
 

 

 عنوان محصول : پکینگ برج خنک کننده 
 

یکی از رایج ترین محصوالت مورد نیاز برج خنک کننده ، پکینگ برج خنک کننده می باشد . پکینگ برج خنک کننده در طول مدت 

برج خنک کننده ممکن است بارها نیاز به تعویض داشته باشد . عمر مفید هر دستگاه  به دلیل تماس مستقیم آب در قسمت  زمان 
ات بنابراین یکی از مهمترین قطع خروجی نازل ها با پکینگ برج خنک کننده ، این قطعه باید از متریال و طراحی مناسب تولید گردد 

برج خنک پکینگ  .  کننده برج خنک کننده ،  اشد  ب  می 

 در زیر به انواع تیپ پکینگ برج خنک کننده اشاره شده است : 
 

 3گرید –فیلمی –تیپ یگ : پکینگ برج خنک کننده 

 فیلم پکینگ یا پکینگ فیلمی یا آبشاری  نوع پکینگ 

 21-21-21-21 گام پکینگ 

 مواج مورب شگل پکینگ

 مشکی رنگ 

 PVC متریال

 3 گرید پکینگ 

 متوسط انعطاف پذیری

 میکرون 144 ضخامت ورق

 m2m 222-322/3 سطح ویژه اسمی پکینگ

 درجه سانتی گراد 55 حداکثر دمای قابل تحمل

 متوسط تحمل در برابر مواد روغنی

 ضعیف تحمل در برابر مواد اسیدی

 سال 3 طول عمر متوسط

 4915 چکالی نسبی مدیا

 سانتی متر 214*34*34 ابعاد بلوک استاندارد 

 گیلوگرم 3 وزن تقریبی بلوک

 جریان مخالف-مداربازپکینگ برج خنک کننده  نوع طراحی

 نوع کاربری
 نیمه صنعتی-برج خنک کننده مسکونی

 در دماهای پایین و آب نرم تر

 

 

 
 

 
 



 

 

 1گرید –فیلمی –: پکینگ برج خنک کننده  تیپ دو

 فیلم پکینگ یا پکینگ فیلمی یا آبشاری  نوع پکینگ 

 21-21-21-21 گام پکینگ 

 مواج مورب شگل پکینگ

 طوسی روشن رنگ 

 PVC متریال

 1 گرید پکینگ 

 خوب انعطاف پذیری

 میکرون 154 ضخامت ورق

 m2m 222-322/3 سطح ویژه اسمی پکینگ

 درجه سانتی گراد 14 حداکثر دمای قابل تحمل

 خوب تحمل در برابر مواد روغنی

 ضعیف تحمل در برابر مواد اسیدی

 سال 5 طول عمر متوسط

 4915 چکالی نسبی مدیا

 سانتی متر 214*34*34 ابعاد بلوک استاندارد 

 گیلوگرم 3 وزن تقریبی بلوک

 جریان مخالف-پکینگ برج خنک کننده مدارباز نوع طراحی

 نوع کاربری
 یصنعت -نیمه صنعتی -برج خنک کننده مسکونی

 در دماهای متوسط و آب های با سختی کم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 2گرید –فیلمی –: پکینگ برج خنک کننده  تیپ سه

 

 فیلم پکینگ یا پکینگ فیلمی یا آبشاری  نوع پکینگ 

 21-21-21-21 گام پکینگ 

 مواج مورب شگل پکینگ

 سفید رنگ 

 PVC متریال

 2 گرید پکینگ 

 عالی انعطاف پذیری

 میکرون 154 ضخامت ورق

 m2m 222-322/3 سطح ویژه اسمی پکینگ

 سانتی گراددرجه  14 حداکثر دمای قابل تحمل

 خوب تحمل در برابر مواد روغنی

 متوسط تحمل در برابر مواد اسیدی

 سال 24 طول عمر متوسط

 4915 چکالی نسبی مدیا

 سانتی متر 214*34*34 ابعاد بلوک استاندارد 

 گیلوگرم 3 وزن تقریبی بلوک

 جریان مخالف-پکینگ برج خنک کننده مدارباز نوع طراحی

 نوع کاربری
 یصنعت -نیمه صنعتی -خنک کننده مسکونیبرج 

 در دماهای متوسط و آب های با سختی متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1گرید  -پال رینگ– اسپلش–: پکینگ برج خنک کننده  چهارتیپ 

