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ARYASARMAYESH 
Catalogue  500-3 

 

 

Fluid-Cooled Chillers 

 Laboratory mini chillers 300 to 18000 watt    

Model : ACMC & ACMO 

Condenser cooling chillers  18 to 120 kw 

Model : AIC  

Compatible & Special Chillers 1 to 100 kw 

Modle : ACC & ACO 

Ultra Low Chillers 300 to 40000 watt 

Model : AUCC & AUCO 

 خنك كننده سيال چيلر هاي
 وات ١٨٠٠٠الی  ٣٠٠مينی چيلر های آزمايشگاهی با توان 

 ACMC & ACMOمدل : 

 ١٢٠الی  ١٨مخصوص خنک کاری کندانسور با توان چيلر های 
 کيلو وات

 AICمدل : 

 کيلو وات ١٠٠الی  ١چيلر های فوق فشرده و مخصوص با توان 

 ACC & ACOمدل : 

 وات ۴٠٠٠٠الی  ٣٠٠) با توان -٧٠چيلرهای دما پايين (

 AUCC & AUCOمدل : 
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 ARYASARMAYESH 

 

تحت نام يخچال سازي آريا به  1346در سال آريا سرمايش شركت 
مديريت مرحوم حاج حسن بلوچيان شروع به فعاليت نمود و در آن 

فريزر هاي صنعتي و انواع زمان توليد انواع سردخانه ، يخچال ، 
يخچال هاي رو باز را در دستور كار خود قرار داده و در سراسر كشور 

 توزيع كرد .
تحت نام شركت صنايع برودتي آريا سرمايش پرديسان  1387در سال 

به  340656به مدير عاملي مهندس محمد علي بلوچيان ، به شماره 
 ثبت رسيد .

ذ گواهينامه دانش بنيان با رده موفق به اخ 23/05/1395در تاريخ 
 . يك از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گرديد

In the year 1928, started under the name of Aria industrial 
refrigerator, it was managed by the late Haj Hassan 
Baluchian, and at that time, they produced all types of 
refrigerators, ware house , industrial freezers and open-
air refrigerators on their agenda. All over the country 
Distributed. 

In 2008, under the name of Aryasarmayesh Pardisan 
Industries Co, Managing Director of Engineer Mohammad 
Ali Balouchian was registered on 340656. 

On 13/08/2016, he succeeded in obtaining a knowledge 
base certificate from Vice-President of Science and 
Technology. 

CHILLERS… 
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 ARYASARMAYESH 

CHILLER NOMENCLATURE 

 

Technology That Just Makes Sense 

 

  های برجسته اين سری از چيلر ها تکنولوژی

The 0.3 to 120-kw scroll compressor chillers 
are a product of Aryasarmayesh Applied’s 
ongoing commitment to offer energy-efficient 
equipment design. It is a design approach that 
carefully combines high quality compressors, 
efficient shell and-tube condensers, low 
pressure drop brazed-plate or shell and-tube 
evaporators and dependable controls into a 
unit of uncompromised operating efficiency 
and reliability.  
 

chillers have many important features: 
• Easy service ability  
• Hermetic scroll compressors  model : AIC & 
ACC & ACO 

 • User-friendly for Beni & Hindi soft software  

کيلو وات که اکثر آنها  ١٢٠الی  ٠٫٣انواع چيلر از ظرفيت 
توسط کمپرسور های اسکرال ارائه می شوند , دوام و مصرف 

 بهينه انرژی را تضمين خواهد نمود .
رويکرد اين شرکت در طراحی خاص بودن است , لذا راحتی 
کار بر و زيبا بودن  محصوالت اولويت اول تيم طراحی اين 

 شرکت می باشد .
همچنين تيم مهندسی اين شرکت سيستم های منحصر بفردی را 
طراحی و توليد می کنند که بسيار خاص و با دوام بوده و 
بصورت بی نظيری مصرف انرژی را بهينه سازی نموده است 

. 
رال با کيفيت باال، و بکار استفاده ترکيبی از کمپرسورهای اسک

گيری از مبدل های صفحه ای و استفاده از تکنولوژی پوسته و 
لوله فيتينگ در کندانسور های هوايی و دسترسی آسان به تمامی 
تجهيزات , باعث شده که اين سری از چيلر ها گوی سبقت را 

