
 تولیدی مهتاب گستر :خنک کننده های برج مشخصات 

 
 تن تبرید درکارخانه مهتاب گستر تولید می شود . 011 الیتن تبرید  01برج خنک کننده در ظرفیت های 

 

 تن تبرید  01مشخصات فنی برج خنک کننده 

     01:  ( TR) تن تبرید -حرارتی اسمی ظرفیت

 53( : KWاسمی حرارتی : )ظرفیت 

    021:  (kg)دستگاه وزن خشک 

 253 : (kgدستگاه ) درحال کار وزن

 سانتی متر 53*53*ارتفاع  221:ابعاد برج خنک کننده 

 اینچ 2/0جانبی / -اینچ 2/خروجی- اینج 2ورودی /سایز اتصاالت : 

  عدد 0:  نازل تعداد        بار 3/0 الی 0:  ها نازل در فشار افت

      - پلی پروپیلن-مربع پاش  -دک اسپری : نوع نازل

 Bیا   Fکالس حرارتی  –دایرگت درایو  –عمود نصب  –کیلووات  1753: .موتور

 فاز/  فرکانس/ ولتاژ     581/31/5:  کننده خنک برج الکتروموتور مشخصات

 ایرفویل -محوری  –پلی آمید فوق سبک  - پره 8الی  4  مشخصات فن هوادهی: 

  cm 53 :قطرفن     cfm 3011 :میزان هوادهی

  درجه سانتی گراد 21الی  3: افت دما با توجه به شرایط طراحی میزان

 متر مکعب در ساعت 21الی  5 محدوده دبی آب در گردش ورودی به دستگاه :
 

 تن تبرید  21مشخصات فنی برج خنک کننده 

     21:  ( TR)تن تبرید  -ظرفیت اسمی حرارتی

 51( : KW)ظرفیت اسمی حرارتی : 

    053:  (kg)وزن خشک دستگاه 

 503 : (kgدستگاه ) درحال کار وزن

 سانتی متر 53*53*ارتفاع  231ابعاد برج خنک کننده :

 اینچ 2/0جانبی / -اینچ 2/خروجی- اینج 2ورودی /سایز اتصاالت : 

  عدد 0: نازل تعداد                           بار 3/0 الی 0: ها نازل در فشار افت

    پلی پروپیلن-مربع پاش  -دک اسپری نوع نازل: 

 Bیا   Fکالس حرارتی  –دایرگت درایو  –عمود نصب  –کیلووات  1753: .موتور

 فاز/  فرکانس/ ولتاژ     581/31/5:  کننده خنک برج الکتروموتور مشخصات

 ایرفویل -محوری  –پلی آمید فوق سبک  - پره 8الی  4  مشخصات فن هوادهی: 

  cm 53 قطرفن:     cfm 5011 میزان هوادهی:

  درجه سانتی گراد 21الی  3: افت دما با توجه به شرایط طراحی میزان

 متر مکعب در ساعت 21الی  5 محدوده دبی آب در گردش ورودی به دستگاه :
 



 

 تن تبرید  41مشخصات فنی برج خنک کننده 

     41:  ( TR)تن تبرید  -ظرفیت اسمی حرارتی

 041( : KWظرفیت اسمی حرارتی : )

    243:  (kg)وزن خشک دستگاه 

 483 : (kgدستگاه ) درحال کار وزن

 سانتی متر 023*023*ارتفاع  281ابعاد برج خنک کننده :

 اینچ 4/5جانبی / -اینچ 5/خروجی- اینج 5ورودی /سایز اتصاالت : 

  عدد 2: نازل تعداد                           بار 3/0 الی 0: ها نازل در فشار افت

    پلی پروپیلن -مربع پاش  -دک اسپری نوع نازل: 

 Bیا   Fکالس حرارتی  –ت درایو دایرک –عمود نصب  –کیلووات  070: .موتور

 فاز/  فرکانس/ ولتاژ     581/31/5:  کننده خنک برج الکتروموتور مشخصات

 ایرفویل -محوری  –پلی آمید فوق سبک  - پره 8الی  4  مشخصات فن هوادهی: 

  cm 83 قطرفن:     cfm 5411 میزان هوادهی:

  درجه سانتی گراد 21الی  3: افت دما با توجه به شرایط طراحی میزان

 متر مکعب در ساعت 43الی  03 محدوده دبی آب در گردش ورودی به دستگاه :
 

