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پارت سپهر آریـا

 کمپانی                   یکی از پیشروترین کمپانی هاي سازنده کمپرسورهاي پیستونی و اسکرو در زمینه برودت صنعتی در دنیا می باشد.

 کمپرسورهاي مدرن و قابل اعتماد                     با داشتن طیف گسترده در تمامی ظرفیت ها و قابلیت کار در شرایط کاري مختلف، پاسخگوي

 نیاز برودتی تمامی صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی و لبنی، سردخانه ها، کشتارگاه هاي صنعتی، صنایع پتروشیمی، فرآیندهاي برودت صنعتی

و ... خواهد بود

 با ساخت و تولید نسل جدید کمپرسورهاي پیستونی سري     ، کمپانی         دوره ي جدیدي در زمینه برودت صنعتی را آغاز نمود. در زندگی امروز

 که مصرف انرژي بسیار مهم بوده، هدف کمپانی                       از طراحی و تولید کمپرسورهاي پیستونی سري     افزایش راندمان دستگاه و کاهش

هزینه هاي تمام شده مصرف کننده است و به همین دلیل است که بازار جهانی امروزه خواستار محصوالت با راندمان باال و مصرف انرژي کم می باشد
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 استفاده از سر سیلندرهاي ایزوله شده در برابر اختالف دما، و همچنین به کارگیري با کیفیت ترین نوع متریال در ساخت قطعات و اجزا، باعث

 شده است که کمپانی            بهترین نوع کمپرسورهاي پیستونی برودت صنعتی که تا به حال ساخته است را تولید کند. در ادامه 11 ویژگی

منحصر به فرد کمپرسورهاي پیستونی سري    را بررسی می کنیم
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11V  ویژگی متمایز کمپرسورهاي سري        
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مشخص نمودن زمان تعمیرات دوره اي

 با بهره گیري از مانیتور برنامه ریزي شده مخصوص سرویس هاي دوره اي و با استفاده از سنسورهاي دماي روغن، دماي دیسشارژ و دور کمپرسور،

 زمان فرا رسیدن سرویس هاي دوره اي کامال مشخص بوده و با سرویس به موقع کمپرسور، طول عمر دستگاه افزایش یافته و از صدمات جدي

به کمپرسور جلوگیري می شود
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محفظه گاز ساکشن بهینه 

 با طراحی محفظه گاز ساکشن منحصر به فرد و استفاده از فیلتر ساکشن با مش بندي خاص، افت فشار گاز مکش کاهش یافته و همچنین

 مقاومت کمپرسور در برابر ضربه هاي ناشی از مکش مایع افزایش می یابد

ایمنی 

.استفاده از دو عدد شیر اطمینان که بین محفظه مکش و دهش کمپرسور نصب شده و باعث می شود کمپرسور در شرایط ایمن فعالیت کند
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جداسازي دمایی بهینه 

 محفظه سرد ساکشن به طور کامل توسط واشر عایق آب بندي و فاصله دمایی از قسمت داغ دیسشارژ جدا شده است که بدین ترتیب دماي گاز ورودي

ساکشن پایین تر بوده و این مهم باعث کاهش دماي گاز دیسشارژ شده و همچنین کمپرسور مدت زمان طوالنی تري را می تواند در شرایط نیمه بار کار کند

پمپ روغن 

استفاده از پمپ روغن متصل به میل لنگ جهت اطمینان از بوجود آمدن فشار روغن مناسب به هنگام کارکرد کمپرسور
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فیلتر روغن

استفاده از فیلتر روغن با ظرفیت باال جهت افزایش فواصل زمانی مورد نیاز جهت تعویض فیلتر روغن و تعویض راحت

4



بیشترین طول عمر قطعات

 استفاده از مواد کامپوزیت و تکنولوژي            در ساخت سوپاپ هاي مکش و دهش که مقاوم در برابر فشار و دماي باال بوده و با توجه به

مدل هاي قبلی طول عمر بسیار بیشتري دارد (تا 3 برابر)

طراحی منحصر به فرد شیر دیسشارژ که باعث شده گاز پس از متراکم شدن به راحتی از کمپرسور خارج شود

حجم باالي محفظه ساکشن کمپرسور که سرعت گاز ساکشن را بسیار پایین آورده و باعث افزایش راندمان دستگاه می گردد

 استفاده از بلوك شیربرقی هاي کنترل ظرفیت کمپرسور و راه اندازي در حالت بی باري و کنترل ظرفیت هر سیلندر به صورت جداگانه که باعث

می شود با توجه به نیاز بار برودتی سیلندرها در مدار قرار گرفته و یا خارج شود
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قابلیت اطمینان باال و راحتی انجام تعمیرات و سرویس هاي دوره اي 

استفاده از رولر بیرینگ هاي محوري                                          با تحمل بار باال جهت مقاومت در برابر نیروهاي محوري باال

افزایش قطر یاتاقان هاي ثابت جهت کارکرد پایدار در دورهاي پایین (مناسب جهت کارکرد توسط اینورتر)

روغن کاري کامل شفت سیل جهت افزایش خنک سازي و روغن کاري و افزایش طول عمر

(Axial roller bearing)
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پایین بودن سطح صدا و لرزش کمپرسور 

با توجه به طراحی منحصر به فرد کمپرسور و بهره گیري از تکنولوژي ساخت به روز آلمان و همچنین استفاده از سرسیلندرهاي ریخته گري

 شده و یکپارچه در کمپرسورهاي                     ، باعث شده است که کمپرسورهاي سري    پایین ترین حد صدا و لرزش را در بین 

باشند داشته  مشابه  پیستونی  کمپرسورهاي 

آب بندي توسط اورینگ جهت اطمینان از آب بندي کامل

راحتی در تعویض و نصب

کاهش بیش از         پیچ هاي کمپرسور جهت کاهش زمان مورد نیاز تعمیرات

کاهش فرار روغن به سیستم برودتی

 با استفاده از محفظه ساکشن بزرگ، محل قرارگیري سیلندرها و همچنین افزایش فاصله بین کارتل روغن و میل لنگ کمپرسور، باعث شده

به از کمپرسور  فرار روغن  تا جاییکه  باشد  بین کمپرسورهاي پیستونی  فرار روغن  داراي کمترین میزان  است کمپرسورهاي سري     

کمتر از            رسیده و با استفاده از اویل سپراتور عمال فرار روغن از کمپرسور وجود ندارد 
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