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چیلـر

)DC Inverter Air Cooled Mini Chiller( مینی چیلـر  اینورتر کندانسور هوایی »

)DC inverter Air Cooled Scroll Chiller( چیلـر  اسکرال اینورتر کندانسور هوایی »

)Tropical Air Cooled Scroll Modular Chiller(  چیلـر اسکـرال حاره ای ماژوالر با کندانسورهوایی »

 )Large Capacity Air Cooled Screw Chiller(  چیلـر اسکـرال ظرفیت باال »

 )Air Cooled Screw Chiller(  چیلـر اسکـرو کندانسور هوایی »
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/MGC-V05Wمدل
D2N1

MGC-V07W/
D2N1

MGC-V10W/
D2N1

MGC-V12W/
D2N1

MGC-V14W/
D2RN1

MGC-V16W/
D2RN1

MGC-V18W/
D2RN1

V/ph/Hz220-240/1/50380-415/3/50مـشخصات الکـتریکـی

سرمایش

Kw571011.212.514.517ظـرفیـت 

Kw1.552.263.033.503.94.685.6توان مصـرفـی

3.233.103.33.23.23.13راندمان

گرمایش

Kw6.281112.313.81618.5ظـرفیـت

Kw1.902.543.243.784.254.855.8توان مصـرفـی

3.263.153.43.253.253.303.2راندمان

A6.89.91315.46.47.79.2نرخ جریان برق در حالت سرمایش

مـبــرد
R410aنـوع

Kg2.52.52.82.82.93.23.2وزن

کمپرسور
1111111تــعـداد

ROTARYنــوع

m5.55.58.5هـد پمـپپمپ آب

مـبـدل حرارتـی

m3/h0.861.201.721.922.152.492.8نـرخ جریـان آب

مبدل صفحه ای )plate heat exchanger(نــوع

Kpa15151818181923افـت فـشار

mm990/966/354970/1327/400ابـعاد )عرض/ارتفاع/طول(

Kg8181110110111111111وزن خـالـص

“inch1"1“1-1/4"1-1/4“1-1/4“1-1/4“1-1/4ورور/خروجیسـایـز لـولـه

db58585959626262سطح صـدا

دمای محیط 
C°-5 ~ 46سرمایش

C°-15 ~ 27گرمایش

C°4 ~ 20سرمایشدمای آب خروجی

C°30 ~ 55گرمایش

توجه: مشخصات باال بر اساس شرایط زیر می باشد.
 35c°DB  7 /12  و دمای هوای خشک محیطc°  سرمایش: دمای آب سرد ورودی و خروجی

6c°wb/7c°DB  45 و دمای هوای خشک و مرطوب محیطc°/40  گرمایش: آب گرم ورودی و خروجی
              

Twin Rotary DC Inverter مجهز به کمپرسور »
« دارای موتور فن DC با کاهش 50 درصدی مصرف انرژی

« مجهز به شیر انبساط الکترونیکی
A مجهز به پمپ آب سیرکوالسیون با گرید انرژی »

« دارای سطح صدای کم
« قابل اتصال به سیستم گرمایش از کف

 A+ برچسب گرید انرژی »
R410a استفاده از مبرد سازگار با محیط زیست »

