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نصب
جانمایی

● محل نصب چیلر باید دور از تابش مستقيم نور خورشید یا منبع گرما بوده و نزدیک تابلوی برق و سیستم تامین آب و داراي
فضاي كافي جهت نگهداري و تعميرات باشد.
● پايه هاي چیلر باید به اندزه کافی محكم و داراي حداقل لرزش و کم صدا باشد .رعایت این موارد برای چیلری که روی پشتبام،
بالکن ،تراس و یا طبقات میانی قرار می گیرد ،مهم تر است.
● بهترین مکان برای نصب چیلر ،محلی است که دارای تهویه مناسب و عاري از هرگونه رطوبت و گرد و غبار باشد.
● تابلو كنترل مرکزی باید در اتاقی مشخص با رطوبت کم و بدون شن ریزه و گرد و غبار باشد.
ساخت فوندانسیون

● سطح زيرين فوندانسيون مي بايست تراز بوده و حداکثر شیب آن برای هدایت آبهای سطحی ،کمتر از  5میلیمتر باشد.
● در چهار طرف فوندانسيون باید مجرای آب تعبيه گردد تا کندانسور به راحتی تمیز شود كه این امر همچنین باعث ايجاد جریان
آب بهتر براي تخليه آب و خشك بودن موتورخانه مي گردد.
● ابعاد فوندانسيون باید کمی بزرگتر از اندازه چیلر باشد؛ ( 20سانتی متر و يا بيشتر)
● جزئیات ساخت فوندانسيون چیلر مي بايست بر اساس شکل زیر باشد .تمام ابعاد فوندانسيون باید مطابق با مشخصات چیلر
اجرا گردد.
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فضای نگهداری

● برای راهبري و نگهداري آسانتر ،باید فضای کافی اطراف چیلر وجود داشته باشد .حداقل اين فضای تعميراتي نگهداری برای
چیلر در تصوير و جدول زیر نشان داده شده است:

نمودار فضای نگهداری (میلی متر)
جهت

چپ

راست

عقب

جلو

1500

1600

800

1200

تک کمپرسور (RT)40-210

3000

800

1000

1500

دو کمپرسور (RT)400-210

4500

1200

1500

2000

سه کمپرسور (RT)420-600

مدل

● تمام ابعاد در جدول باال در شرايطي است كه چيلر با كندانسور خروجي آب خنك در سمت چپ باشد؛ در غیر این صورت ،ابعاد
مندرج در ستون سمت راست باید با سمت چپ جابه جا شود.
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نکات مهم برای جابجایی چیلر

● در طول زمان جابه جایی چیلر ،آن را با شیب كمتر از 20درجه و با دقت بر روی زمین بگذارید.
● به هنگام جابه جايي چيلر ،لطفا از حلقه های تعبيه شده در چهار گوشه قاب محافظ چیلر استفاده کنید.
● بعد از شروع جابه جايي ،باید از برخورد چیلر با سایر اشیا جلوگیری کرد.
● برای جلوگیری از صدمه دیدن چیلر و ماشین آالت و همچنین عدم خراش یا تغییر شکل پوشش بیرونی چیلر ،باید از یک
صفحهی محافظ (ترجیح ًا قابل انعطاف) بین سيم بكسل و بدنه چیلر استفاده شود.

