگ را با روش تخلیه هوا و جایگزیني (Purge) عاري از هوا کنید . سپس مهره شیلنگ را در محل شیر شارژ مایع که غالبا بر 

روي درب فیلتر درایر و یا خط مایع و یا رسیور مي باشد محکم کنید . 

-  اکنون شیر شارژینگ را باز کرده ( بصورت کامل ) و سپس شیر کپسول حاوي مبرد را باز نمائید . افزایش ارتفاع کپسـول حاوي مبرد و 

یا کمي گرم کردن آن با آب ولرم (۵۰ – ۴۰ در جه سانتی گراد) موجب تسریع در فرآیند شارژ مي شود . 

-  سپس ابتدا شیر شارژینگ را بســـته و بعد از آن شیر کپســـول را ببندید. با احتیاط مهره شیلنگ را کمي شل نمائید . براي این کار از 

دستکش استفاده نمائید تا از سوزش حاصل از تماس مبرد مایع با دست در امان بمانید . 

-  این مراحل را براي کپسول هاي بعدی تا وزن درج شده بر روي پالك دستگاه و یا کاتالوگ دستگاه ادامه دهید .

-  مبردهاي چند جزئی نظیر R407C و R404A را حتما بصورت مایع شارژ کنید .

۳-١ -شارژ کردن در حالت مبرد گازی 

-  کلیه شیرهاي خط مبرد باز باشد.

-  هیتر گرمکن روغن روشن باشد و دماي روغن حداقل ۴۰ درجه سانتی گراد و حداکثر ۶۰  درجه سانتی گراد باشد.

-  در این حالت مي بایست سطح روغن در سایت گالس قابل رؤیت باشد.

-  کپسول مبرد را با توجه به نوع شیر نصب شده بر روي آن در وضعیت خروج گاز مبرد قرار دهید .

-  ابتدا شیلنگ را با روش تخلیه هوا و جایگزیني (Purge) عاري از هوا کنید و سپس مهره شیلنگ را از طریق شیر مخصـــوص و یا شیر 

ورودي کمپرسور به خط مکش کمپرسور متصل و محکم کنید. 

سرویس ھای دوره ای

نگھداری از دستگاه
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توضیح : ابتدا شیر را تا انتها باز کرده در این وضعیت پورت سرویس بســـته مي شود . سپس شیر اصلي را یك دور کامل مي بندیم . در 

این وضعیت پورت سرویس باز مي شود .

- اکنون شیر سرویس روی کمپرسور باز است و سپس شیر کپسول حاوي مبرد را باز نمائید . کپسـول حاوي مبرد را با آب ولرم (۵۰ – ۴۰ 

در جه سانتی گراد) گرم کنید و منتظر بمانید تا تمام مبرد در فاز گازی وارد مدار چیلر شود. 

- سپس ابتدا شیر سرویس کمپرسور را بسـته و بعد از آن شیر کپســول را ببندید. با احتیاط مهره شیلنگ را کمي شل نمائید . 

براي این کار از دستکش استفاده نمائید تا از سوزش حاصل از تماس مبرد با دست در امان بمانید . 

- این مراحل را براي کپسول هاي بعدی تا وزن درج شده بر روي پالك دستگاه و یا کاتالوگ دستگاه ادامه دهید .

(Trimming) ۴-۱-ترمیم مبرد
ـرایط  در وضعیتي که کمپرسور روشن است با رعایت موارد مندرج در بند باال (شارژ مبرد گاز) به شـارژ کردن ادامه دهید تا یك یا چند ش

ذیل پدیدار شود :

- سایت گالس خط مایع بدون حباب باشد. در صورت نصب سایت گالس در رسیور سطح مایع رؤیت شود .

- آمپر کمپرسور با وضعیت فشار مکش و دهش بر اساس ارقام دریافتي از شرکت پویش تهویه تقریبا برابر یا نزدیك باشد .