مینی چـیلـراینورتر کندانسور هوایی 

فقط بـا ضمـانت



MC-SU30/RN1LMC-SU60/RN1LMC-SU90/RN1Lمدل

V/Ph/Hz380-415/3/50380-415/3/50380-415/3/50مشخصات الکتریکی

سرمایش

Kw275582ظرفیت

Kw10.82236.8توان ورودی

2.52.52.23راندمان

4.083.934.08راندمان فصلی

گرمایش

Kw31.061.090ظرفیت

Kw10.520.332.8توان ورودی

2.9532.74راندمان

4.013.853.99راندمان فصلی

++A++A++Aگرید انرژی

A1836.860حداکثر جریان 

کمپرسور
DC inverterDC inverterDC inverterنــوع

Pieces122تعداد

کندانسور

Fin-coilFin-coilFin-coilنوع

DC MotorDC MotorDC Motorنوع موتور فن

Pieces123تعداد

m3/h125002400038000دبی هوا

اواپراتور

Plate typePlate typePlate typeنوع

KPa556175افت فشار آب

L2.445.177.05حجم

m3/h59.815دبی

مبرد

R410aR410AR410Aنوع

Kg10.51727میزان شارژ

EXVEXV+CupilaryEXVنوع انبساط

db788789سطح صدا

mm1870 ͯ 1175 ͯ 10002220 ͯ 1325 ͯ 10553220 ͯ 1513 ͯ 1095ابعاد دستگاه

mm1910 ͯ 1225 ͯ 10352250 ͯ 1370 ͯ 10903275 ͯ 1540 ͯ 1130ابعاد بسته بندی

Kg300/310480/490710/733وزن

mmDN40DN50DN50آب ورود/خروجاتصاالت

wired controllerwired controllerwired controllerکنترلر

دمای محیط
C°-10 ~ 43-10 ~ 43-10 ~ 43سرمایش

C°-15 ~ 30-15 ~ 30-20 ~ 30گرمایش

دمای آب خروجی
C°5 ~ 205 ~ 205 ~ 20سرمایش

C°25 ~ 5525 ~ 5525 ~ 55گرمایش
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توجه: مشخصات باال بر اساس شرایط زیر می باشد.
 35c°DB  7 /12  و دمای هوای خشک محیطc°  سرمایش: دمای آب سرد ورودی و خروجی

6c°wb/7c°DB  45 و دمای هوای خشک و مرطوب محیطc°/40  گرمایش: آب گرم ورودی و خروجی
              

Twin Rotary DC inverter مجهز به کمپرسور 
DC دارای موتور فن 

R410a استفاده از مبرد سازگار با محیط زیست 
A+ دارای گرید انرژی 

چـیلـراسکرال اینورتر کندانسور هوایی   
»
»
»
»
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MGBT-F30W/RN1MGBT-F60W/RN1MGBT-F120W/RN1MGBT-F180W/RN1مدل

V/ph/Hz380-415/3/50380-415/3/50380-415/3/50380-415/3/50مـشخـصات الکتریـکـی

TON8.5173451ظـرفـیت

سـرمـایشی

Kw3060120180ظرفیت

Kw1019.338.557.9توان مصرفی

33.113.123.11راندمان

گـرمـایشی

Kw3264128195ظرفیت

Kw9.819.841.559.4توان مصرفی

3.273.233.083.28راندمان

A21.151.7130155.1حداکثر جریان مصـرفـی

Fixed Speed Scroll2 × Fixed Speed Scroll4 × Fixed Speed Scroll6 × Fixed Speed Scroll × 2تعـداد و نـوع کمـپـرسـور

کندانسور
1246تعـداد فــن

AC Motorنــوع موتور 

12000240004800072000دبی هوا 

Finned tubeنوع

اواپـراتـور

mmDN40DN100DN65DN80سـایز لولـه رفت و برگشت

m3/hr5.210.320.631حـجم جـریان آب

L10426499.5حجم آب

Tube-in-tubeShell & Tubeنـوع

KPa60152530افـت فشار

R410aمــبـرد

Kg6.2122639وزن مبرد شارژ شده 

EXVشیر انبساط

Wired Controllerکنترلر

161685حداکثر تعداد ترکیب چیلرها

mm1514*841*18652000*900*18802000*1685*20902850*2000*2110ابـعاد دستگاه )ارتفاع/عـرض/طول(

mm1590*995*20652090*985*20952080*1755*22402980*2135*2260ابـعاد بسته بندی  )ارتفاع/عـرض/طول(

Kg38058010901730وزن خـالـص

Kg40565012702000وزن در حـال کـارکـرد

db65677074سطح صـدا

دمـای محیط 
C10 ~ 52°سرمایش

C-10 ~ 21°گرمایش

C5 ~ 17°سرمایشدمـای آب خروجی

C45 ~ 50°گرمایش

توجه: مشخصات باال بر اساس استاندارد زیر می باشد.
  35c° :7دمای محیطc° :12 و دمای آب خروجی چیلرc° سرمایش: دمای آب ورودی چیلر
7c° :45 دمای محیطc° :40 و دمای آب خروجی چیلرc° گرمایش:  دمای آب ورودی چیلر