هشدارها درباره لوله کشی

اجراي لوله کشی نامناسب موجب بروز اشكال در چیلر ،صدا و لرزش بیشتر و هزينه هاي گزاف در نگهداري مي شود.
براي جلوگيري از بروز اين مشكالت ،نکات زیر می بایست در هنگام لوله کشی رعایت گردد:
● در لوله کشی باید روش های لوله کشی پیشنهادی سینکو در دياگرام سیستم لوله کشی رعايت گردد.
● در نصب و عایق كاري لوله های آب سرد و اواپراتور ،باید از دستورالعمل ها و مقررات مرتبط با الزامات نصب  HVACحرفه ای
پیروی کرد.
● در صورت نصب موازي دو چيلر و يا بيشتر ،سیستم لوله کشی باید طوري طراحي گردد كه مقاومت جریان در چيلر ها متعادل و
يكسان باشد.
● در مورد مدارهاي بسته آب سرد ،منبع انبساط برای جبران فشار آب ناشي از تغییر دما ضروريست .منبع انبساط باید حداقل یک
متر باالتر از باالترین نقطه لوله کشی نصب شود.
● برای جلوگیری از خرابی کمپرسور به دلیل عدم وجود جريان آب در اواپراتور ،باید يك فلوسوئيچ در سیستم لوله کشی نصب و
با کنترل های کمپرسور اينترالك شود.
● پمپ آب چيلر باید در ورودی چيلر نصب شود .پمپ چرخه مخزن آب داغ نیز باید در سمت خروجی نصب شود.
● برای جلوگیری از باقی ماندن هوا در سیستم لوله کشی ،باید شیر هواگیری در باالترین نقطه سیستم لوله کشی و همچنین کلیه
لوله کشی هایی که بصورت لوپ ( Uمعکوس) انجام شده اند ،نصب شود.
● برای نصب منبع انبساط و دریچه تخليه هوا ،لوله آب افقی باید با شیب  ،1/250جریان رو به باال داشته باشد .بعد از تکمیل نصب
و شروع کار ،هوای موجود در سیستم لوله کشی باید سریعا خارج شده تا از خرابی پمپ آب به علت نبود آب جلوگیری شود.
● اتصال ورودی و خروجی لوله کشی باید اتصالی انعطاف پذیر باشد تا از لرزش در تمام سیستم لوله کشی های ساختمان جلوگیری شود.
● بهتر است دماسنج و فشارسنج برای بررسی راحت ،در ابتدا و انتهای لوله ها نصب شود.
● نصب  2عدد بوشن  2اينچ يكي ورودي آب برج خنك كن و ديگري در خروجي بين فلنچ دستگاه چيلر و شيرهاي ايزوله كننده
جهت اسيدشويي هاي فصلی دستگاه.
● برای جداکردن آسان چیلر و سیستم لوله کشی ،پایه متصل کننده در خروجی و ورودی لوله بخار نصب شود .هم چنین باید دریچه
خروجی در هر ورودی و خروجی ،باز شدن خروج آب در لوله ورودی آب و باز شدن خروج هوا در لوله خروجی آب تعبیه گردد.
● پس از تکمیل لوله کشی های سیستم باید در فشار  kg/cm210و در مدت  24ساعت بدون نشت تست شوند؛ بعد از آن میتوان
سیستم لوله کشی را عايق کرد .لطف ًا دقت کنید که آزمایش فشار سیستم لوله کشی باید بدون چیلر انجام شود و در زمان تست
چیلر از لوله کشی توسط فلنج کور مجزا گردد.
● پس از انجام تست هیدرواستاتیکی آب داخل سیستم تخلیه گردیده و از عدم وجود آب در کندانسور و اواپراتور چیلر اطمینان
حاصل گردد در غیراینصورت امکان یخ زدگی و ترکیدن تیوپ های چیلر در زمستان ها وجود دارد.
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هشدارهای کلی برای برق
● ولتاژ برق
كم و يا زياد شدن ولتاژ برق ،تاثیرات نامناسبی بر چیلر باقی خواهد داشت .اگر ظرفیت منبع تغذيه کافی نباشد ،چیلر کار نمی کند.
همچنین به دلیل جریان بیش از حد ایجاد شده ،با استارت چیلر آسیب می بیند.
ولتاژ برق مناسب نباید کمتر از  92درصد ولتاژ نامی برای استارت چیلر باشد .همچنین ولتاژ مناسب برای کار معمولی چیلر ،نباید
از  10درصد ولتاژ نامی بیشتر یا کمتر باشد ( ±10درصد ولتاژ نامی) .تفاوت ولتاژ برق بین فازها نیز نباید بیشتر از  2درصد باشد.
انتخاب ظرفیت سیم و ظرفیت NFB

.1
.2
.3
.4

تمام مشخصات اجزای سیم برق باید الزامات مقررات محلی را رعایت کرده و توسط افراد حرفه ای نصب شود.
فقط از كابل هدايت مسي استفاده شود.
به دالیل ایمنی ،سوئیچ کنترل برق اصلی و فیوز باید نصب شده و مستقل از سایر وسایل باشند ،همچنین نصب یک کنترل
فاز در تابلوی اصلی توصیه می گردد.
تمام اتصاالت کابل ها باید محکم شوند ،اما نه بیش از حد؛ برای جلوگیری از شل شدن باید با دقت پیچیده شوند .اگر به اندازه
کافی محکم نباشند ،باعث ایجاد دمای بیش از حد و در نتیجه آتش سوزی خواهند شد.

