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بهره برداری و تولید پشم 
1 3 8 0 شیشه -

تاسیس
1 3 7 6

پشم شیشه پارس
شـرکت پشـم شیشـه پـارس )سـهامی خـاص( در سـال 1376 تاسـیس و در سـال 1380 بـه بهـره بـرداری رسـید. ایـن واحـد 
تولیـدی عـاوه بـر توسـعه و گسـترش كمـی و كیفـی بـازار عایـق هـای حرارتـی، بـا بهـره گیـری از تجـارب و دانـش مدیـران 
شـركت، در سـال 1386 فعالیـت خـود را در زمینـه واردات تجهیـزات سرمایشـی و گرمایشـی آغـاز نمـود. ایـن شـرکت هـم 
اکنـون بـا بیـش از ۲0 سـال سـابقه در ارائـه خدمـات مهندسـی سیسـتم های تهویـه مطبـوع و تأسیسـات سـاختمانی، 
افتخـار دارد تـا بـه عنـوان نماینـده انحصـاری تهویـه مطبـوع گریـن، بـا هـدف کاهـش مصـرف انـرژی و حفظ محیط زیسـت، 
محصـوالت بـا کیفیـت روز دنیـا را ارائـه داده و در خدمـت جامعـه مهندسـین و متخصصیـن ایـران باشـد. تیـم فنـی و 
مهندسـی تهویـه مطبـوع گریـن عـاوه بـر فـروش محصـوالت، در زمینـه مشـاوره، طراحـی، نظـارت، نصـب، راه انـدازی و 

خدمـات پـس از فـروش نیـز در جهـت تامیـن آسـایش و رضایـت هرچـه بیشـتر مشـتریان گام بـر مـی دارد.

PARS
Glass Wool
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تولید محصوالت صنایع مفتولی  
1 3 8 9

واردات اتصاالت سیستم های 
1 3 8 6 گرمایشی -
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تولید دستگاه های تهویه مطبوع خانگی 
1 9 9 1

تولیـد دستـگاه هـای تهویه مطبوع سنگین
۲ 0 0 0

SQCC

تهویه مطبوع گرین
از چیلرهـای تراکمـی،  اعـم  کمپانـی تهویـه مطبـوع گریـن، تولیـد کننـده دسـتگاه های مرکـزی و مسـتقل تاسیسـاتی، 
هواسـاز، فن کویـل، داکـت اسـپلیت، VRF و کولرهـای گازی اسـت. کارخانـه ایـن شـرکت بـا تکیـه بـر دانـش فنـی روز 
اروپـا، متخصصیـن کار آزمـوده و همچنیـن ماشـین آالت و تجهیـزات پیشـرفته تمـام اتوماتیـک، محصـوالت بـا کیفیـت 
و همـگام بـا باالتریـن اسـتانداردهای تضمیـن کیفیـت در اروپـا را تولیـد می نمایـد. محصـوالت گریـن در دو گـروه تهویـه 
مطبـوع خانگـی و صنعتـی بـرای انـواع پروژه هـای مسـکونی، اداری، تجـاری، صنعتـی، هتل هـا، بیمارسـتان ها، مراکـز خریـد 

و اماکـن عمومـی عرضـه می گـردد.

GREEN
Air Condition
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تولیـد دستـگاه  حجم مبرد
۲ 0 0 6  - GRV متغیر 

تولید چیلر اسکرو
۲ 0 0 8

تولید چیلر سانتریفیوژ
۲ 0 1 6
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چیلر تراکمی هواخنک
چیلــر تراکمــی هواخنــک، از انــواع چیلرهایــی  هســتند کــه بــر اســاس ســیکل تبریــد تراکمــی کار می کننــد. عمــل خنک ســازی 
کندانســور در ایــن چیلرهــا بــا عبــور هــوای اجبــاری از روی کویــل انجــام می گیــرد، بــه همیــن دلیــل بــه آن  چیلــر هواخنــک گفتــه 
می شــود. از ایــن دســتگاه ها جهــت تهویــه مطبــوع در ســاختمان های مســکونی، اداری، تجــاری، صنعـتـی و همچنیــن در برخــی 

ــود. ــتفاده می ش ــه های تولیــد اس ــک ســازی پروس ــت خن ــع جه صنای
سیکل کارکرد چیلر هوا خنک

در چیلــر هواخنــک گاز ابتــدا توســط کمپرســور، متراکــم می گردد.ایــن گاز وارد کندانســور شــده، توســط هــوای محیــط خنــک شــده و 
بــه مایــع تبدیــل می گردد.ایــن مایــع بــا عبــور از شــیر انبســاط و یــا لولــه موئیــن وارد اواپراتــور می شــود. ایــن کاهــش فشــار باعــث 

ایجــاد بــرودت می شــود. پــس از آن گاز حاصــل از تبخیــر بــه کمپرســور منتقــل شــده و ایــن چرخــه مــدام تکــرار می گــردد.