 تن تبرید  51مشخصات فنی برج خنک کننده 

     51:  ( TR)تن تبرید  -اسمی حرارتیظرفیت 

 201( : KWظرفیت اسمی حرارتی : )

    531:  (kg)وزن خشک دستگاه 

 381 : (kgدستگاه ) درحال کار وزن

 سانتی متر 043*043*ارتفاع  511ابعاد برج خنک کننده :

 اینچ 4/5جانبی / -اینچ 5/خروجی- اینج 5ورودی /سایز اتصاالت : 

  عدد 5: نازل تعداد                           بار 3/0 الی 0: ها نازل در فشار افت

    پلی پروپیلن-مربع پاش  -دک اسپری نوع نازل: 

 Bیا   Fکالس حرارتی  –ت درایو دایرک –عمود نصب  –کیلووات  073: .موتور

 فاز/  فرکانس/ ولتاژ     581/31/5:  کننده خنک برج الکتروموتور مشخصات

 ایرفویل -محوری  –پلی آمید فوق سبک  - پره 8الی  4  مشخصات فن هوادهی: 

  cm 53 قطرفن:     cfm 00311 میزان هوادهی:

  درجه سانتی گراد 21الی  3: افت دما با توجه به شرایط طراحی میزان

 متر مکعب در ساعت 43الی  03 محدوده دبی آب در گردش ورودی به دستگاه :
 

 

 

 



 تن تبرید  81صات فنی برج خنک کننده مشخ

     81:  ( TR)تن تبرید  -ظرفیت اسمی حرارتی

 281( : KWظرفیت اسمی حرارتی : )

    403:  (kg)وزن خشک دستگاه 

 501 : (kgدستگاه ) درحال کار وزن

 سانتی متر053*053*ارتفاع  521ابعاد برج خنک کننده :

 اینچ 4/5جانبی / -اینچ 4/خروجی- اینج 4ورودی /سایز اتصاالت : 

  عدد 4: نازل تعداد                           بار 3/0 الی 0: ها نازل در فشار افت

    پلی پروپیلن-مربع پاش  -دک اسپری نوع نازل: 

 Bیا   Fکالس حرارتی  –دایرکت درایو  –عمود نصب  –کیلووات  272: .موتور

 فاز/  فرکانس/ ولتاژ     581/31/5:  کننده خنک برج الکتروموتور مشخصات

 ایرفویل -محوری  –پلی آمید فوق سبک  - پره 8الی  4  مشخصات فن هوادهی: 

  cm 53 قطرفن:     cfm 05111 میزان هوادهی:

  درجه سانتی گراد 21الی  3: افت دما با توجه به شرایط طراحی میزان

 متر مکعب در ساعت 53الی  21 محدوده دبی آب در گردش ورودی به دستگاه :
 

 تن تبرید  011مشخصات فنی برج خنک کننده 

     011:  ( TR)تن تبرید  -ظرفیت اسمی حرارتی

 531( : KWظرفیت اسمی حرارتی : )

    331:  (kg)وزن خشک دستگاه 

  551 : (kgدستگاه ) درحال کار وزن

 سانتی متر 211*211*ارتفاع  523ابعاد برج خنک کننده :

 اینچ 4/5جانبی / -اینچ 4/خروجی- اینج 4ورودی /سایز اتصاالت : 

  عدد 5: نازل تعداد                           بار 3/0 الی 0: ها نازل در فشار افت

    پلی پروپیلن-مربع پاش  -دک اسپری نوع نازل: 

 Bیا   Fکالس حرارتی  –تسمه و پولی  –عمود نصب  –کیلووات  272: .موتور

 فاز/  فرکانس/ ولتاژ     581/31/5:  کننده خنک برج الکتروموتور مشخصات

 ایرفویل -محوری  –آلومینیوم یا فایبرگالس  – پره 5الی  4  مشخصات فن هوادهی: 

  cm 021 قطرفن:     cfm 00311 میزان هوادهی:

  درجه سانتی گراد 21الی  3: افت دما با توجه به شرایط طراحی میزان

 متر مکعب در ساعت 43الی  03 دبی آب در گردش ورودی به دستگاه : محدوده
 

 

 



 تن تبرید  031مشخصات فنی برج خنک کننده 

     011:  ( TR)تن تبرید  -ظرفیت اسمی حرارتی

 531( : KWظرفیت اسمی حرارتی : )