نکات :موارد اشاره شده بسیار خالصه است و جزئیات نصب دقیق در محل کار را نشان نمی دهد .تمام اعداد مذکور در
 Nameplateدستگاه مانند جریان استارت ،جریان کار و برق ورودی ،مبتنی بر شرایط اجرایی آزمایش استاندارد است؛ در
صورتیکه شرایط دستگاه های جانبی و بار دستگاه متفاوت باشد ،مثال درجه حرارت آب چیلد باالتر از شرایط نامی باشد ،جریان
دستگاه بیشتر خواهد بود .بنابراین هنگام انتخاب ظرفیت سیم و  ،NFBباید مشخصات شرکت برق را اجرا کرد و برای شرایط
اجرایی نامناسب ظرفیت را اضافه کرد .اگر ولتاژ برق ،به دلیل طول بیش از حد سیم برق کاهش بسیاری داشته باشد ،کمپرسور
چیلر شروع به کار نمی کند .طول منطقی سیم برق باید اختالف ولتاژ برق در دو طرف سیم را در حد  2درصد نگه دارد .جهت
کاهش اختالف ولتاژ برق ،می بایست قطر سیم بیشتر انتخاب شود.
● سیم اتصال به زمین
برای حفظ امنیت کارکنان در هنگام نشت برق چیلر ،باید بدنه چیلر و بخش های فلزی توسط سیم اتصال به زمین (ارت) نصب شوند.
● تمام فلوسوئیچ هاي لوله های آب چیلد و آب خنک نصب شده توسط تکنسین بخش ،باید متصل به توالی کار چیلر بوده و اتصال
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راه اندازی دستگاه
● بررسی هاي قبل از روشن کردن چیلر
 )1بررسی محكم شدن اتصال كابل ها و سيم ها
 )2باز بيني مشابه بودن ولتاژ منبع تغذيه با پالك مربوط به دستگاه
 )3اطمینان از اتصال صحیح سیم ارت
 )4بررسی حجم آب و کیفیت آب مطابق با استاندارد
 )5بررسی باز بودن تمامي شيرهاي مربوط به لوله كشي هاي سرمايشي و آب
 )6هواگيري لوله هاي آب چيلد و آب برج خنك كن
 )7اطمینان از تامین برق منبع تغذيه به مدت بیش از  18ساعت
● مراحل روشن کردن چیلر
 )1روشن کردن برج خنک کننده
 )2روشن کردن پمپ آب خنک کننده
 )3روشن کردن پمپ آب چیلد
 )4روشن کردن چیلر برای کار
● شرح کار
 .1استفاده از تابلو کنترل برای روشن خاموش کردن چیلر با انتخاب اجرای اتصال انسان-ماشین ( )HMIیا صفحه
 .2در صورت انتخاب  ،HMIبه مدت بیش از  3ثانیه صفحه  HMIاتصال اجرایی سیستم را فشار دهید و وارد  Mode Setشوید ،سه
گزینه در صفحه  Mode Setوجود دارد:
 )Aحالت اجرای  :HMIلطفا به راهنمای اجرای  HMIمراجعه کنید.
 )Bحالت اجرای برنامه :لطفا به راهنمای اجرای  HMIمراجعه کنید.
 )Cحالت اجرای از راه دور :لطفا به راهنمای اجرای  HMIمراجعه کنید.
 .3در مورد انتخاب اجرای صفحه ،سوئیچ توقف/شروع را در صفحه کنترل ،برای توقف یا شروع کار چیلر استفاده کنید.
(نکته ،HMI :برنامه و از راه دور غیرفعال هستند).
 .4چیلر در شرایط عادی روشن شده و کمپرسور فعال بعد از  5-6دقیقه و کمپرسور غیرفعال بعد از  6-7دقیقه شروع به کار می
کنند.
 .5در مورد کمپرسورهای نوع شروع ستاره مثلث ،زمان اجرا برای شروع ستاره  5ثانیه است .زمان تبدیل برای نوع ستاره مثلث 0/04
ثانیه است.
 .6بعد از فعالیت کمپرسور ،ظرفیت مطابق با حالت های زیر تغییر می کند 25 :درصد ظرفیت در  3ثانیه 50 ،درصد ظرفیت در 60
ثانیه 75 ،درصد ظرفیت در  75ثانیه ،و سپس  100درصد ظرفیت.
 .7بعد از  100درصد شدن ظرفیت کمپرسور ،کنترل ظرفیت کمپرسور تغییر می کند تا وارد سوئیچ دمای آب خنک بشود.