- دماي مکش و فشار مکش متناسب با دماي هوای ورودي و خروجي از اواپراتور باشد. ( با شرکت پویش تهویه مشورت نمائید ).

- دماي مبرد خروجي از کمپرسور کمتر از مقادیر جدول ذیل نباشد .

Maintenance      
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۲-  تعویض روغن
در صورتیکه سیسـتم بصـورت صحیح نصـب و بهره برداري شده باشد نیازي به تعویض روغن نیســت ولیکن در صورت ورود رطوبت به 

سیســــتم یا سوختگي سیم پیچ و یا خرابي هاي مکانیکي، مدار در معرض هوا قرار گرفته و باید باز و تعمیر شود . پس از نصـــــب و راه 

اندازي مجدد مي بایســت پس از یك دوره مشــخص نســـبت به تعویض فیلترها و روغن با توجه به نرخ آلودگي و شرایط کاري دستگاه 

تصـــمیم گیري کرد . در این خصـــوص با دفتر فني شرکت پویش تهویه تماس بگیرید و دستورالعمل تعویض روغن را بصـــورت کتبی 

دریافت نمائید.

۳-  فیلتر
بصـورت معمول در دستگاه هائی با ظرفیت بیشـتر از ۳۰ کیلو وات ، شرکت پویش تهویه اقدام به نصـب فیلتر درایر از نوع پوسته ثابت و 

کارتریج قابل تعویض مي نماید . این کارتریج ها در بازار این صـنعت عمدتا با عنوان کر ( Core ) شـناخته و  نامیده  مي شـوند. تعداد و 

ظرفیت آنها بنا به طراحي، تشخیص و صالحدید شرکت پویش تهویه بوده و در بدو ساخت دستگاه لحاظ و نصب گردیده است . 

براي تعویض فیلتر درایر دقیقا به روش زیر عمل نمائید :

١-  در وضعیتي که کمپرسور روشن است شیر خط ورودي به پوسته درایر را به صورت کامل ببندید تا دستگاه با وضعیت کاهش فشـــار 

مکش (Low Pressure Alarm) خاموش شود .

٢-  سپس سریعا شیر خط خروجي از پوسته درایر را نیز بصورت کامل ببندید.

٣-  شیر سرویس نصب شده روي درب پوسته فیلتر درایر را کمي باز نمائید تا از تخلیه کامل فشـار مبرد اطمینان حاصل شود سپس در 

صورتیکه فشــــار بصــــورت کامل تخلیه شده است اطراف محل کار خود را کامال تمیز نموده و ابزار هاي مورد نیاز ، فیلترهاي جدید و 

پارچه نظافت و خط هواي فشـرده را آماده و در دسترس داشته باشید. در صورت امکان این کار مي بایســت توسط دو نفر انجام شود تا 

زمان تعویض به حداقل ممکن کاهش یابد.

٤-  درب پوسته را باز نموده و فیلترها را از محل خود خارج نمائید. یك قطعه بصـــــورت فلکه در داخل وجود دارد که با کمترین نیرو باز 

گردیده و فیلترها خارج مي شوند. هنگام خارج کردن فیلترها به نوع واشربندي دقت نمائید .

٥-  فیلترها را خارج کرده و توري استیل داخل نگهدارنده و سطح داخل پوسته را با هواي فشرده و پارچه ، کامال تمیز و عاري از هرگونه 

جرم ، روغن ، براده ، تراشه ، تکه هاي نخ پارچه نظافت و امثالهم نمائید . ترجیحا تعویض فیلترها را در فضای باز، زماني انجام دهید که 

وضعیت جوی مساعد و بدون وزش باد و باران باشد.

٦-  پس از نظافت کامل داخل پوسته ، شرایط را جهت نصـــــــب فیلترها فراهم کنید از جمله : بازکردن درب فیلتر، بازدید واشر ، تمیز 

کردن پیچ ها و آماده کردن آچارها نسـبت به بازنمودن قوطي فیلترها که بصـورت پلمپ بوده و مکانیزم آن مشـابه بازکردن نوشابه هاي 

قوطي شکل مي باشد اقدام نمائید .

