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برخی پروژه های شرکت بدرتک الکتریک
بیستمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های 

سرمــایـشی و گـرمــایـشی و تهویـه مطبـوع تـهران

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 
تـاسیسات و تجهیـزات جـانبی

مقـایسه چیـلرهـای اینـورتـر و غیـر اینـورتـر



بـــرخــی
 پــروژه هــای 

شــرکــت 
بدرتک الکتریک

هایپرمارکت مارلیک / کرج
روف تاپ پکیج و وی آر اف میدیا 

پروژه مسکونی طبیعت/ شیراز
چیلر مایدیا 

پروژه مسکونی / اصفهان
فن کویل زمینی میدیا چیلر هواخنک تک الکتریک

پروژه مسکونی / اصفهان
چیلر هوا خنک میدیا

پروژه مسکونی / مشهد 
چیلر و فن کویل مایدیا
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12

فقط با ضمانت اصلی



بــیستـمیــن 
نمــایشـگـاه بیـن الـمللـی

تـــاسیســــات و سیستـــم هـــــای 
سرمـــایشی و گرمــــایشی و تهویه مطبوع 

بیســتمین نمایشــگاه صنعــت تاسیســات در تاریــخ 27 مهــر لغایــت30 مهــر برگــزار گردیــد. شــرکت بــدر تــک الکتریک با شــرکت 
در ایــن نمایشــگاه بــا تکیــه بــر تجربــه 70 ســاله گــروه بــدر عــاوه بــر ارائــه طیــف کاملــی از محصــوالت تهویــه مطبــوع بــر اصالت 

و گارانتــی مناســب محصــوالت تاکیــد نمود.
انــواع فــن کویــل، چیلــر، VRF ، داکــت اســپلیت بــا برندهــای Midea و MDV در بخــش CAC بــه معــرض دیــد متخصصیــن، 

مشــاورین، کارفرمایــان و عاقه منــدان گذاشــته شــد.
همچنین فن کویل، چیلر، داکت اسپلیت و انواع اسپلیت با برند Tech Electric عرضه شد. 

2 3

تـــهران
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 X از نــکات برجســته محصــوالت می تــوان بــه ارائــه داکتهــای ســری
بــا برنــد MDV) برنــد گــروه Midea ( و فــن کویــل هــای مونتــاژی 
تــک الکتریــک ســری U بــا قطعــات وارداتــی و کیفیت بــاال پرداخت.

چیلرهــای تراکمــی اینورتــر مــاژوالر میدیــا هــم در کنــار چیلرهــای 
تراکمــی مــاژوالر اســکرال Midea  و Tech Electric در ایــن 

نمایشــگاه بــه نمایــش در آمــد.
ــد  ــا گری ــس ب ــپلیت فیک ــوالت اس ــواع محص ــمت RAC ان در قس
ــا گاز  ــر،  اســپلیت حــاره ای پیســتونی ب ــرژی A، اســپلیت اینورت ان
R410 و انــواع اســپلیت ایســتاده هــم بــه مشــتریان عرضــه گردیــد.

مهــــر مـــاه 1400
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مهندس امیـر جمشیدپـور
CACکــارشنــاس  _

مقـایسه چیـلرهـای اینـورتـر و غیـر اینـورتـر

ــوع کــه قدمتــی  ــه مطب یکــی  از دســتگاه هــای مهــم در صنعــت تهوی
ــوان خنــک  ــه عن ــر اســت کــه ب حــدودا ۱00 ســاله دارد دســتگاه چیل
ــه  ــتم تهوی ــک سیس ــط در ی ــیال واس ــک س ــوان ی ــه عن ــده آب ب کنن

ــد. ــل می کن ــیک عم ــوع کاس مطب
خــود سیســتم چیلــر بســته بــه انــرژی مــورد اســتفاده جهــت چرخــش 
مبــرد در ســیکل تبریــد و همچنیــن نحــوه خنک کــردن مبــرد بــه انــواع 
مختلفــی تقســیم مــی شــود کــه از آن میــان چیلــر تراکمــی هواخنــک  
ــران  ــم ای ــا اقلی ــی ب ــت محیط ــادی و زیس ــازگاری اقتص ــل س ــه دلی ب
ــل  ــای کشــور تبدی ــروژه ه ــب در پ ــر غال ــه چیل ــر  ب در ســال های اخی

شده اســت.
ــی و شــناخته  ــد جهان ــه عنــوان یــک برن ــا ب ــد میدی از انجایــی کــه برن
شــده انــواع چیلــر را در ســبد محصــوالت خــود دارد در ایــن مقالــه بــه 
مقایســه بیــن چیلرهــای تراکمــی هواخنــک معمولــی و اینورتــر میدیــا 