 .8دمای آب خنک ورودی می تواند در  HMIتنظیم شود؛ دمای محیط  8درجه سانتی گراد است.
 .9پس از تغییر کنترل ظرفیت به سوئیچ دما ،کمپرسور فعال ظرفیت را مطابق با حالت های زیر تغییر می دهد:
 چیلر تک کمپرسور :ظرفیت کمپرسور به ترتیب  50 ،75 ،100و صفر درصد خواهد بود. چیلر دو کمپرسور :ظرفیت چیلر به ترتیب  25 ،37.5 ،50 ،62.5 ،75 ،87.5 ،100و صفر درصد خواهند بود. .10در زمان رسیدن دمای آب برگشتی چیلر به دمای  ،Set Pointوقتی دو شرط زیر آماده باشند ،چیلر به طور خودکار متوقف و
دوباره روشن می شود:
 .aدمای آب برگشتی برای کمپرسور فعال  12درجه و برای کمپرسور غیرفعال  13درجه سانتیگراد باشد.
 .bمدت زمات توقف چیلر بیش از  6دقیقه باشد.
 .11در مورد فعالیت غیرعادی چیلر ،عبارت  Errorبر روی  HMIظاهر می شود.
 .12بعد از حل مشکل ،چیلر می تواند فعالیت را با فشار دکمه تنظیم مجدد در صفحه کنترل ،دوباره آغاز کند.
 .13در مورد شرایط فوری ،چیلر باید با فشار دکمه توقف اضطراری ( )Emergency Stopدر صفحه کنترل یا  HMIمتوقف شود.
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روند کار چیلر
● بررسی بعد از روشن کردن چیلر
 .1جریان کار را در شرایط عادی بررسی کنید.
 .2بررسی کنید سطح روغن در پنجره نمایشگر روغن بیش از  1/2باشد؛ اگر سطح روغن زیر  1/3پنجره نمایشگر است یا رو به
پایین حرکت می کند ،چیلر را سریع ًا متوقف کنید.
 .3بررسی کنید فشار حداکثری فشارسنج بین  7-11 kg/cm2باشد.
 .4بررسی کنید فشار حداقل بین  1.7-4 kg/cm2باشد.
 .5به مقدار سرما در لوله های برگشتی دقت کنید و اگر اتفاق غیرعادی افتاد سریعا چیلر را متوقف کنید.
● مراحل متوقف کردن چیلر
 .1مجموعه های چیلر را متوقف کنید.
 .2پمپ های آب خنک را متوقف کنید.
 .3پمپ های آب چیلر را متوقف کنید.
● نکاتی برای نگه داری دوره ای
 .1برج خنک کننده را ماهانه با تعویض آب تمیز کنید تا از برگشت مناسب گرما مطمئن شوید.
 .2اگر حداکثر فشار در دوره نگه داری یکساله بیش از  11 kg/cm2شد ،کندانسور را با محلول شیمیایی تمیز کنید.
 .3روغن کمپرسور و فیلتر خشک باید ساالنه تعویض شوند.
 .4سوئیچ حمایت و حجم سردسازی باید ماهانه بررسی و تنظیم شود.
 .5تمام رابط ها سیم های برقی باید ماهانه بررسی شوند تا از جداشدن سیم جلوگیری شود.
● هشدارها برای نگه داری چیلر
 .1چیلر را تمیز نگه دارید تا از شرایط عالی مطمئن شوید.
 .2سوئیچ دستی و سوئیچ از راه دور در چیلر را نباید همیشه یا بیش از  4بار در ساعت روشن کرد.
 .3قبل از نگه داری یا تعمیر چیلر ،سوئیچ کنترل باید متناسب با موقعیت صفحه کنترل باشد و سوئیچ اجرای چیلر باید در موقعیت
توقف چیلر قرار بگیرد.
 .4بعد از پایان نگه داری یا تعمیر ،لطفا سوئیچ اجرا را به موقعیت کنترل از راه دور و روشن شدن چیلر برگردانید.
 .5چیلر قبل از خروج از کارخانه تائید و تنظیم می شود .تمام سوئیچ های حفاظت ایمنی به خوبی تجهیز شده اند ،بنابراین لطفا برای
جلوگیری از خرابی چیلر ،خودتان آن را تنظیم نکنید!
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جعبه کنترل الکتریکی
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آنالیز و راهکارهای خرابی چیلر
دالیل احتمالی