نگھداری از دستگاه
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١-   در کوتاه ترین زمان ممکن با واشرهاي نو که در داخل قوطي ها مي باشد اقدام به نصـب فیلترها و واشرها کرده و مهره پالستیکي ( 

شبیه فلکه ) را با نیروي بسیار محدود و کم محکم نمائید و فیلترها را سریعا درون پوسته جایگذاري کنید.

درب پوسته را در محل خود با دقت قرار دهید و کلیه پیچ ها را بصورت Hand Tight ( بستن با نیروي انگشت ) سفت نمائید .

هر دو شـیر خط ورودي به پوسـته و خروجي از پوسـته را به ترتیب کمي باز و سـپس ببندید تا مخلوط هوا و مبرد از کنار درب پوســته که 

کامال محکم نگردیده خارج شود. اصطالحا هواي داخل پوسته تخلیه و یا پرج (Purge)  شود تا مطمئن شویم که هواي درون پوسـته و 

لوله حد فاصل پوسته تا شیرها باقي نمانده است و با مبرد جایگزین شده است.

٢-  درب پوسته را محکم کنید . هر دو شیر ورودي و خروجي پوسته را باز نمائید درپوش محافظت از نشـــت شیرها را در محل خود قرار 

داده و محکم نمائید، درب پوسته درایر را نشـت یابي کنید ( نشــت یاب – هالید / الکترونیکي / با محلول کف و صابون ) در صورت عدم 

وجود نشت آالرم کنترلر را ریست کرده و دستگاه را به روش عادي روشن نمائید.

Maintenance      
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۱-  نحوه تشخیص رسوب گرفتگی با توجه به عملکرد دستگاه
در کندانسـورهاي آبي رسوب گرفتگي لوله ها با افزایش مداوم فشـار در طي یك دوره از زمان، همراه با افزایش مداوم دماي کندانس و 

افزایش افت فشار در مدار آب مشخص می شود.

۲-  رسوب در لوله ھا
تشکیل رسوب در لوله انواع متنوع و مختلفي دارد که در ذیل دو نوع مهم آن توضیح داده می شود : 

۳-  تشکیل رسوب ذره ای
وجود اجرام معلق در آب که حاصل پوسیدگي سطوح ، تشکیل و جدا شدن الیه هاي رسوب هاي آهکي و ورود ذرات خارجي و امثالهم 

می باشد باعث می شود که این اجرام در ورودي لوله هاي کندانســـــور و یا صافي ها تجمع کرده و مانع ورود آب و یا کاهش دبي آب در 

تعدادي از لوله ها و یا کل کندانســور گردند . برطرف کردن این نوع رسوب در پروسه تمیزکاری لوله با استفاده از روش  برس زنی که در 

ادامه به آن اشاره خواهیم داشت انجام می گیرد.

۴-  تشکیل رسوب از نوع الیه ھاي آھکي
اغلب بدلیل وجود کلســـیم ، منیزیم و امالح حاصل از اختالط غبار (خاك) موجود در هوا با آب در گردش در پروسه خنك کاري آب در 

برج خنك کننده، رسوبات الیه هاي سخت در سطوح انتقال حرارت تشـــکیل مي گردد. این رسوبات نرخ انتقال حرارت را بطور جدي 

کاهش داده و مي بایسـت تا حد امکان با استفاده از روشهاي توصیه شده از تشـکیل آنها جلوگیري کرده و یا در صورت تشــکیل شدن 

مي بایست با دقت و در اسرع وقت نسبت به تمیز نمودن آنها اقدام نمود . در صفحات بعدي نمونه جلوگیري از تشکیل و روشهاي تمیز 

کاري آنها توضیح داده مي شود.