اجزای اصلی چیلرهای تراکمی :
1- کمپرسور

در یــک سیســتم ســرمایش تراکمــی، کمپرســور دارای دو عملکــرد مهــم اســت.اول، کاهــش فشــار و خــارج کــردن بخــار مبــرد از 
اواپراتــور و دوم، افزایــش فشــار در اثــر تراکــم و افزایــش دمــای بخــار مبــرد در ســمت دهــش بیــش از دمــای ســیال واســط ) آب یــا 

هــوا ( کــه قــرار اســت موجــب تقطیــر مبــرد در کندانســور شــود.
کمپرســور در کانــون مرکــزی یــک سیســتم تراکمــی قــرار می گیــرد و بــه همــان انــدازه کــه عملکــرد آن متناســب بــا کندانســور، موجــب 
چگالــش می شــود، بــه همــان مقــدار در ارتبــاط بــا اواپراتــور موجــب مکــش و کاهــش فشــار می گــردد. بنابرایــن کمپرســور علــی رغــم 

نامــی کــه دارد عملکــردی دوســویه داشــته و در هــر دو ســمت فشــار ضعیــف و قــوی، نقــش اساســی را بــازی می کنــد.
)Rotary( کمپرسور روتاری •

کمپرســورهای روتــاری دارای تیغــه لغزنــده ای می باشــند کــه ایــن تیغــه در محــل مشــخص و ثابتــی در بدنــه ســیلندر جاســازی شــده 
اســت و در محــل خــود حرکــت رفــت و آمــدی دارد و عامــل عقــب و جلــو رفتــن تیغــه، اســتوانه گردانــی اســت کــه نســبت بــه ســیلندر 
غیــر هــم مرکــز اســت. در واقــع تیغــه، عامــل جدایــی ســوپاپ مکــش و دهــش اســت.در ایــن گونــه کمپرســور، اســتوانه گــردان بــا 
دوران جاروگونــه در ســیلندر، گاز را متراکــم می کنــد. زمانــی کــه اســتوانه گــردان تیغــه لغزنــده را بــه داخــل می رانــد، هنگامــی اســت 

کــه ســوپاپ مکــش بــاز شــده و ســوپاپ دهــش بســته می شــود.

Warm Return Air in

Evaporator Blower

Cool Suply
Air Out

Expansion Valve DRIER

REFRIGERANT FLOW

Liquid Line

CONDENSOR
COMPRESSOR  OUTLETCOMPRESSOR INLET

EVAPORATOR

Warm
Air Out

Condenser
Fan

Ambient (Outside)
Air In

COMPRESSOR
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• کمپرسور اسکرال
کمپرســور اســکرال نــام خــود را از دو نــوار مارپیــچ طومــار گونــه گرفتــه اســت کــه در هــم فــرو رفتــه و بــا کــم و زیــاد شــدن فواصل شــان 
و حرکــت مــداری، موجــب مکــش و دهــش بخــار مبــرد می شــوند.اختراع ایــن نــوع کمپرســور اولیــن بــار در ســال 1905 در فرانســه بــه 
ثبــت رســید؛ امــا بیــش از هشــتاد ســال طــول کشــید تــا از آن بــرای تجهیــزات سرمایشــی اســتفاده شــود. ایــن نــوع کمپرســور اولیــن 

بــار در ســال 1987 در آمریــکا بــرای تجهیــزات خنــک کننــده کــم ظرفیــت خانگــی بــه کار گرفتــه شــد.
در ایــن نــوع کمپرســور، نــوار مارپیچــی کــه در بــاال قــرار می گیــرد ثابــت و نقــش درگاه دهــش را بــازی می کنــد. نــوار مارپیــچ پائینــی 
کــه در مارپیــچ فوقانــی فــرو رفتــه متحــرک بــوده و بــه کمــک محــور بــه الکتروموتــور متصــل می گــردد. بــه هنــگام مکــش، بخــار مبــرد 
وارد فضــای بیــن دو نــوار مارپیــچ می شــود و طــی حرکــت پیوســته، بــه مرکــز دو نــوار رانــده و متراکــم شــده و از نقطــه میانــی دو 

نــوار خــارج می شــود.

