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BEK1105 

 كىتزلز ًَضمىذ چیلزتزاكمی

Intelligent Controller  Compression chiller 
 

 ضزح كلی:

تزمًستتاتُا در   كىتزل میطًوذ .  در حال حاضز سیستم كىتزلی چیلزَای تزاكمی تًسط تزمًستات   

در غًرتیکٍ دمتای آب   ي اپزاتًر مقذار آن را تىظیم میىمایذ.خزيجی آب سزد چیلزَا وػة میطًوذ 

 سزد خزيجی اس دمای تىظیمی تیطتز تاضذ فزمان ريضه ضذن كمپزسًر غادر میطًد.

 

 ایه وًع ضیًٌ كىتزل دي اضکال اساسی دارد : 

ريس ي در وتیجتٍ ویتاس تتٍ ستزمایص فتًا الؼتادٌ       وًساوات دما ًَای آساد در طًل ديرٌ ضثاوٍ  -

اضذ ي اپزاتًر ومیتًاوذ تغییتزات  ص در طًل ضثاوٍ ريس متغیز میثمتغیز است لذا ویاس تٍ سزمای

 مىاسة را در تزمًستات ایجاد ومایذ.

تا تًجٍ تٍ ایىکٍ در تیطتز ساختماوُا حتذال  اس دي دستتهاٌ چیلتز جُتت ستزمایص استت ادٌ        -

 تًر آب سزد كىتزل ومایذ.یتًاوذ دمای آب مىاسة را در كلکوممیطًد اپزاتًر 

ي كىذاوستًر دستتی اوجتای میطتًد ي ایته تاػت        كىتزل كلیٍ تجُیشات ماوىذ پمپُای فىکًئت    -

 میطًد تسیاری ايلات تجُیشات تذين كارتزد ريضه تماوىذ.

است ادٌ ومیطتًد  در ساختماوُای تا كارتزی مىقطغ السی است چیلز در ساػاتی كٍ اس ساختمان  -

 خامًش تاضذ.
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 : TZB1105مشایای كىتزل ًَضمىذ چیلز تزاكمی 

 33درغذ تزای ستاختماوُای مستکًوی ي حتذال      15كاَص مػزف سًخت حذال    -1

 درغذ تزای ساختماوُای اداری

 تؼییه ست پًیىت سزمایص تًسط دمای ًَای آساد .  -2

میطتًد ي چیلزَتا تػتًرت    ست پًیىت تز اساس سزمایص مًرد ویاس ستاختمان مااستثٍ   

 .  ) تا رػایت ماذيدیتُای خامًش كزدن چیلز( پیطزي ي پسزي كىتزل میطًوذ.

 كىتزل یکپارچٍ چیلز ي پمپُا. -3

دمتای يالؼتی كلکتتًر      كىتزلز مااسثٍ میطًد تاست پًیىت آب سزد خزيجی كٍ تًسط 

كىتتزل   تز اساس ویتاس چیلزَتا كىتتزل میطتًوذ .     د يطًمی مقایسٍرفت آب سزد چیلزَا 

 كىذاوسًر ي فىُای تزج خىک كىىذٌ ویش مطاتق ویاس اوجای میطًد. ي پمپُای فىکًئ 

 پسزي پیطزي يكىتزل پمپُای فىکًئ  ي ًَاساس تػًرت  -4

 كىتزل پمپُای كىذاوسًر تػًرت پیطزي ي پسزي -5

 كىتزل فه تزجُای خىک كه تػًرت پیطزي ي پسزي .  -6

میثاضذ كٍ تذلی  كىتزل مجشا فىُا میثاضذ. یکی اس مطکالت تزجُا اغطالحا تسمٍ پزاوذن 

 تًسط كىتزل پیطزي ي پسزي فه تزجُا ایه مطک  تا حذيدی ح  میطًد.

 خزيجی آالری ،آصیز ، چزاؽ ، پیامک   -7

 اتػال تٍ كامپیًتز جُت مًویتًریىگ -8

 جُت ارسال آالرمُا ي كىتزل چیلز GSM MODEMاتػال تٍ  -9

 تىظیم ساػات كاركزد چیلز . -13

تتز   BEK1105ی تا كاركزد مىقطغ ستاػت كتار چیلتز تىظتیم میطتًد ي      در ساختماوُا

اساس دمای ًَای آساد ي ساػات خامًش تًدن چیلز تطخیع میذَذ چٍ سماوی لثت   

 اس ساػت تىظیم ضذٌ ضزيع تٍ كار ومایذ.
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 َای كاری  مذ

  : تز اساس راحتی در ساختمان كىتزل میطًد  سزمایصكار. 