 از ساير رقبا بربايند .
حی مدارات بهره گيری از آخرين متد های روز دنيا در طرا

برقی و سيستم های کنترلی خاص که توسط  مهندسين نرم 
افزار در بخش اتوماسيون اين شرکت , برنامه نويسی می شوند 

بوده و جزو برجسته ترين بخش های تکنولوژيک اين شرکت 
 می باشد .از نرم افزاری کاربر پسند برخوردار 

CHILLERS… 



 
4 

 
www.aryasarmayesh.com TEL : (+98)(21) 76228230 – 76228136 - 76234301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Features and Benefits Summary 

 ARYASARMAYESH 

 

 مختصری از ويژگی ها و مزايا
  Very nice design with easy access for next 

repairs. 
 Utilize high technical knowledge and strong 

engineering team. 
 Observe the relevant standards in electrical and 

refrigerant systems. 
 Strong documentation, including electrical and 

mechanical diagrams, list of parts, installation 
and software guide. 

 Fast after-sale service. 
 Warranty 24 months or 1000 hours of operation. 
 The software is very robust and user-friendly 

 بعدی تعميرات جهت آسان دسترسی با زيبا بسيار طراحی 
 بهره گيری از دانش فنی باال و تيم مهندسی قوی 
  رعايت استاندارد های مربوطه در برق و سيستم های سرد

 کننده
  مستندات قوی , شامل دياگرام برق و مکانيک , ليست

قطعات مصرفی , راهنمای نصب و راه اندازی و راهنمای 
 م افزارکار با نر

 خدمات پس از فروش سريع 
  ساعت کارکرد ١٠٠٠ماهه يا  ٢۴گارانتی 
 نرم افزار کنترلی بسيار قوی و کاربر پسند 

 

CHILLERS… 
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 ARYASARMAYESH 

ACC & ACO SERIES… 
 

 

Aryasarmayesh Compact and super 
compact chillers are designed in ACC 
models to connect to a closed cycle and in 
ACO models for connecting to an open 
circuit. 

This series of chillers, besides being 
stationary, can also be installed on mobile 
systems, and all of the road tests have been 
thought of. 

Also, this series of chillers can operate in 
the most severe climatic conditions 
(ambient temperatures of -35  to +60 ° C). 

چيلر های فشرده و فوق فشرده آريا سرمايش در 
برای اتصال به يک سيکل بسته و در   ACCمدلهای 
برای اتصال به يک سيکل باز طراحی   ACOمدلهای 
 شده اند .

اين سری از چيلر ها عالوه بر اينکه می توانند 
بصورت ايستا مورد استفاده قرار گيرند ، می توانند بر 
روی سامانه های متحرک نيز نصب شوند و تمامی 

بر روی آنها انديشيده شده  تمهيدات برای تست جاده
 .است 

اين سری از چيلر ها می توانند در سخت ترين  همچنين
+ ) ۶٠الی  -٣۵شرايط آب و هوائی ( دمای محيط بين 

 بکار خود ادامه دهند .
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 ARYASARMAYESH 

ACC & ACO SERIES … 
 

 

 ١٠٠الی  ١اين چيلر ها در ظرفيت های 
کيلو وات توليد می شوند و با بهره گيری 
از يک نرم افزار هوشمند و سنسور های 

دا و پيمتعدد می توانند تمامی زوايای 
پنهان دستگاه و اشکاالت رخ داده در 

ريب ضسيستم را به کاربر نمايش داده و 
 اطمينان را به شدت افزايش دهند .

چيلر ها طوری طراحی شده  اين سری از
اند که با بهره گيری از شبکه مودباس می 
توانند تعامل تنگاتنگی با اتاق کنترل 
برقرار نمايند و همچنين می توانند  با 
استفاده از تکنيک هارد واير بيشترين 

 دسترسی را به کاربر ارائه نمايند.

 

 

These chillers are produced at capacities from 1 to 100 
kilowatts and by using the smart software and multiple 
sensors can display unhide & hide angles of the device 
and show the bugs that occurred in the system and 
Increase the confidence coefficient. 

