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 ركت آريا سرمايش   مجري : ش

 2019ورژن : 

 مشخصات فنیموضوع  : 

   ADTL-60مدل  سیستم هواي خشک فشار ضعیف 

  سیستمساختار يک :  بند

ر هاي , جهت تامین هواي خشک چمبدرصد  10زير تامین هواي خشک  قابلیتبر دقیقه با  لیتر  60 هواي خشکسیستم      

ر خل چمبتست دما / رطوبت بوده و با ورود اين هوا به داخل چمبر ؛ در شیفت منفی به مثبت , رطوبت موجود در هواي دا

 تخلیه شده و از تشکیل شبنم بر روي قطعه جلوگیري خواهد شد .

 ابعاد يونیت هوا خشک    

درب  وسانتیمتر ارتفاع می باشد  80سانتیمتر عمق و  80سانتیمتر عرض و  90الی معادل اراي ابعاد اشغاين سیستم د 

 ايد .هاي دور تا دور و سقف بصورت باز شونده طراحی شده , تا دسترسی جهت سرويس هاي دوره اي را هر چه آسانتر نم

 استاتیک كرم رنگ خواهد بود .میلیمتر و با پوشش رنگ الکتر  1,5آهن روغنی به ضخامت جنس ورق هاي يونیت از 

ل قرار نار پنپنل كنترلی بر روي سقف تعبیه شده و به آسانی در دسترس كاربر خواهد بود و ضمنا يک كلید امرجنسی نیز در ك

 داده شده , تا كاربر بتواند در مواقع اضطراري سیستم را متوقف نمايد .
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ا جذب رطوبت هو ، كرده و با عبور هوا از داخل برج تامین  psi 10اين سیستم تامین هواي خشک را توسط پمپ كم فشار 

 ساعت يکی از برجها بصورت اتوماتیک شیفت خواهند شد . 12سیلیکاژل ها شده و هر 

 ساعت فعال بوده و در اين زمان برج ديگر در حال احیاء شدن خواهد بود . 12هر برج 

 

Type ADTL-40 ADTL-60 ADTL-80 ADTL-100

Drying methode tower of silicagel tower of silicagel tower of silicagel tower of silicagel

Order number 142012-40 142012-60 142012-80 142012-100

Displacement air L/m 40 25 50 100

Heat added to the tower in  time  1) min 55 52 48 42

Specifications of Tower

Tower dimensions Diametermm 150 200 250 250

Height mm 300 400 600 900

Silicagel net weight for each tower g 2600

Volume for each tower L 5.8 13.2 30.6 46.1

Number of tower 2

Heater power for each tower W 320 550 900 1800

External dimensions Width mm 700 800 1000 1200

Depth mm 600 600 700 700

Height mm 600 700 900 1200

Measures

Net weight of unit kg 85 115 185 253

Sound pressure level   2) db(A) 55 57 59 61

Air pump flow L/min 300

Air pump model ACO-818

Air pump power W 385

Electrical data

Rated voltage V 220 220 220 220

Power frequency Hz 50 50 50 50

Rated power                                                        W 680 1050 1850 2550

ARYA SARMAYESH KNOWLEDGE BASE CO LOW PRESSURE AIR DRYER 

Performance values refer to +25 °C ambient temperature .

1)  From +25 °C  to +80 °C in towers body

2) Measured in 1 m distance from the front and in 1.6 m height at free field measurement according to EN ISO 11201 .
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 سیستم كنترلیدو :  بند

هز كوتراست ) كپی شده زيمنس( بوده و مج 200پنل مستر و پی ال سی سري اينچی  4,3اين سیستم مجهز به اچ ام آي 

هز به به سنسور نمايشگر رطوبت نسبی موجود در هواي خروجی و سنسور هاي نمايشگر دماي برجهاي سییلیکاژل بوده و مج

 )خشک( می باشد . نرم افزار كنترلی آريا سافت

 قابلیت هاي نرم افزار 

 نمايش رطوبت نسبی موجود در هواي خروجی 

 شنمايش خطا هاي بوجود آمده و درج در جدول خطا ها بهمراه قابلیت ذخیره سازي جدول خطا ها بر روي فل 

 نمايش گراف رطوبت نسبی هواي خروجی 

  و دماي برج هامتحرک ) انیمیشن (نمايش سیستم فیزيکی با گرافیک خاص و منحصر بفرد ، بصورت 

 وبت نسبی بصورت بزرگ نمايیطنمايش ر  

 ت اجرا در دو جالت منوال و اتوماتیک ) جهت چمبر هاي آريا سرمايش , در زمانهاي مورد نیاز چمبر بصور

 اتوماتیک سیستم هواي خشک وارد مدار خواهد شد (

  سرمايشنمايش اطالعات مربوط به دستگاه و تولیدات شركت آريا 

 بخش تنظیمات مدير كاربر 

 تعیین سطح دسترسی كاربران 
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  ونه بردار ي ثانیه يک نم 5و زمان و تاريخ در  فايل اكسل ، هر  رطوبت نسبی موجود در هواي خروجیالگ برداري از

د ديايل جساعت ، و پس پايان اين زمان ذخیره سازي فايل پر شده با نام تاريخ و زمان و ايجاد يک ف 72به مدت 

 كه اين سیکل بصورت نامحدود ادامه خواهد يافت .

 ... قابلیت دو زبانه بودن ) فارسی و انگلیسی ( براي منو ها و خطا ها و كلید ها و 

 

 و الکتريکی مکانیکیسیستم سه :   بند

 با هوا جنس تمامی قطعات درگیرو بوده وات  385با توان   YOUTINپمپ  دستگاه  تامین هوا توسط يکسیستم      

هاي  ز برندااز استینلس استیل و يا برنج بوده تا هیچ گونه زنگ زدگی و خوردگی در سیستم اتفاق نیافتد و شیر آالت نیز 

 معتبر اروپايی تدارک شده و تمامی كنتاكتور ها و فیوز ها نیز از برند زيمنس آلمان خواهند بود .

 سنسور هاي دما و رطوبت با برند وستا خواهند بود .منبع تغذيه و ماژولهاي قرائت گر از برند دلتا و 

 مدت زمان اجرا :  چهارم بند

 آماده به تحويل: مدت اجراي پروژه      

 مکان تحويل دستگاه:  پنجم بند

رت هم ارسال دستگاه با ضمانت شركت و در هر محل از استان تهران به صورت كامال رايگان بوده و در غیر اين صو    

 خود باقی خواهد بود و خريداران تنها هزينه ارسال دستگاه را بر عهده خواهد داشت. تشركت به قوضمانت 
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 گارانتی و خدمات:  شش بند

 سال خدمات پس از فروش كه شامل پشتیبانی نرم افزار خواهد بود. 10دستگاه داراي يک سال گارانتی و 

از  ستفادهانقشه مکانیکی )سیکل تبريد و تولید بخار( ، راهنماي  در زمان تحويل تمام مستندات دستگاه شامل نقشه برق ،

 نرم افزار ، گزارش كالیبراسیون سنسور اصلی ، لیست قطعات و كاتالوگ آنها تقديم كارفرما میگردد.

 همچنین پس از ارسال و نصب دستگاه ، آموزش استفاده از دستگاه نیز به صورت رايگان خواهد بود.

 آمپر می باشد. 4,4فاز با آمپراژ  تکولت  220ه ولتاژ كاري دستگا