  خامًش میثاضىذ.خامًش : كلیٍ تجُیشات 

 

 كار              مذلاتلیت تىظیم سماوی 

 تىظیم ضىثٍ تا جمؼٍ َزريس یک وقطٍ ريضه ي یک وقطٍ خامًش جُت ساختماوُای اداری 

 تىظیم ػذی كاركزد تؼطیالت ضمسی 

  كار جُت ساختماوُای اداری مىاسة يريد تٍ مذمااسثٍ سمان 

 كار جُت ساختماوُای اداری مااسثٍ سمان مىاسة خزيج اس مذ 

 آالرمُا

    ثیىتذ وتزی افتشار ضتمه آالری غتًتی ي ومتایص       چىاوچٍ َز یتک اس سىستًرَا آستیة ت

 ريوذی كٍ تؼزیف ضذٌ است ادامٍ میذَذ.   ا سىسًر مؼیًب تٍ كار خًد ت

 ػذی ػملکزد مىاسة چیلز 

 .امکان ارسال آالری تٍ وهُثاوی ساختمان يجًد دارد 

  امکان sms ًسط آالرمُا تGSMMODEM 

 خزيجیُا

 10 AMP,220 Vac                       
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 ایىتزفیس

 پًرت سزیال جُت ثثت اطالػات تًسط كامپیًتز یا دیتاالگز 

  پًرت مخػًظ جُتUpgrade یا اتػال تٍ دستهاٌ جاوثی 

  اتػالGSM  MODEM  چیلزاطالػات تٍ ساماوٍ جُت كىتزل ساماوٍ ي دریافت   

 ريش وػة

        تا تًجٍ تٍ ػذی آضىایی سزيیس كتاران چیلتز تتا سیستتم ًَضتمىذ ، وػتةBEK110  

 تذين َیچهًوٍ تغییزات سیم كطی اوجای میطًد .  

    َىهتای راٌ اوتذاسی BEK110        كلیتذَای كىتتزل دستتی مًتًرخاوتٍ ختامًش میطتًد ي

 كلیذَای سیستم ًَضمىذ ريضه میطًد ي َز لاظٍ میتًان ایه يضتؼیت را تغییتز داد.  

تجُیتشات را در حالتت   یه تزتیة سزيیس كاران تذين َیچهًوٍ مطتکلی میتًاوىتذ   تذ

 دستی لزار دَىذ .

 

 گاراوتی ي خذمات پس اس فزيش

  ستال ختذمات پتس اس فتزيش      13ستال گتاراوتی ي    3كلیٍ تجُیشات وػة ضذٌ دارای

 میثاضذ.  
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 :TZB1105ضزح سىسًرَای كىتزل ًَضمىذ چیلز تزاكمی 

- T1,T2    سىسًر َای دمای آب سزد خزيجی چیلز یک ي دي جُت كىتزل چیلزَتای یتک

 ي دي

- T3 سىسًر دمای كلکتًر آب سزد رفت چیلز جُت مقایسٍ تا ست پًیىت سزمایص 

- T4      سىسًر دمای كلکتًر آب سزد تزگطت چیلز جُت كىتتزل تؼتذاد پمتن فىکًئت  در

 حال گار

- T5   سىسًر دمای آب كىذاوسًر رفت تزجُا 

- T6 ًر دمای آب كىذاوسًر تزگطت تزجُا جُت كىتزل فه تزجُتا ي كىتتزل تؼتذاد    سىس

 پمپُای كىذاوسًر

- T7 سىسًر دمای ًَای آساد جُت مااسثٍ ست پًیىت سزمایص 

 : TZB1105ضزح وقاط كىتزلی كىتزل ًَضمىذ چیلز تزاكمی

- CH1,CH2 فزمان ريضه خامًش چیلز یک يدي 

آب ستزد رفت،فزمتان كتار چیلزَتا     تز اساس ستت پًیىتت ستزمایص ي دمتای كلکتتًر      

 تػًرت پیطزي ي پسزي غادر میطًد.

- PCH1,PCH2 فزمان ريضه خامًش پمن فىکًئ  یک ي دي 

پمن فىکًئ  پیطزي َىهای ريضه ضتذن چیلتز ريضته میطتًد ي در غتًرت لتشيی پمتن        

 پسزي ريضه میطًد.

- PCW1,PCW2 فزمان ريضه خامًش پمن كىذاوسًر یک ي دي 
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ي َىهای ريضه ضذن چیلز ريضه میطتًد ي در غتًرت لتشيی پمتن     پمن كىذاوسًر پیطز

 پسزي ريضه میطًد.  

- M3,M4 فزمان ريضه خامًش فه تزج خىک كىىذٌ یک ي دي 

 فه تزجُا تػًرت پیطزي پسزي كىتزل میطًوذ تا اس كزیستال ماافظت ضًد.

- B1,B2 فزمان ريضه ي خامًش كزدن مطؼ  یک ي دي 

 دمای كلکتًر آب سزد رفت    َزچٍ اختالف ست پًیىت سزمایص تا

- PF1,PF2 فزمان ريضه ي خامًش كزدن  پمن آب داؽ چیلز 

پمن آب داؽ تا ريضه ضذن چیلز ريضه میطتًد ي در غتًرت افتشایص اختتالف رفتت ي      

 تزگطت آب داؽ پمن پسزي ريضه میطًد.

 

 