 

 پکینگ استکانی–پال رینگ –رندوم اسپلش  نوع پکینگ 

 21 تعداد پره

 استکانی -استوانه ای  شکل مدیا

 سفید یا سبز مات  رنگ 

 پلی پروپیلن – PP متریال

 1 گرید پکینگ 

 خوب انعطاف پذیری

 میکرون 044 مدیاضخامت 

 m2m 032/3 سطح ویژه اسمی پکینگ

 درجه سانتی گراد 04 حداکثر دمای قابل تحمل

 عالی تحمل در برابر مواد روغنی

 خوب تحمل در برابر مواد اسیدی

 سال 5 طول عمر متوسط

 4901 چکالی نسبی مدیا

 اینچ 1ارتفاع  –اینچ  1قطر  ابعاد پکینگ

 گرم 24 هر مدیا وزن تقریبی 

 نوع طراحی

 پکینگ برج خنک کننده مدارباز

 / جریان متقاطع جریان مخالف

 مکعبی و مخروطی

 نوع کاربری
 یصنعت -نیمه صنعتی -برج خنک کننده مسکونی

 باالو آب های با سختی  باالدر دماهای 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2گرید  -پال رینگ– اسپلش–: پکینگ برج خنک کننده  تیپ پنج

 

 پکینگ استکانی–پال رینگ –رندوم اسپلش  نوع پکینگ 

 21 تعداد پره

 استکانی -استوانه ای  شکل مدیا

 سفید روشن رنگ 

 پلی پروپیلن – PP متریال

 2 گرید پکینگ 

 عالی انعطاف پذیری

 میکرون 044 ضخامت مدیا

 m2m 032/3 سطح ویژه اسمی پکینگ

 درجه سانتی گراد 05 حداکثر دمای قابل تحمل

 بسیار عالی تحمل در برابر مواد روغنی

 عالی تحمل در برابر مواد اسیدی

 سال 24 طول عمر متوسط

 4901 چکالی نسبی مدیا

 اینچ 1ارتفاع  –اینچ  1قطر  ابعاد پکینگ

 گرم 0 وزن تقریبی هر مدیا 

 نوع طراحی

 پکینگ برج خنک کننده

 جریان متقاطع /جریان مخالف 

 مکعبی و مخروطی

 نوع کاربری
 یصنعت -نیمه صنعتی -برج خنک کننده مسکونی

 در دماهای بسیار باال و آب های با سختی بسیار زیاد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 NC22 – نت اسپلش بلوکی–: پکینگ برج خنک کننده  تیپ شش

 

 نت اسپلش بلوگی  نوع پکینگ 

 NC22 مدل

 بلوکی شکل مدیا

 سبز-آبی –مشکی  رنگ 

 پلی پروپیلن – PP متریال

 2 گرید پکینگ 

 عالی انعطاف پذیری

 میکرون 044 ضخامت مدیا

 m2m 072/3 سطح ویژه اسمی پکینگ

 درجه سانتی گراد 14 حداکثر دمای قابل تحمل

 بسیار عالی تحمل در برابر مواد روغنی

 بسیار عالی تحمل در برابر مواد اسیدی

 سال 24 طول عمر متوسط

 4901 چکالی نسبی مدیا

 244*34*34 ابعاد پکینگ

 گرم 24 وزن تقریبی هر مدیا 

 نوع طراحی

 پکینگ برج خنک کننده مدارباز

 جریان مخالف / جریان متقاطع

 مکعبی و مخروطی

 نوع کاربری
 یصنعت -نیمه صنعتی -برج خنک کننده مسکونی

 در دماهای باال و آب های با سختی باال

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ساده - 3گرید  -شانه تخم مرغی – پکینگ برج کراس فلو –جریان متقاطع  : پکینگ برج خنک کننده تیپ هفت

 