    331:  (kg)وزن خشک دستگاه 

  551 : (kgدستگاه ) درحال کار وزن

 سانتی متر 211*211*ارتفاع  523کننده :ابعاد برج خنک 

 اینچ 4/5جانبی / -اینچ 4/خروجی- اینج 4ورودی /سایز اتصاالت : 

  عدد 5: نازل تعداد                           بار 3/0 الی 0: ها نازل در فشار افت

    پلی پروپیلن-مربع پاش  -دک اسپری نوع نازل: 

 Bیا   Fکالس حرارتی  –تسمه و پولی  –عمود نصب  –کیلووات  272: .موتور

 فاز/  فرکانس/ ولتاژ     581/31/5:  کننده خنک برج الکتروموتور مشخصات

 ایرفویل -محوری  –آلومینیوم یا فایبرگالس  – پره 5الی  4  مشخصات فن هوادهی: 

  cm 021 قطرفن:     cfm 00311 میزان هوادهی:

  درجه سانتی گراد 21الی  3: افت دما با توجه به شرایط طراحی میزان

 متر مکعب در ساعت 43الی  03 محدوده دبی آب در گردش ورودی به دستگاه :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تن تبرید  231مشخصات فنی برج خنک کننده 



  231:  ( TR)تن تبرید  -ظرفیت اسمی حرارتی

 881( : KWظرفیت اسمی حرارتی : )

    0511:  (kg)وزن خشک دستگاه 

 253 : (kgدستگاه ) درحال کار وزن

  231*231*551ابعاد برج خنک کننده :

 اینچ 5/اینج        خروجی 5ورودی /سایز اتصاالت : 

  عدد 0:  نازل تعداد        بار 3/0 الی 0:  ها نازل در فشار افت

 پلی پروپیلن –مربع پاش  –دک اسپری نوع نازل: 

 کیلووات  373: .ی موتورتوان مصرف

 فاز/  فرکانس/ ولتاژ     581/31/5:  کننده خنک برج الکتروموتور مشخصات

  cm 50 :قطرفن     cfm 0055 :میزان هوادهی   8الی  4تعداد پره :    مشخصات فن هوادهی: 

  درجه سانتی گراد 21الی  3: افت دما با توجه به شرایط طراحی میزان

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 تن تبرید  531مشخصات فنی برج خنک کننده 

     531:  ( TR)تن تبرید  -ظرفیت اسمی حرارتی

 0401( : KWظرفیت اسمی حرارتی : )



    0231:  (kg)وزن خشک دستگاه 

 2831 : (kgدستگاه ) درحال کار وزن

  511*511*581ابعاد برج خنک کننده :

 اینچ 8/اینج        خروجی 8ورودی /سایز اتصاالت : 

  عدد 5:  نازل تعداد        بار 3/0 الی 0:  ها نازل در فشار افت

 پلی پروپیلن –مربع پاش  –دک اسپری نوع نازل: 

 کیلووات  573: .ی موتورتوان مصرف

 فاز/  فرکانس/ ولتاژ     581/31/5:  کننده خنک برج الکتروموتور مشخصات

  cm 000 :قطرفن     cfm 00055 :میزان هوادهی   5الی  4تعداد پره :    مشخصات فن هوادهی: 

  درجه سانتی گراد 21الی  3: افت دما با توجه به شرایط طراحی میزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تن تبرید  311مشخصات فنی برج خنک کننده 

     311:  ( TR)تن تبرید  -ظرفیت اسمی حرارتی

 0553( : KWظرفیت اسمی حرارتی : )

    0435:  (kg)وزن خشک دستگاه 



 5531 : (kgدستگاه ) درحال کار وزن

  531*531*411ابعاد برج خنک کننده :

 اینچ 01/اینج        خروجی 01ورودی /سایز اتصاالت : 

  عدد 02:  نازل تعداد        بار 3/0 الی 0:  ها نازل در فشار افت

 پلی پروپیلن –مربع پاش  –دک اسپری نوع نازل: 

 کیلووات  00: .ی موتورتوان مصرف

 فاز/  فرکانس/ ولتاژ     581/31/5:  کننده خنک برج الکتروموتور مشخصات

  cm 000 :قطرفن     cfm 005055 :میزان هوادهی   5الی  4تعداد پره :    مشخصات فن هوادهی: 

  درجه سانتی گراد 21الی  3: افت دما با توجه به شرایط طراحی میزان

 