۲- کندانسور
گرمای اخذ شده مبرد در کندانسور که خود نوعی مبدل حرارتی محسوب می شود با تقطیر به محیط باز پس داده می شود. اما بخار 
مبرد پیش از ورود به کندانسور باید به اندازه کافی در اثر عملکرد تراکم، گرم شده باشد تا استعداد برقراری انتقال گرما به یک 
واسط خنک تر مانند آب یا هوا را پیدا کند. اگرنه همان مقدار انرژی که در اواپراتور اخذ شده اینک باید توسط کندانسور مصرف 
گردد تا بخار مبرد به مایع تبدیل شود. بنابراین اگر چه مبرد در کندانسور از حالت گاز به مایع در می آید؛ اما تمامی عمل چگالش 
به عهده کندانسور نیست، بلکه کمپرسور نقش مهمی را در این بین بازی می کند.از همین رو کندانسور و کمپرسور به همراه هم 

واحد چگالش خوانده می شوند و در واحدهای دو تکه نیز این دو بخش در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

مکش تخلیه تراکم
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• کندانسور هوایی
چیلرهـای هواخنـک همـگی دارای کندانسـور هوایـی هسـتند و یـکی از دالیـل اسـتفاده از کندانسـور هوایـی، عـدم امکان اسـتفاده از 

کندانسـور آبـی در مناطـق مرطـوب اسـت. سـایر دالیـل اسـتفاده از کندانسـور هوایـی به شـرح زیر می باشـد:
   عدم نیاز به مصرف آب

   عدم مشکل یخ زدگی، رسوب گذاری و خوردگی و همچنین عدم نیاز به عملیات سختی گیری آب
   عدم نیاز به پمپ و شبکه لوله کشی آب که معموال حجیم تر و گران تر از شبکه لوله کشی مبرد است

   امکان نصب در فضای باز و دو تکه کردن واحد خنک کننده برای جلوگیری از انتقال ارتعاش و سر و صدا به داخل فضاها
   هزینه کمتر نصب و راه اندازی به نسبت کندانسورهای آبی

   عدم نیاز به برج خنک کننده
   هزینه تعمیر و نگهداری پایین

   عدم محدودیت استفاده برای اغلب سیستم ها

3- اواپراتور
بخـش گرماگیـر یـا بـه عبـارت دیگـر سـرد کننده سیسـتم تراکمـی، اواپراتور یا تبخیر کننده می باشـد که در چیلرهـای تراکمی مدوالر 

غالبا اواپراتور از نوع پوسـته و لوله )Shell & Tube( انتخاب می شـوند.

4- شیر انبساط
شـیر انبسـاط از جملـه وسـایل اختناـقی اسـت کـه در چیلرهـای تراکمـی نقـش پـر اهمیـتی بـه عهـده دارد. البتـه در سـایر تجهیـزات 
خنـک کننـده تراکمـی بـه غیـر از شـیر انبسـاط از وسـایلی ماننـد لولـه موئیـن و شـیرهای شـناور نیـز اسـتفاده می شـود. نقـش اصـلی 
شـیر انبسـاط کاهـش فشـار مبـرد خروجـی از کندانسـور و حفـظ فشـار کـم در اواپراتـور اسـت و در واقـع مـرز بین سـمت پرفشـار و کم 
فشـار محسـوب می شـود. بـه همیـن دلیـل شـیر انبسـاط در ورودی اواپراتـور نصـب می شـود. بـه جـز ایـن، شـیر انبسـاط متناسـب بـا 

ظرفیـت و میـزان بـار سرمایشـی، مقـدار جریـان ورودی بـه اواپراتـور را کنتـرل و تنظیـم می کنـد.

خروج مبرد

تیغ هها و صفحات
پوستهنگهدارنده

لوله فاصله انداز
 و میله مهار

درپوش

ورود
آب تهویه

خروج
آب تهویه

ورود مبرد
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نـام گـذاری

G C T165H P3AC

AC : هوا خنک

T3: مخصوص مناطق حاره ای 

P3: 380V / 50Hz / 3Ph

H Type

M: مینی چیلر

T1: مخصوص مناطق معتدل 

C : چـیـلــر

P1: 220V / 50Hz / 1Ph

65 Kw
30 Kw

130 Kw

GREEN

Modular Chiller

H Type 30 kW H Type 65/130 kW

تصــویـر مـحـصـوالت
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درست در دمای آســایـش...