می پردازیــم.
ــه  ــبک ک ــای س ــت ه ــا در ظرفی ــک میدی ــی هواخن ــای تراکم چیلره
ــا ۶0  ــن ت ــت ۱0 ت ــتند از ظرفی ــای MGB هس ــدل ه ــه م ــوم ب موس
تــن اســمی موجودنــد کــه هــم شــامل کمپرســور معمولــی و دیجیتــال 
ــق  ــت مناط ــز جه ــا نی ــاره ای آنه ــدل ح ــال م ــن ح ــتند و در عی هس

گرمســیری موجــود می باشــد.
ــن  ــت 8 و ۱۶ و 2۵ ت ــه ظرفی ــز در س ــا نی ــر  میدی ــای اینورت چیلره
موجودند.اگــر بخواهیــم چیلــر معمولــی و اینورتــر میدیــا را بــا یکدیگــر 

مقایســه کنیــم وجــه تمایــز عمده آنهــا در نــوع و تعداد کمپرسورهاســت.
چیلرهــای معمولــی MGB از کمپرســور اســکرال on&off اســتفاده 
ــا ۶  ــن ت ــت ۱0 ت ــا از 2 کمپورســور در ظرفی ــداد آنه ــه تع ــد ک می کنن
کمپرســور در ظرفیــت ۶0 تــن اســمی می رســد در حالــی کــه چیلرهــای 
 Dc inverter twin اینورتــر در دو مــدل 8 و ۱۶ تــن اســمی از کمپرســور
ــتفاده  ــور scroll Dc inverter اس ــن از کمپرس ــت 2۵ ت rotary و در ظرفی
ــک کمپرســور و ظرفیــت ۱۶ و  ــن دارای ی ــه ظرفیــت 8 ت ــد. ک می کنن
ــم بایســتی  ــه ه ــن نکت ــه ای ــن دارای دو کمپرســور هســتند، البت 2۵ ت
مدنظــر باشــد کــه ظرفیــت واقعــی چیلــر 30kw اســمی معمولــی برابــر 
ــمی  ــر 30Kw  اس ــت  ... در چیل ــه ظرفی ــی ک ــت در حال ــن اس 8/۵ ت

ــد. ــن می باش ــر7.7 ت ــر براب اینورت
تعــدد کمپرســور در چیلرهــای معمولــی باعث اطمینــان خاطــر بیشــتر 
سیســتم مــی شــود کــه در صــورت خــارج شــدن یکــی از کمپرســورها از 
مــدار بــه هــر دلیــل، ســایر کمپرســورها مــی تواننــد بــه کار ادامــه دهند 
و چیلــر بــا ظرفیــت کمتــری همچنــان در مــدار باشــد ولــی بــرای مثــال 
در چیلــر ۱0 تــن اینورتــر کــه یــک کمپرســور دارد چنانچه اتفاقــی برای 

کمپرســور بیفتــد دســتگاه بــه صــورت کامــل از مــدار خــارج می شــود.
همچنیــن کمپرســور اســکرال چیلرهــای معمولــی در مقایســه بــا 
 MGB ــای ــای چیلره ــر از مزای ــای اینورت ــاری چیلره ــور روت کمپرس

میدیــا می باشــد.



در چیلرهــای معمولــی بــا کمپرســور on&off هــر کمپرســور هنگامــی که 
ــا تمــام ظرفیــت کار مــی کنــد و کنترلــی روی  وارد مــدار مــی شــود ب
ظرفیــت کارکــرد آن نیســت اصطاحــا یــا روشــن اســت یــا خامــوش و 
حالــت صفــر و یکــی دارد در حالــی کــه در چیلــر اینورتــر ، کمپرســور بــا 
کنتــرل دور موتــور می توانــد ظرفیــت تراکــم  مبــرد و در نتیجــه آن بــار 

برودتــی خروجــی دســتگاه را کنتــرل کنــد .
ــه  ــر نســبت ب ــای اینورت ــان چیلره ــش راندم ــث افزای ــی باع ــن ویژگ ای
ــا  ــی ی ــژه در هنــگام کارکــرد دســتگاه در بارهــای جزئ ــه وی ــی ب معمول
زمــان هــای میــان فصلــی مــی شــود . در حالــی کــه در حالــت کارکــرد 
full load دســتگاه راندمــان چیلرهــای معمولــی در ظرفیت هــای مشــابه 

ــد: ــر می باش ــر از اینورت باالت
- راندمــان چیلــر ۱0 تــن فیکــس 3 و راندمــان چیلــر 8تــن اینورتــر 2/۵ 

ــد. می باش
ــن  ــر ۱۶ ت ــان چیل ــس 3/۱۱ و راندم ــن فیک ــر 20 ت ــان چیل - راندم

می باشــد.  2/۵ اینورتــر 
ــن  ــر 2۵ ت ــان چیل ــس 3/۱2 و راندم ــن فیک ــر 3۵ ت ــان چیل - راندم

می باشــد.  2/23 اینورتــر 
 از وجــه تمایــز دیگــر ایــن دو مــدل چیلــر می تــوان بــه نــوع اواپراتــور 

مــورد اســتفاده در آنهــا اشــاره کــرد.
 tube in ــامل ــه ای ش ــای لول ــی MGB از اواپراتوره ــای معمول در چیلره
tube بــرای مــدل ۱0 تــن و shell&tube بــرای مدل هــای باالتــر اســتفاده 

 )plate( می شــود در حالــی کــه اواپراتــور در چیلرهــای اینورتــر صفحــه ای
مــی باشــد.

