
 

 
AEP 

AAD ENERGY POUYA 

          

            

 

 

 

0011چیلرهای  هوا  خنک آراد  انرژی  پویا     

 آراد انرژی پویا 

 چیلر



 

 

واحد فنی و مهنهنهداهی ایهت بهر ه   ها 
تکیه  ر نهیهروی مهصه،هجها   وهوا   و 
مصعند    ا  نره گیری از دانش  ومهی   
تههکههیههه  ههر تههوا  داخههلههی زده و تههوانههایههی 
مشهههاوره   حهههراحهههی و تهههو هههیهههد انهههوا  
افاربات مشصریا  گرامی را  ر حسب 

 نیاز آ  ها  دارا می  ابد.

ی نهابهی از تهووهه   االی محهجهوالت یفی   آراد انهرژی پهویها  هامهش
 سیار زیاد  ه حراحی   تو ید و آزمایش و همچنیت پشهصهیهیهانهی از 
فروش اا .  رای ایت منظور   هر مو فه ای  ه دقه  انهصه،ها  و 
آزمایش دقیق می بود تا انم آ  در  یفی  و قا لی  احمهیهنها  
محجول تأیید بود. هیچ  س در تهاهارت  هه دنهیهال پهیهچهیهدگهی 
نیس    زیرا ایت امر اغلب منار  ه ابصیاه   تهأخهیهر یها مهرر مهی 
بود. مصأافانهه   دنهیهایهی  هه ههمهه مها در آ  مشه هول تهاهارت 
ی پیچیده اا . وقصی  ه دنیال تواعه  هسصیم   گاهی اوقات  امش
 یشصر  سب و  ار هسصیم   همه ما فهعها هیه  ههای مهلهی و  هیهت 
ا مللی خود را گسصرش می دهیم و ایت  هار را آاها  نهمهی  هنهد. 

  بهایسهصهه  هنهصهریهت بهر ها بهریهک تهاهاری بما  هه نهنهوا  یهک 
هسصید. بر ایی  ه می توانند اهردرد را  هرحهرر  هرده و دو هاره 
احساس راحصی  نند .  ا آراد انرژی پهویها   چهنهیهت بهریهکهی پهیهدا 

  رده اید. چو  آراد انرژی پویا دوا  دارد  ارها آاا   ابد ...



 

 

 درباره ی آراد انرژی پویا

پهیهرامهو  مشهاوره   حهراحهی و  0930بر   آراد انرژی پویا فعا هیه  خهود را در اهال 
 ااخ  ایسصم های تنویه مطیو  آغاز نموده اا  .

 .آراد انرژی پویا پاا،ی  رای نیاز های تااری بماا 

ونده ما ایت اا   ه احمینا  حاصل  نیم مشصریا  می توانند  رای راحصی  یشصر  هه 
 آراد انرژی پویا وا سصه  ابند   تا  صوانند در زندگی  اری و خانه خود تمر ز  نند.

چیلرهای آراد انرژی پویا   واحدهای فت  وئل و واحد های انصقال هوا  ه تحه  بهرایه  
ا،  در اراار  شور ثا   بده اند    یفیه   هاال    هنهره وری نهمهلهیهاتهی و صهرفهه 

 وویی در انرژی را فراهم می  نند.

 آسودگی ، راحتی ، اطمینان ، دانش

آراد انرژی پویا    



 

 



 

 

Arad Energy pouya 

Air cooled chiller 

Water cooled chiller 

Condensing unit 

Nominal condensing capacity 

Compressor No. 

Cycle No. 

Compressor type: 

SW: screw 

R:Reciprokating 

SL: scroll 

Refrigerant Type 

AEP A 220 2 2 SW R1 



 

 

 

تت توا   990تا  04مدل از  09 •
 ارمایشی 

  مپراور های  یصزر  ااخ   شور آ ما   •

 تانیزات  نصر ر و بیر انیساط دانفوس  ااخ   شور فرانسه  •

 IP44ااخ   شور آ ما    شس Rosenbergو یا  EBMفت های محوری  •

  دنه  ا پوبش گا وانیزه  ا رنگ ا کصروااصاتیک پودری •

 BMSقا لی  اتجال  ه ایسصم  •

 بیر انیساط ا کصرونیکی  •

Model L (mm) W (mm) H (mm) 

160    

081    

031    

071    

301    

391    

051    

501    

051    

701    

891    

0101    

0075    

 چیلر با کمپرسور اسکرو 

 چیلر هوا خنک



 

 

AHRI (550/590) 

Inlet/outlet Evaporator water Temp©:12/7  

Ambient Temperature: 48 C 

AEP-ASW  061 081 231 271 301 391 451 

Nominal Capacity (KW/Tr)  54/261 55/211 /33241 /71274 35/255 39/2551 65525/7 

Power 
Power Input (KW) 41 49 71 57.5 55/ 537 541 

Supply (Hz2V) 3~112611  

Circuit No / 

Refrigerant R536A 

Compressor  

Model  Bitzer CSH series 

Type Screw 

QTY / 

Condenser  

Model Air Cooled Fin & Tube 

Row2FPI 3251 

Arrangement V– Type W –Type   

Evaporator  
Type Single Pass Shell & Tube 

Inlet/Outlet OD (in) 6 6      

Fan 

Model Ebmpapst2 Rosenberg IP11 Axial 

No. 3 6 4    

RPM 951 

Air Flow(l2s) 518541 /58565 /58513 3/877/  358731 3587/9 

EER /.47 /.46 /.93 /.9 /.73 /.47 /.43 

Sound  pressure lvl (db)  71 74 

AEP-ASW  501 651 761 891 0121 0075 

Nominal Capacity (KW/Tr)  1512564 4112554 7462/57 5592/1/ 51572/91 55742336 

Power 
Power Input (KW) 554 //3 /71 351 351 611 

Supply (Hz2V) 3~112611  

Circuit No / 

Refrigerant R536A 

Compressor  

Model  Bitzer CSH series 

Type Screw 

QTY / 

Condenser  

Model Air Cooled Fin & Tube 

Row2FPI 3251  

Arrangement V– Type  

Evaporator  
Type Single Pass Shell & Tube 

Inlet/Outlet OD (in) 4 

Fan 

Model Ebmpapst2 Rosenberg IP11 Axial 

No. 5 51  5/ 56 54 

RPM 951 

Air Flow(l2s) /58513 13866/  438535 7685/1 518115 

EER /.7 /.59 /.5 /.5/ /.77 /.55 

Sound  pressure lvl (db)  79 74  77 



 

 

Arad Energy Pouya 

Air handling company 

No 309 St, Kheirabad Industrial Town, 

Tehran highway, Arak, Iran 

 

 

 

Tel. +98 86 32802521-3 

www.Aradenergyco.com   

 info@aradenergyco.com  

  