H Type
 Modular Chiller
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Chiller

H Type Modular Chiller

H چیلر مدوالر سری

مبدل حرارتی گرین با راندمان باال
در چیلرهــای مــدوالر از لولــه مســی بســیار باریــک کــه دارای شــیارهای داخلــی هســتند اســتفاده شــده اســت، کــه راندمــان مبــدل حرارتــی را تــا 10 

درصــد نســبت بــه مبدل هــای معمولــی افزایــش می دهــد.

راه اندازی پشتیبان
ـــوان دســـتگاه اصلـــی  ـــه عن ـــر را ب ـــک از دســـتگاه های دیگ ـــر ی ـــه راحتـــی ه ـــوان ب ـــار مشـــکل شـــود می ت ـــه دســـتگاه اصلـــی ) Master ( دچ ـــی ک زمان
ـــدون وقفـــه  ـــد ب ـــه کار خـــود ادامـــه دهد.همچنیـــن هـــرگاه دســـتگاه غیـــر اصلـــی دچـــار آســـیب شـــود سیســـتم می توان ـــا سیســـتم ب انتخـــاب کـــرد ت

ـــه کار خـــود ادامـــه دهـــد. ب

وجود دو مدار تبرید در یک سیستم
هــر چیلــر دو مــدار تبریــد جداگانــه دارد، بــه ایــن صــورت کــه اگــر بــرای یــک مــدار مشــکلی ایجــاد شــود مــدار دیگــر بــدون مشــکل بــه عملکــرد خــود 
ادامــه می دهــد. همچنیــن اگــر بــار سرمایشــی کــم باشــد از یــک مــدار ســرمایش اســتفاده می شــود کــه موجــب افزایــش راندمــان انــرژی می شــود.
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عملکرد جایگزین
ترتیــب اســتارت و عملکــرد هــر یــک از دســتگاه ها بــه صــورت خــودکار بــر اســاس زمــان راه انــدازی، تنظیــم می شــود.این عملکــرد موجــب افزایــش 

طــول عمــر سیســتم می شــود.

R410a مبرد
مبــرد مــورد اســتفاده چیلرهــای مــدوالر گریــن گاز R410a می باشــد کــه موجــب بــاال رفتــن راندمــان دســتگاه می شــود.همچنین بــا اســتفاده از ایــن 

گاز کــه بــه عنــوان گاز دوســتدار محیــط زیســت شــناخته می شــود، آســیب های زیســت محیطــی بــه حداقــل می رســد.

طراحی فشرده
چیلرهای مدوالر سری H دارای ابعاد کوچکی هستند، در نتیجه به فضای نصب کمتری نیاز دارند.

12
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65Kw

1040Kw

130Kw

2080Kw

Unit 16

30Kw

480Kw

Unit 16

Unit 16

اتصال 16 دستگاه به یکدیگر 
ــن  ــا 640 ت ــه یکدیگــر متصــل کــرد و ظرفیــت ســرمایش کل را ت ــا 16 دســتگاه را ب ــوان ت ــودن دســتگاه ها، می ت ــا اســتفاده از قابلیــت مــدوالر ب ب

ــرد. ــاال ب تبریــد )2080KW  واقعــی ( ب

استفاده از بهترین تجهیزات
ــردن کیفیــت دســتگاه ها بهــره  ــرای باالب ــد، دانفــوس و هایلــی ب در چیلرهــای گریــن از بهتریــن و معتبرتریــن برندهــای روز دنیــا همچــون کوپلن

گرفتــه شــده اســت.
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Classification Name GACCH-30P3T1 GACCH-65P3T1 GACCH-130P3T1

Protection
Function

High Pressure Protection

Low Pressure Protection

Over-Load Protection (Cooling Mode)

Phase-Sequence Protection 
(Lack/Reverse Phase)

Anti-Freezing Protection (Cooling Mode)

Over-Current Protection Of Compressor

Over Heat Protection (Heating Mode)

Anti-Freezing Protection (In Winter)