This series of chillers are designed to be used by the 
Modbus network & they can interact closely with the 
control room and also they can provide the user with the 
highest level of security by hard wire. 
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 ARYASARMAYESH 

ACC & ACO SERIES … 
 

 

 خاص های ويژگی

 قابليت نصب روی سازه متحرک •
+ درجه ۶٠الی  -٣۵توان کار در دمای محيطی  •

 سانتيگراد
قابليت دسترسی به تمامی بخشهای  با فشردهطراحی  •

 چيلر
 خدمات پس از فروش سريع •
 ساعت کارکرد عملياتی ١٠٠٠ماهه يا  ٢۴گارانتی  •
 بار ١۴پمپ تا فشار  مجهز به  •
 با استفاده از نخ بندی   AWGوايرينگ  •
 و سنسور محيطی  مجهز به آنتی فريز •
 سيستم سرد و گرم کننده تابلو برق •

مجهز به گرمکن مخزن سيال و گرم کن کارتر  •
 کمپرسور

 اتصاالت برنجی و استينلس استيل •
 فيلتر استينلس استيل •
 مجهز به فلو متر های چشمی و فلو سوييچ •
 مجهز به چندين ورودی /خروجی با قابليت تنظيم دبی •
کمپرسور و بای پس سرد  مجهز به سيستم دائم کار بودن •

 و گرم
 کنترل دور فن توسط اينورتر •

 

 

 An electrical switchboard equipped with a 
cold and heating system 

 Equipped with fluid reservoir heater & 
compressor carter heater 

 Bronze and Stainless Steel Fittings 
 Stainless steel filter 
 Equipped with rotameter and flow switches 
 Equipped with multiple input / outputs with 

flow rate control valves 
 Compressor continues and hot & cold gas 

bypass 
 Control the fan away by inverter 

Specific features 

 Can be installed on movable structure 
 Ability to work at an ambient temperature 

between  - 35 to +60 ° C 
 Comprehensive design with access to all 

parts of the chiller 
 Fast after-sale service 
 Warranty 24 months or 1000 operating 

hours 
 Equipped with pump up to 14 bar 
 Wired AWG using yarn 
 Equipped with anti-freeze and ambient 

sensor 
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 ARYASARMAYESH 

ACC & ACO SERIES … 
 

 قابليت های نرم افزار

  کنترل دقيق و خاموش / روشن متداجرا به دو 
  ترکيبی -سردکننده  –اجرا بصورت سه مد : گرم کننده 
  سازی بر روی حافظه جانبینمايش و رسم گراف با قابليت ذخيره 
 الگ برداری از ديتا و ذخيره بصورت فايل اکسل به مدت نامحدود 
 نمايش خطا های رخ داده در چيلر و ذخيره جدول خطا   
 امکان غير فعال سازی خطا های غير بازدارنده 
 تعيين سطح دسترسی کاربران توسط مدير 
 (کاليبراسيون ) اصالح خطای سنسور به صورت غير خطی 
  نمايش سيستم فيزيکی بصورت متحرک 
  فارسی / انگليسی امکان انتخاب زبان سيستم بصورت 
 (پنل / مودباس) امکان انتخاب کنترل بصورت لوکال و ريموت 
 امکان فعال سازی کليه ادوات بصورت دستی 
  امکان کنترل همزمان چند سيستم 
 بررسی و جابجايی فاز با فشار يک دکمه 
  مخزن بصورت آنالوگنمايش سطح سيال در 
 نمايش فشار در مسيرهای سيال و گاز 

 

 

 

 

 

 

Software functionality 

 Run in PID & On / Off control methods 
 Run in three modes: Heater-Cooler-Combined 
 View and draw a graph with storage capabilities on the 

memory stick 
 Log up of data and save as Excel file for an unlimited period 
 Display the errors occurring in the chiller and save the error 

table 
 Ability to disable non-deterrent errors 
 Determine user access level by admin 
 Correction of sensor error in nonlinear (calibration) 
 Animated physical system display 
 Ability to choose the language of the system in Persian / 

English 
 Ability to choose local and remote control(HMI / Modbus) 
 Ability to activate all devices manually 
 Multi-system simultaneous control 
 Checking and moving the phase with the push of a button 
 Display the fluid level in the tank as an analog 
 Pressure display on fluid and gas routes 


