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 فرم اطالعات تکمیلی چیلر آبی و هوایی 

 اطالعات تکمیلی چیلر آبی 

                                                                 ENTERING……………………………………°F دمای ورودی آب به اواپراتور  

       LEAVING……………………………………°F                                                                                              دمای خروجی آب از اواپراتور

                GPM………………………….…….……………                                                                                                                دبی آب در اواپراتور      

    

                                                                                                                       ENTERING……………………………………°Fدمای ورودی آب به کندانسور 

                                                                                                                       LEAVING……………………………………°F  دمای خروجی آب از کندانسور 

                                                                                WET BULB TEMP……………………………°Fدر صورت نیاز به برج خنک کننده دمای مرطوب محیط  

 تعداد مورد نیاز ............................ دستگاه   

 

 برج خنک کننده  اطالعات تکمیلی  

                                                                                                                               دبی آب برج

…………….…….…………………………GPM     دمای آب ورودی به

 F°……………..……………………………… برج                                                                                                                  

                                                                                                     دمای آب خروجی از برج                

………………………………..……………°F 

                                                                                                                          دمای مرطوب محیط

………………………………..……………°F              

 تعداد مورد نیاز ................................. دستگاه  

 

 چیلر هواییاطالعات تکمیلی 

 یکپارچه   B)مجزا                                     A) نوع چیلر هوایی     

                                                                                                                       ENTERING……………………………………°Fدمای ورودی آب به اواپراتور 

                                                                                                                        دمای خروجی آب از اواپراتور  

LEAVING……………………………………°F 

                                                                                                                                         GPM..…………………………………………دبی آب از اواپراتور 

  

                                                                                                                  ENTERING AIR DRY – BULB…………………………….°Fدمای خشک محیط 

 CONDENSING                                                                                                     دمای کندانسینگ

TEMPERATURE…………………………°F 

                                                                                                                      EVAPORATING TEMPERATURE…………………………….°Fدمای تبخیر 

 بلی ........                     خیر ............                      آیا چیلر مذکور جهت مصرف صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد ؟       

 خیر............    بلی ........  آیا چیلر مذکور در کلیه فصول سال مورد استفاده قرار می گیرد ؟

  تعداد مورد نیاز ........................ دستکاه  

 

 اطالعات تکمیلی کندانسور هوایی  
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 F AMBIENT TEMP°دمای هوای ورودی به کندانسور هوایی                                                                                      

………………………………… 

                                                                                                                          THR………………….……………….. MBHمیزان تخلیه حرارتی کندانسور 

 دمای کندانسینگ مورد نظر ) طراحی (    

                                                                                                             C.T…………………………………….°Fتعداد مورد نیاز ........................ دستکاه 

          

 جنس پره کویل : ) در مناطقی که عوامل خورندگی وجود دارد پیشنهاد می شود نوع پره ها از جنس مس و بدنه با پوشش رنگ اپوکسی باشد (

  (A ی........                                             آلومینیوم(B  .............مسی 

 (A                                       ......... با رنگ اپوکسی(B  .........بدون رنگ اپوکسی 

 ..............  A AXIAL                                              .............(B CENTRIFUGAL) نوع فن : 

 

 

 اطالعات فوق مورد تائید است و شرکت نسیم سازان اروند مسئولیتی بابت اشتباه در اطالعات داده شده ندارد            

........................................امضاء:                   نام : .............................. نام خانوادگی :.............................. مسئولیت : 

 تاریخ : ...................... 

 توضیح : تکمیل این فرم بدون تکمیل کادر باال اعتبار ندارد.              

 ئید. ارسال نما  نسیم سازان اروند پس از تکمیل این فرم ، انرا با یکی از روش های زیر به دفتر فروش  
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