عالئم

راهکارها

* نبود برق

* بررسی و تعمیر کنید

* ولتاژ برق بسیار کم

* به شرکت برق اطالع دهید

* خرابی رابط سوئیچ سیم پیچ الکتریکی یا خرابی سیم پیچ
مغناطیسی

* کنتاکتورها و رله حفاظتی بررسی گردد

( )1کمپرسور استارت نمی شود
* خرابی کمپرسور
* قطع ارتباط کنترل الکتریکی
( )1خرابی سوئیچ شروع و عدم اتصال سیم یا آسیب به فیوز
( )2فشار سوئیچ باال/پایین ،بار بیش از حد بر محافظ ،قفل
کردن عدم اتصال سوئیچ کنترل

( )2کمپرسور مکرر استارت می خورد و زمان
توقف بسیار کوتاه می باشد

* مشکل را بیابید سپس دوباره روشن کنید

* اتصال متناوب استارتر
*پرشر سوئیچ فشار باال/کم و سوئیچ دما اشتباه تنطیم شده و
یا کار نمی کند

*تنظیم یا تعویض کنید
*تعمیر با تعویض کنید

* دریچه انبساط کار نمی کند

* تمیز کنید و بشوئید

* برگشت دمای نامناسب کندانسور
* صافی یا خشک کن لوله های آب گرفته است
* بار خنک کننده زیاد است:
 )1هوای تازه بیش از حد
 )2نصب مجراها یا لوله های نامناسب

( High Press )4بسیار زیاد است

* تعمیر یا تعویض کنید

* تعمیر یا تعویض کنید

* فریون کافی نیست

( )3زمان کار کمپرسور بسیار طوالنی است
و وقتی سیستم خاموش است ،همچنان کار
می کند.

* بررسی و تعمیر کنید

*گازهای غیرقابل تقطیر را تخلیه کنید.
* خشک کن را تمیز یا تعویض کنید
* بررسی و کم کنید
* بررسی و کم کنید

* کنترلر دما بسیار کم تنظیم شده است

* دوباره تنظیم کنید

* سیم های کنترلر صحیح نمی باشد.

* تعمیر یا تعویض کنید

* فریون اضافی

* فریون اضافی را تخلیه کنید

* فریون کم

* نشتی را تعمیر کنید و با فریون پر کنید

* خرابی سوئیچ استارت

* تعمیر یا تعویض کنید

* رابط استارتر جدا نیست

* تعمیر یا تعویض کنید

* اشکال در مدار الکتریکی کنترل

* بخش های معیوب را تعمیر کنید

* هوا درون کندانسور

* هوا را خارج کنید

* دمای آب خنک کننده کندانسور بسیار باال است یا حجم آب
ناکافی است
* کندانسور رسوب زیادی دارد
* مقدار فریون بسیار زیاد است

* آب خنک اضافه کنید
* رسوب را پاک کنید
* فریون را خارج کنید
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عالئم

دالیل احتمالی
* آب بسیار یا دمای کم در سردساز

( High Press )5بسیار کم است

* میزان مبرد ناکافی است

* شیر مایع بسته نشده است

* دریچه را ببندید

* مبرد ناکافی
* فیلتر لوله مایع بسته شده است
* خشک کن بسته شده است
* شیر انبساط کار نمی کند
 .1جریان بسیار کم است
 .2انسداد مسیر
 .3خرابی شیر انبساط

( Low Press )7بسیار باال است

( )8کمپرسور صدای بسیار زیادی ایجاد می
کند یا لرزش زیادی دارد

* حجم آب را کاهش دهید یا دما را دوباره
تنظیم کنید

* نشتی را بررسی کنید و با سردکننده
پرکنید.