تشکیل رسوب ذره ای

رسوب گرفتگی و تمیزکاري لوله ھاي کندانسور در چیلرھاي آبي 

نگھداری از دستگاه
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 عوامل پیشگیرانه جھت جلوگیری از تشکیل رسوب

١-  استفاده از انواع سختي گیرها جهت کاهش امالح موجود در آب و یا کاهش میل به رسوب گذاري. 

٢-  رعایت دبي آب توصیه شده توسط سازنده دستگاه بعنوان حداقل دبي آب مورد استفاده.

٣-  رعایت دماي آب ورودي دستگاه که بیش از حد مجاز نباشد.

٤-  نصب صافي با دانه بندي توري، نصب شده براساس توصیه شرکت پویش تهویه.

٥-  جلوگیري از در معرض نور قرار گرفتن آب و یا مجاورت برج خنك کننده با انواع دودکش هاي صنعتي .

. ( 7.5  lit/ Actual Ton )  2  یا بعبارتی gph ٦-  تخلیه آب در حدود

 پروسه تمیزکاري لوله

 تمیزکاري لوله ھا با برس زنی

اگر رسوب لوله از کثیفي و لجن تشــکیل شده باشد بطور معمول مي توان آن را با استفاده از روش برس زني (Brushing) از سطح لوله 

برداشت . براي این کار ابتدا آب داخل لوله ها را از مدار خارج کرده و توسط آب آن را بشوئید . سپس هر یك از لوله ها را با یك برس موی 

نرم از جنس برنز تمیز کنید . 

هشدار : از برس مو زبر فوالدي استفاده نکنید چون باعث آسیب دیدن لوله های مسی خواهد شد .

نتایج بهتر را مي توان با وجود آب در داخل لوله ، حین پروسه تمیز کاری بدست آورد . بدین منظور مي توان با یك برس به طول مناسب 

براي لوله "¾  با چند سوراخ کوچك در انتهاي برس و اتصال انتهاي دیگر آن به وسیله یك شیلنگ به آب شهر انجام داد .

 اسیدشویي لوله

اگر میزان رسوب گرفتگي در لوله ها در یك مقیاس وسیعي اتفاق افتاده باشد آنگاه باید آنها را با اسید شستشو و تمیز کرد . قبل از تمیز 

کردن لوله ها با اسید ، این نکته حائز اهمیت است که لوله ها باید با روش برس زني ( طبق توضـیحات فوق ) تمیز گردند و اگر مواد زائد 

( لجن و کثیفي داخل لوله ) قبل از پروسه اسیدشوئي از لوله خارج شوند ، محلول کمتري از اسید براي حل کردن و تخلیه رسوب مورد 

استفاده قرار مي گیرد . بدین ترتیب پروسه تمیز کاري با رضایتمندي کامل و صرف زمان کمتري حاصل مي گردد .

توجه : جهت شستشوی کندانسـورها با اسید می بایسـت با شرکت های ذیصـالح تماس گرفته، همچنین با دفتر فنی شرکت پویش 

تهویه نیز مشورت نمایید.
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نگھداری از دستگاه

 پروسه ساده و عمومی اسید شویی

-  ابتدا با آب خالي سیکل گردش آب را برقرار نمائید .

-  دماي آب را در محدوده کمي بیشتر از C°60 حفظ نمائید .

-  سپس در هر مرحله به آرامي یك لیتر اسید تأیید شده را به حدود 200 لیتر آب در گردش اضافه نمائید .

-  PH محلول را کنترل کنید هر بار به محلول خنثي شده یك لیتر اسید اضافه کنید تا دیگر محلول خنثي نشود. 

-  این پروسه چندین ساعت بطول می انجامد.

-  سپس محلول را همچنانکه در حال گردش است با آب گرم رقیق کنید (اضافه را بصورت صحیح دفع نمائید).