 چیلـرهـای اسکـرال حاره ای ماژوالر با کندانسور هوایی   
2000KW قابلیت ترکیب شدن دستگاه ها حداکثر تا ظرفیت »

« مجهز به کمپرسور اسکرال
« دارای شیـر انـبساط الکتـرونیـکـی

« کم صدا
R410a استفاده از مبرد سازگار با محیط زیست »

فقط بـا ضمـانت
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60 Kw 30Kw

180 Kw120 Kw
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توجه: مشخصات باال بر اساس شرایط زیر می باشد.
  7c°  : )DB/WB( 45 /  دمای محیطc° :35 /  دمای آب گرم خروجیc°  : )DB/WB( 7 / دمای محیطc° :دمای آب سرد خروجی

GB/T18430 -2007    :مشخصات باال بر اساس استاندارد 
قابلیت سفارش بصورت حاره ای وجود دارد.

چیـلراسـکـرال ظرفیت باال
3520KW قابلیت ترکیب شدن 8عدد دستگاه حداکثر تا ظرفیت »

« دارای صفحه لمسی 7 اینچی
« کم صدا

« امکان سفارش به همراه پمپ، فیلتر، شیر اطمینان، منبع 
انبساط، شیـرها و نشان گرهای فشار وجریـان

R410a استفاده از مبرد سازگار با محیط زیست »
Heat pump قابلیت استفاده از »

RHAE95HARHAE125HARHAE190HARHAE220HARHAE250HAمدل

مشخـصـات اسمی

Kw330.0440.0660.0770.0880.0ظرفیت سرمایشی
Kw106.0141.0212.0247.0282.0توان ورودی سرمایش

w/w3.113.123.113.123.12راندمان سرمایش
IPLVw/w3.7043.7123.7043.7083.712

Kw350.0465.0700.0815.0930.0ظرفیت گرمایشی

Kw109.0145.0218.0254.0290.0توان ورودی گرمایش

w/w3.213.213.213.213.21راندمان گرمایشی

کمپرسور

Hermeticscrollcompressorنوع

تعداد

22222سیستم 1

12112سیستم 2

222--سیستم 3

122--سیستم 4

کمپرسور

R410aمبرد

مقدار مبرد

Kg4747474747سیستم 1

Kg2347234747سیستم 2

Kg--474747سیستم 3

Kg--232347سیستم 4

V-N-Hz380V-3N-50Hzمنبع تغذیه

A189.0250.9376.3439.0501.6جریان مصرفی 

A589.0673.0841.0925.01009جریان راه اندازی

A234.8316.2469.7538.1626.4حداکثر جریان مصرفی

کندانسور

High efficiency internal thread pipe + hydrophilic aluminum finمدل
68121416تعداد فن

m3/h20000x620000x820000x1220000x1420000x16دبی هوا
Kw2000x62000x82000x122000x142000x16توان ورودی موتور