* شبکه فیلتر لوله های آب سردکننده بسته شده است

( Low Press )6بسیار کم است

راهکارها

* تمیز کنید
* نشتی را بررسی و با گاز مبرد پرکنید
* تمیز کنید
* تمیز کنید
* فیلتر را تعویض کنید
* دوباره تنظیم کنید
* تمیز کنید
* تعمیر و تعویض کنید

* آب سردکننده ناکافی است و دمای آب بسیار کم است

* جریان را افزایش دهید و دما را دوباره
تنظیم کنید.

* دمای بسیار باالی آب سردکننده یا آب بسیار زیاد است

* بار دمایی یا حجم آب را دوباره تنظیم کنید

* شیر انبساط بسیار یا کامل باز است

* دمای بیش از حد را دوباره تنظیم کنید یا
سطح سنسور دمایی را تعمیر کنید

* شیر کمپرسور شکسته است

* تعمیر یا تعویض کنید

* روغن کم است

* سطح روغن را بررسی کنید و با روغن
پرکنید

*شفت کمپرسور خشک شده یا شکسته است

* سطح روغن را بررسی کنید و با روغن پریا
تعویض کنید

* کمپرسور از درون آسیب دیده است
* سردکننده مایع برمی گردد
* شیر انبساط خراب است
* پیچ پایه شل شده است