Water Flow Protection

Flow Switch Protection

Compressor Delay Protection

Sensor Failure Alarm

Failure Code Display Function

Control
Function

Operation Mode Display

Clock, Time Switch Display

Compressor Operating Display

Set Temperature Display

Water-Return/Water Outlet Temperature Display

Electrical Heating Operating Display

Expansion Valve Opening Degree Display

Operation
Mode

Cooling Mode

Heating Mode

Function Introduction | پروتکل های عملکردی
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Model Sales GACCH-30P3T1 GACCH-65P3T1 GACCH-130P3T1

Capacity

Cooling Btu/H 100,000 222,000 443,500

Kw 30 65 130

Heating Btu/H 110,000 242,500 477,700

Kw 33 71 140

Electric Data

Power Supply V~,Hz,Ph 380/50/3 380/50/3 380/50/3

Cooling Power Input Kw 9.4 19.2 38.4

Heating Power Input Kw 10 21.5 40.5

Cooling Current A 17.7 36.3 72.6

Heating Current A 18 54.1 110

Max. Input Consumption W 16.1 29.61 59.4

Max. Input Current A 29 51 110

Compressor

Type Twin Rotary Hermetic Scroll Hermetic Scroll

Quantity Pieces 2 2 2

Brand Highly Copeland Danfoss

Air-Side Heat Exchanger

Heat Exchanger Type High-Efficient Fin Heat Exchanger

Fan Type Low Noise Axial Fan Low Noise Axial Fan Low Noise Axial Fan 

Fan Quantity Pieces 1 2 2

Air Flow Volume m3/H 13,500 13,500×2 27,000×2

Fan Motor Input Kw 0.55 0.55×2 1.1×2

Water Side Heat Exchanger

Type High-Efficiency Shell And Tube Heat Exchanger

Water Resistance Kpa 45 45 55

Water Flow Volume m3/H 5.2 11.2 22.4

Max. Pressure Mpa 1 1 1

Water Pipe Connection Type Flexible Joint Flexible Joint Flexible Joint

Dimension(W×D×H) Net mm 1000×950×1880 2000×950×1880 2200×1100×2080

Weight
Net Kg 310 580 935

Packing Kg 325 595 965

Refrigerant
Refrigerant R410a R410a R410a

Refrigerant Control Method Capillary Pipe Exv T Throttle Exv T Throttle

Inlet/Outlet Water Pipe mm DN32 DN50 DN65

Noise Db(A) ≤65 ≤65 ≤68

Safety Protection High/Low Pressure Protection, Lack/Reverse Phase
Protection, Water Lack Protection, Water Flow Protection, Anti-Freezing Protection, Etc.

جدول مشخصات فنی

H چیلر مدوالر سری H Type Modular Chiller

توجه: تمام پارامترهای باال برای یک مادول تکی می باشد و با ترکیب دستگاه ها، پارامترهای فوق متناسب با ظرفیت تغییر خواهد کرد.
35°C = 7، دمای محیط°C = 1- شرایط کارکرد سرمایش: آب سرد خروجی

6°C 7 و دمای مرطوب محیط°C = 45، دمای محیط°C = 2- شرایط کارکرد گرمایش: آب گرم خروجی
3- سطح صدا در فاصله افقی 1 متر، ارتفاع 1/5 متر با در نظر گرفتن اینکه صدای محیط اطراف کمتر از 30db باشد محاسبه شده است.
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Product Type GACCH-30P3T1 GACCH-65P3T1 GACCH-130P3T1

Power supply 380V,3N~ /50Hz 380V,3N~ /50Hz 380V,3N~ /50Hz

Voltage range 380V±10% 380V±10% 380V±10%

Ambient temperature range
Cooling mode 21~49 °C 21~49 °C 21~49 °C 

Heating mode -12°C~30°C -12°C~30°C -12°C~30°C

Operation Range | مـحـــدوده کارکــــرد

Installation of the Chiller | فضای مورد نیاز برای نصب

≥ 1200

≥ 1200

≥ 1200

≥ 1200

≥ 1200

≥ 1200

GACCH-130P3T1GACCH-65P3T1

≥ 1200

≥ 1200

≥ 1200

≥ 1200

≥ 1200

≥ 1200

GACCH-30P3T1
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Physical Dimension | ابـــعـــــــاد فــــیـــزیـــکی
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Physical Dimension | ابـــعـــــــاد فــــیـــزیـــکی
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Physical Dimension | ابـــعـــــــاد فــــیـــزیـــکی
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درست در دمای آسایش...