 دکمه ای / شانه تخم مرغی /ساده نوع پکینگ 

 01 گام پکینگ

 بلوکی شکل مدیا

 مشکی رنگ 

 PVC متریال

 1 گرید پکینگ 

 خوب انعطاف پذیری

 میکرون 154 ضخامت مدیا

 m2m 202/3 سطح ویژه اسمی پکینگ

 درجه سانتی گراد 55 حداکثر دمای قابل تحمل

 متوسط تحمل در برابر مواد روغنی

 متوسط تحمل در برابر مواد اسیدی

 سال 5 طول عمر متوسط

 4915 چکالی نسبی مدیا

 244*54*54 ابعاد پکینگ

 کیلو گرم 1 وزن تقریبی هر مدیا 

 نوع طراحی
 پکینگ برج خنک کننده مدارباز

 جریان متقاطع / مکعبی 

 نوع کاربری
 یصنعت -نیمه صنعتی -برج خنک کننده مسکونی

 در دماهای متوسط و آب های با سختی متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قطره گیر دار – 1گرید  -شانه تخم مرغی –جریان متقاطع  : پکینگ برج خنک کننده تیپ هشت

 

 دکمه ای / شانه تخم مرغی /قطره گیر دار نوع پکینگ 

 01 گام پکینگ

 بلوکی شکل مدیا

 طوسی تیره رنگ 

 PVC متریال

 1 گرید پکینگ 

 خوب انعطاف پذیری

 میکرون 154 ضخامت مدیا

 m2m 202/3 سطح ویژه اسمی پکینگ

 درجه سانتی گراد 14 حداکثر دمای قابل تحمل

 خوب تحمل در برابر مواد روغنی

 متوسط تحمل در برابر مواد اسیدی

 سال 24 طول عمر متوسط

 4915 چکالی نسبی مدیا

 244*54*54 ابعاد پکینگ

 کیلو گرم 192 وزن تقریبی هر مدیا 

 نوع طراحی
 پکینگ برج خنک کننده مدارباز

 جریان متقاطع / مکعبی 

 نوع کاربری
 یصنعت -نیمه صنعتی -برج خنک کننده مسکونی

 در دماهای متوسط و آب های با سختی متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ساده – 2گرید  -شانه تخم مرغی –جریان متقاطع  : پکینگ برج خنک کننده تیپ نه

 

 سادهدکمه ای / شانه تخم مرغی / نوع پکینگ 

 01 گام پکینگ

 بلوکی شکل مدیا

 سفید رنگ 

 PVC متریال

 2 گرید پکینگ 

 عالی انعطاف پذیری

 میکرون 154 ضخامت مدیا

 m2m 202/3 سطح ویژه اسمی پکینگ

 درجه سانتی گراد 15 حداکثر دمای قابل تحمل

 خوب تحمل در برابر مواد روغنی

 خوب تحمل در برابر مواد اسیدی

 سال 24 طول عمر متوسط

 4915 چکالی نسبی مدیا

 244*54*54 ابعاد پکینگ

 کیلو گرم 192 وزن تقریبی هر مدیا 

 نوع طراحی
 پکینگ برج خنک کننده مدارباز

 جریان متقاطع / مکعبی 

 نوع کاربری
 یصنعت -نیمه صنعتی -برج خنک کننده مسکونی

 باالو آب های با سختی  باالدر دماهای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اسپلش استوانه ای –توربو اسپلش –: پکینگ برج خنک کننده  تیپ ده

 

 توربو اسپلش استوانه ای نوع پکینگ 

 بلوکی شکل مدیا

 مشکی  رنگ 

 پلی پروپیلن – PP متریال

 2 گرید پکینگ 

 عالی انعطاف پذیری

 میکرون 044 ضخامت مدیا

 m2m 052/3 سطح ویژه اسمی پکینگ

 درجه سانتی گراد 15 حداکثر دمای قابل تحمل

 بسیار عالی روغنیتحمل در برابر مواد 

 بسیار عالی تحمل در برابر مواد اسیدی

 سال 24 طول عمر متوسط

 4901 چکالی نسبی مدیا

 244*54*54 ابعاد پکینگ

 گرم کیلو 0 وزن تقریبی هر مدیا 

 نوع طراحی

 پکینگ برج خنک کننده مدارباز

 جریان مخالف / جریان متقاطع

 مکعبی

 نوع کاربری

 یصنعت -نیمه صنعتی -مسکونیبرج خنک کننده 

  فوق زیاد باال و آب های با سختی بسیار  در دماهای

 نیروگاه ها و ... –پاالیشگاه ها 

 

 

 