اواپراتور

Shell and tubeمدل

m3/h56.7675.68113.5132.4151.4دبی آب

KPa36.042.036.042.042.0افت فشار

DN125DN125DN125+ DN125DN125+ DN125DN125+ DN125اتصال لوله آب

KPa10001000100010001000حداکثر فشار کارکرد

ابعاد

mm35304700706082309400طول

mm23002300230023002300عرض

mm25002500250025002500ارتفاع

Kg29003870580067707740وزن

فقط بـا ضمـانت



LSBLGW380/CLSBLGW500/CLSBLGW600/CLSBLGW720/CLSBLGW900/CLSBLGW1000/CLSBLGW1200/CLSBLGW1420/Cمدل

380V/3P/50Hzمشخصـات الکـتریکی

Kw37649659472090299612031419ظرفیت سرمایشی

Kw124159187234285318381466تـوان مصـرفـی

COP3.033.123.173.073.163.133.153.04
A212271319398486542650793جریان مصـرفـی

R134aنـوع مــبـرد

Kg769010514076+9090+90105+105140+140 وزن مبرد شارژ شده

کمپرسور

SEMI-HERMETIC TWIN SCREWنوع

کنترل ظرفیت چهار مرحله ای   %100 %75 %50 %25کنترل ظرفیت

11112222تعداد

11112222تعداد مدار

اواپراتور

پوسته و لوله )DX )Shell & Tube نوع

m3/h65.486103.2123.8154.8172206.4244.2حجم آب

KPa3954565874757169افت فشار آب

mmDN125DN125DN125DN150DN150DN150DN200DN200سایز لوله رفت و برگشت

کندانسور
FIN-COILنوع

68101014161620تعداد فن

m3/h6*230008*2300010*2300010*2300014*2300016*2300016*2300020*23000حجم هوا

EXVنوع کنترل جریان 

ابـعـاد 
mm381048655800580088009640964011700طول

mm22802280228022802280228022802280عرض

mm23702370237023702370237023702370ارتفاع

Kg354046405340602083709500987012010وزن در حــال کــار

Kg332043305000550077508900910011100وزن خالص

توجه: مشخصات باال بر اساس شرایط زیر می باشد.
7c° / 12c° :آب سرد ورودی/ خروجی

35c° / 24c° : )DB/WB( دمای محیط
 0.018m2.c°/kw    :ضریب رسوب اواپراتور

15c° ~ 43c°  :بازه دمای محیط

چیـلراسـکـرو کـنـدانـسـورهـوایـی
Twin Screw مجهز به کمپرسور »
« دارای شیر انبساط الکترونیکی

« کم صدا
R134a استفاده از مبرد سازگار با محیط زیست »
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هتل
 کنگان - بوشهر

واحدهای مسکونی تجاری خلیج فارس
 تهران 

مرکز خرید ایران زمین
همدان 

مجتمع های مسکونی افق اکباتان
تهران 

پروژه اداری تجاری طبیعت 
شیراز

بازار مبل ایران 
تهران 

نمایشگاه بین المللی 

آکادمی کشتی

بیمارستان محب مهر



نمایشگاه بین المللی 
تبریز 

واحد های مسکونی 
   یزد 

ساختمان اداری دیجی کاال
تهران 

آکادمی کشتی
تهران 

هتل میثاق
مشهد

بیمارستان محب مهر
تهران 



The University of Georgia Rio Games Stadiums

Butovo Mall

Sinopec Beijing Yanshan Compan Harvey Nichols Edinburgh

Hilton Hotel in Foshan

Location: Tbikisi, Georgia
Total Capacity: 1,200
HVAC: Water-Cooled Screw Chiller ,FCU

 Location: Riodejaneiro, Brazil
Total Capacity:13,780 
HVAC:  V5X Series VRF, Mini VRF, Chiller

Location: Moscow, Russia
Total Capacity: 5,000
HVAC: Water-Cooled Screw Chiller

Location: Beijing, China 
Total Capacity: 80,000

 HVAC: Centrifugal Chiller

Location: Edinburgh, UK 
Total Capacity: 200

 HVAC: Water - Cooled Scroll Chiller

Location: Foshan, China 
Total Capacity: 4,500

 HVAC: Centrifugal Chiller , Water - Cooled Chiller

KW

KW

RT RT

RT

RT



Beijing Capital International Airport Grand Mercure Hotel

Indriyati Hospital Dalma Mall

Federal Security Service Atlantis Hotel

Location: Beijing,china
Total Capacity:2,900

 HVAC: Centrifugal Chiller, Water-cooled Screw Chiller

Location: Indonesia, Jakarta
Total Capacity: 1,200

 HVAC: Inverter direct-drive Centrifugal chiller

 Location: Indonesia,Solo
Total Capacity:2,800 

 HVAC: Super high efficiency Centrifugal Chiller, FCU&AHU&MAHU

Location:Abu Dhabi,U.A.E
Total Capacity: 10,000

 HVAC: Centrifugal Chiller

Location: Moscow, Russia
Total Capacity: 5,000

 HVAC: Centrifugal Chiller

Location: UAE
Total Capacity: 3,300

 HVAC: AHU

RT

RT

RT

RT

RT RT



Technology Inspires Possibilities

www.badrtech.com
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