* کمپرسور را بررسی و تعمیر کنید
* تعمیر کنید
* تعمیر یا تعویض کنید
* پیچ پایه را سفت کنید
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چک لیست پيش نيازهاي راه اندازي چيلر تراكمي آب خنك
مدار آب سرد تهويه
نصب فلوسوئيچ در مسير آب تهويه در مكاني افقي در جايي كه حتي المقدور يك متر از طرفين هرگونه اتصاالت فاصله داشته
باشد ،براي نصب فلوسوئيچ يك بوشن  1 1اينچ از وسط نصف شده (نيم بوشن) استفاده شود.
2
نصب يك عدد صافي با مش  10در ورودي آب تهويه به دستگاه چيلر و در ضمن توري آن از نوع فوالدي ضد زنگ با
ضخامت حداقل يك ميليمتر باشد.
نصب ترمومتر و مانومتر به صورت مجزا روي خط ورودي و خروجي به دستگاه (مانومترها همراه با شير توپي يا شيرشستي دار
جهت هواگيري قبل از مانومتر).
استفاده از ساپورت مناسب براي جلوگيري از وارد آمدن وزن لوله به فلنج هاي چيلر.
استفاده از لرزه گیر مناسب براي جلوگيري از وارد آمدن لرزش دستگاه به مدار لوله كشي.
استفاده از شير هواگيري (ترجيح ًا دستي) روي لوله هايي كه در موتورخانه به صورت لوپ اجرا گرديده است.
نصب دو عدد شير ايزوله كننده در ورود و خروج چيلر.
نصب دو عدد شير تخليه  1/2اینچ در ورودي و خروجي مدار تهويه بعد از فلنج دستگاه و قبل از شير ايزوله كننده .
مدار آب برج خنک کننده
نصب فلوسوئيچ در مسير آب برج در مكاني افقي در جايي كه حتي المقدور يك متر از طرفين هرگونه اتصاالت فاصله داشته
باشد ،براي نصب فلوسوئيچ يك بوشن  1 1اينچ از وسط نصف شده (نيم بوشن) استفاده شود.
2
نصب يك عدد صافي با مش  10در ورودي آب تهويه به دستگاه چيلر و در ضمن توري آن از نوع فوالدي ضد زنگ با
ضخامت حداقل يك ميليمتر باشد.
نصب ترمومتر و مانومتر به صورت مجزا روي خط ورودي و خروجي به دستگاه (مانومترها همراه با شير توپي يا شيرشستي دار
جهت هواگيري قبل از مانومتر) .
استفاده از ساپورت مناسب براي جلوگيري از وارد آمدن وزن لوله به فلنج هاي چيلر .
استفاده از لرزه گیر مناسب براي جلوگيري از وارد آمدن لرزش دستگاه به مدار لوله كشي .
استفاده از شير هواگيري (ترجيح ًا دستي) روي لوله هايي كه در موتورخانه به صورت لوپ اجرا گرديده است.
نصب دو عدد شير ايزوله كننده در ورود و خروج چيلر .
نصب دو عدد شير تخليه  1/2اینچ در ورودي و خروجي مدار تهويه وبرج خنک کن بعد از فلنج دستگاه قبل از شير ايزوله كننده .
نصب دو عدد بوشن  2اینچ در ورود و خروج چیلر قبل از شیر ایزوله کننده خط اصلی جهت اسید شویی های احتمالی .
نصب ترموستات فن برج خنک کننده یا هر مدار کنترلی دیگر در ورودی آب برج خنک کن به دستگاه چیلر  ،ترموستات از
نوع مرغوب دیفرنشیال دار تهیه گردد.
انتخاب محل نصب
محل نصب چيلر بايد دور از نور خورشيد يا هر نوع منبع گرمايي ديگر بوده و نزديك به منبع تغذيه برق و سيستم تامين آب انتخاب گردد.
بهترين مكان براي چيلر مكاني است كه داراي تهويه مناسب ،رطوبت كم و گرد و غبار كم در هوا باشد.
سازه ساختماني زير چيلر به اندازه كافي قوي  ،كم لرزش و كم صدا باشد.
ساختن فوندانسيون
سطح محل نصب چيلر بايد افقي ،تراز و حداكثر اختالف ارتفاع كمتر از  5ميليمتر باشد.
چهار طرف فوندانسيون مجراي كوچكي جهت تخليه آب در زمان شستشوي كندانسور يا موتورخانه تعبيه شود.
استفاده از صفحه الستيكي مقاوم (لرزه گير) در چهار طرف چيلر براي جلوگيري از انتقال لرزش دستگاه به فوندانسيون ساختمان اجرا گردد.
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فضاي تعميراتي
براي راهبري و تعميرات آسان تر در آينده بايد فضاي كافي در چهار طرف چيلر وجود داشته باشد.
به اندازه طول چیلر در جلو و یا پشت چیلر برای تعمیرات احتمالی تیوبها در آینده فضای خالی اختصاص یابد.
مدار الكتريكي
اجراي كابل مدار قدرت به تابلو كنترل چيلر به صورت چهار رشته افشان شامل سه رشته فاز و يك رشته ارت متناسب با
قدرت نامي تابلوي برق چيلر .
اجراي كابل  mm² 3x1.5از محل نصب فلوسوئيچ خط تهويه به تابلوي برق دستگاه با احتساب كابل اضافي جهت سريم
بندي ،حتی المقدور کابلها را از درون لوله فوالدی عبور دهند .
اجراي كابل  mm² 3x1.5از محل نصب فلوسوئيچ خط برج خنک کن به تابلوي برق دستگاه با احتساب كابل اضافي جهت
سريم بندي ،حتی المقدور کابلها را از درون لوله فوالدی عبور دهند .
اجراي كابل  mm² 3x1.5از محل نصب ترموستات به کنتاکتور فن برج خنک کن در تابلوي اصلی موتورخانه و فرمان به
کنتاکتور فن برج خنک کن و نصب یک عدد کلید سه حالته دستی و اتوماتیک بر روی تابلو برق مربوطه  ،به طوری که امکان
تنظیم درجه حرارت آب برج خنک کن میسر گردد.
نصب كنترل فاز براي برج خنک کن در تابلوي اصلي برق موتورخانه .
نصب كنترل فاز براي دستگاه چيلر در تابلوي اصلي برق موتورخانه .
نصب بی متال برای کنتاکتور فن برج خنک کن در تابلوی اصلی برق موتورخانه.
سایر موارد
نصب و راه اندازی سختی گیر و پر کردن مدار آب سیستم تهویه و آب برج خنک کن از آب نرم با سختی کمتر از PPM50

مسئول تاسیسات پروژه

اینجانب
به آدرس
تایید می نمایم که همه پیش نیازهای فوق انجام گردیده است .
برای راه اندازی تعداد دستگاه چیلر مدل
تاریخ

با ظرفیت برودتی

پروژه مذکور مورد نظر می باشد.
امضاء

ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن وﺣﯿﺪ دﺳﺘﮕﺮدي)ﻇﻔﺮ( ،ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ،ﭘﻼك 341ﺗﻠﻔﻦ021-88880292 :
ﻓﮑﺲ021-88881599 :

info@koa.ir

sinkojapan.com

karoandisheh.com