ــبت  ــتری نس ــای بیش ــار و دم ــل فش ــه تحم ــته لول ــای پوس اواپراتوره
ــه مــدل  ــد افــت فشــار در آنهــا نســبت ب ــه مدل هــای صفحــه ای دارن ب
ــه پمــپ سیرکوالســیون  ــاز ب ــن نی ــر می باشــد و بنابرای صفحــه ای کمت

ــد.  ــری دارن کوچکت
در حالــی کــه اواپراتورهــای صفحــه ای در صــورت تمیــز بــودن راندمــان 
باالتــری دارنــد و بــه نســبت فضــای کمتــری میگیرنــد ولــی نســبت بــه 
مــدل لولــه ای احتمــال ایجــاد رســوب در آنهــا  بیشــتر  و تعمیــرات   و 

نگهــداری  آنهــا بــه نســبت ســخت تــر اســت .
ــا قابلیــت  هــم چیلرهــای معمولــی MGB و هم چیلرهــای اینورتــر میدی
ــای  ــت ه ــه ظرفی ــروژه ب ــاز پ ــورت نی ــد و  در ص ــدن را دارن ــدوالر ش م
ــای  ــت ه ــه ظرفی ــر ب ــت چیل ــد یونی ــب چن ــوان از ترکی ــی ت ــر م باالت

ــر رســید. ــر و متنــوع ت باالت
خوشــبختانه شــرکت بدرتــک الکتریــک بــه عنــوان نماینــده انحصــاری 
برنــد میدیــا در ایــران طیــف متنوعــی از ظرفیت هــای مختلــف چیلرهای 
معمولــی و اینورتــر را در ســبد کاالی خــود دارد کــه مشــتریان گرامــی 
می تواننــد بســته بــه ویژگی هــای فنــی و اقتصــادی چیلــر مــورد نیــاز، 
ــه راهنمایــی  نســبت بــه خریــد آنهــا اقــدام کننــد و در صــورت نیــاز ب
هــای بیشــتر ، از مشــاوره کارشناســان فنــی شــرکت بهــره منــد گردنــد.

6

 چـیلر تراکمی هواخنک 
 بـه دلیـل سـازگــاری اقتصـادی و زیست محیطی

 بـــا اقـلیـــم ایـــــــران در ســال هــــای اخـیـــر  
به چـیلر غالب در پـروژه های کشور تبدیل شده است.
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بــیست و پنجمیــن 

نمــایشـگـاه بیـن الـمللـی

صنعت ساختمان تاسیسات و 

تجهیــزات جــانبـی

مشهد - آبــان مـاه  1400

بیســت و پنجمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت ســاختمان، 
ــل  ــان در مح ــا 2۱ آب ــهد از ۱8 ت ــی مش ــزات جانب ــات و تجهی تاسیس
ــه  ــد  ک ــزار ش ــهر برگ ــن ش ــی ای ــن الملل ــای بی ــگاه ه ــی نمایش دائم
شــرکت بدرتــک الکتریــک نیــز همچــون دوره هــای گذشــته در غرفــه 

ــود. ــی ب ــدگان گرام ــان بازدیدکنن ــی میزب ــالن فردوس ــود در س خ
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ــای  ــه نمایشــگاه تاسیســات و سیســتم ه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
سرمایشــی و گرمایشــی مشــهد در دو دوره گذشــته بــه دلیــل 
همــه گیــری کرونــا برگــزار نشــده بــود و بــه واســطه ایــن خاء 
ــی  ــاهد اســتقبال خوب ــده نمایشــگاه حاضــر ش ــه وجــود آم ب
ــه مطبــوع در اســتان  از ســوی مــردم و فعالیــن صنعــت تهوی

ــود. خراســان رضــوی و اســتان هــای مجــاور ب
شــرکت بدرتــک الکتریــک نیــز در دو بخــش صنعتــی و خانگی 
طیــف متنوعــی از محصــوالت از اســپلیت گرفتــه تــا داکــت و 
سیســتم هــای ســنگین صنعتــی را بــه نمایــش گذاشــته و بــا 
معرفــی آخریــن محصــوالت شــرکت، ضمــن ارائــه راه کارهــای 
نویــن بــرای پاســخ گویــی بــه نیازهــای متنــوع تهویــه مطبــوع 
ــان و مشــاورین و مهندســین فعــال در  ــا کارفرمای مشــتریان ب

اســتان بــه تبــادل نظــر پرداخــت.
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