-  پس از آنکه کامال آب، زالل و بدون اسید بود مقدار مشــخصـــی خنثی کننده (با توجه به توصیه فروشنده اسید)  به آب زالل در حال 

 . (PH>7) گردش اضافه نمائید تا محلول کامال بازي شود

ـرایطي که کامال به  -  سپس این محلول را نیز همانند محلول اسید بطریق صـحیح دفع نمائید . با رقیق کردن توسـط آب و مجددا در ش

آب زالل و خنثي رسیدید این شرایط (روشـن بودن پمپ و گردش آب ) را حداقل به مدت ۲ سـاعت ادامه دهید و پس از آن حتما جریان 

آب برج خنك کننده را برقرار کرده و بمدت ۲۴ ساعت جریان آب برج برقرار باشد.

مشخصات پمپ و اسید

پروسه ساده و عمومی اسید شویی



105

Maintenance      

: Noteیادداشت :



106



Troubleshooting Guide

 فصل ۷ :  راھنمای عیب یابی
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این فصل شامل یک مجموعه کامل از راهنمای عیب یابی و دالیل احتمالی برای دستگاه چیلر ( هوایی و آبی ) می باشد.

محتوای این فصـل به سه بخش آالرم، دالیل احتمالی و راه حل پیشــنهادی تقســیم بندی شده و متناسب با هرگونه آالرم و یا وضعیت 

خاص، دالیل احتمالی وقوع آن آالرم و راه حل پیشنهاد شده از طرف شرکت پویش تهویه ارائه گردیده است.

شایان ذکر است رعایت ترتیب راه حل های پیشـنهادی الزامیسـت و بهره بردار می بایســت موارد را مرحله به مرحله کنترل نموده و به 

عالئم و نکات مندرج در جداول توجه الزم و کافی بنماید.

لطفا پیش از مطالعه جداول به عالئم ذیل دقت نمائید : 

CAUTION

امکان پیشامد آسیب ھاي احتمالي

 براي قطعات و یا بھره بردار

احتیاط: 

NOTICE

لزوم توجه به موارد اشاره شده

توجه: 

DANGER WARNING
ھشدار: 

امکان پیشامد خطرات جاني امکان پیشامد آسیب  به بھره بردار 

خطر: 

PCO platform راھنماي عیب یابي و دالیل احتمالي کنترلرھای 

راھنمای عیب یابی



108

Troubleshooting Guide



109

راھنمای عیب یابی
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µC2 بوط به کنترلر راھنماي عیب یابي و دالیل احتمالي مر

راھنمای عیب یابی
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در قرن 20 و 21 میالدي به علت پیشرفت فزآینده انسان در تکنولوژي و فن آوري، تولید گازهاي گل 

خانه اي و آالینده هاي زیست محیطی به حداکثر خود رسیده و موجب گرم شدن دماي کره زمین  گردیده 

است. از این رو نیاز انسان به سیستم هاي سرمایشی کارآمد روز به روز بیشتر خواهد شد. 



به در زمینه طراحی و ساخت دستگاه ھای تھویه مطبوع و برودت صنعتی بیش از دو دھه تجر

Pooyeshtahvieh_org

Sales@pooyeshtahvieh.com

www.pooyeshtahvieh.com

تلفن :(۲۰ خط) 

نمابر :

۰۲۱-۶۵۴۳۹۳۴۶-۵۰

۰۲۱-۶۵۴۳۹۳۴۴

آدرس کارخانه :

تھران، مالرد، شـھرک صــنعتی صــفادشــت،

بلوار فروردین، خیابان دوم شرقی، پالک ۱۴۶

 تھران، میدان شیخ بـھائی، ابتدای خـیابان

 سئول، پالک ۶۱ 

آدرس دفتر تھران :

تلفن :  

نمابر :

۰۲۱-۴۰۸۸۴۱۶۰-۶۴

۰۲۱-۴۰۸۸۳۶۲۲

فروش :

خدمات پس از فروش :

داخلی (۲۱۵ و ۲۱۴)

داخلی (۲۶۴ و ۲۰۰)

021-45265

R003-980221

خط ویژه :
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