
AS15-020  هيت پمپ آب کرم و سرد استخر

:اختصاصیويژگيهای 

درجه سانتيگراد ۴۵آب گرم استخر و جکوزی بصورت مستقيم تا دمای تامين  -

درجه سانتيگراد ٨آب سرد استخر و حوضچه آب سرد بصورت مستقيم تا دمای تامين  -

با برق تکفاز يا پنل خورشيدیعملکرد  -

%٨۵جويی مصرف برق تا صرفه  -

مبدل تيتانيوم برای جلوگيری از خورندگی آب و کلردارای  -

زمانبندیکنترل پنل ديجيتال برای تنظيمات دما و برنامه دارای  -

قابليت نصب در فضای داخلی و بيرونی -

آب استخر، تامين آب داغ جکوزی   گرم کردن  دستگاهی است که برای آرياتيسپمپ حرارتی استخر
آب استخر يا حوضچه آب سرد استفاده   خنک کردن  و همچنين با تنظيمات بر حالت معکوس، برای

در واقع قابليت ايجاد گرمايش و سرمايش آب برای استخر ها را فقط با يک دستگاه ميسر . ميشود
.می سازد

از انرژی تجديد پذير هوای محيط %  ٨۵اين دستگاه برای ايجاد انرژی گرمايشی و سرمايش تا  
راندمان بسيار بااليی را ايجاد کرده و % ١۵بهره برداری می کند وبا مصرف اندک برق به ميزان 

درواقع اگر بخواهيم مقايسه ای با هيتر های برقی . بهترين گزينه برای استخر و جکوزی می باشد
هيترهای برقی استخر حدودا پنج برابر   استخر داشته باشيم،  برای ايجاد ظرفيت گرمايشی برابر،

.برق بيشتری مصرف می کنند   آرياتيس نسبت به هيت پمپ
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به ذکر است ظرفيت انتخابی دستگاه با توجه به حجم استخر، شرايط دمای آب، م الز
.هوای محيط و ديگر پارامترهای الزم محاسبه و پيشنهاد می گردد

  
:برقیمزيت های هيت پمپ های آرياتيس نسبت به هيتر های 

%٨۵برابر و صرفه جويی برق تا  ۵راندمان باال تا - ١
قابل استفاده برای استخر های فضای ياز يا سرپوشيده -٢
از يکدستگاه با هر حجم استخر و جکوزی قابليت استفاده دومنظوره گرمايشی و سرمايشی  -٣
حد اقل توان برق تکفاز و آمپر بسيار کم برای استخر های بزرگ  قابل استفاده با -۴
بسيار مناسب برای مناطقی که زير ساخت برقی قوی ندارند و قابل استفاده با پنل خورشيدی -۵
قابليت نصب در فضای داخلی و بيرونی -۶
بازگشت کوتاه مدت هزينه خريد اوليه با صرفه جويی مصرف برق -٧

:گازوئيلیمزيت های هيت پمپ های آرياتيس نسبت به موتورخانه های گازی و 

بسيار مناسب برای مناطقی که فاقد گاز شهری بوده و سوخت موتورخانه در دسترس نيست-١
بدون نياز به ايجاد فضای موتور خانه و حذف هزينه های مربوطه-٢
از يکدستگاه با هر حجم استخر و جکوزی   قابليت استفاده دومنظوره گرمايشی و سرمايشی -٣
با هزينه های سوختدرمقايسه صرفه جويی درمصرف انرژی با توجه به مصرف اندک برق -۴
قابليت نصب در فضای داخلی و بيرونی -۵
با کليه هزينه های مربوط به سيستم های فسيلی، ساخت موتور خانه، درمقايسه قيمت رقابتی  -۶

…خريد مخازن و

٢
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AS15-020مدل
-KW 9.3ظرفيت گرمايشی 31600BTU

– KW 5.5ظرفيت سرمايشی 18000BTU

COP۵راندمان گرمايشی  ٧

COP٣راندمان سرمايشی  ۵

درجه سانتيگراد   -٧~  ۴٣دمای مناسب محيط

درجه سانتيگراد   ٨~  ٣٠سرمايش -دامنه انتخاب دما 

درجه سانتيگراد   ١۵~  ۴۵گرمايش -دامنه انتخاب دما 

١گرمايش -توان مصرفی  کيلو وات ۶٣

١سرمايش -توان مصرفی  کيلو وات ۵٩

٧سرمايش -شدت جريان  آمپر ۴

٧گرمايش -شدت جريان  آمپر ٢

PVCمحفظه  –تيتانيوم نوع مبدل  

١اتصاالت آب اينج ۵

تکفاز -   ٢٢٠ولت ولتاژ ورودی

هرتز۵٠  فرکانس

آمپر٢٠فيوز

دسيبل۴٩  ميزان صدای دستگاه  

R 410 aگاز مبرد  

5m3/h-3حجم جريان آب مناسب

12KPa (0.12Bar)فشار آب مناسب

سانتيمتر ۵٢*٣۶*٩۴ابعاد  

کيلو گرم ۵٠وزن
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:  و مکانيزم عملکردساختار 

افزودن ساختارهای جانبی به وبا کندانسينگ استفاده شده ازسيستم در ساخت هيت پمپ ها اصوال 
.نسبت نوع استفاده طراحی می گردد 

  ساختار اصلی سيستم کندانسينگ در هيت پمپ استخر  

تيتانيوممبدل  -۴گاز مبرد    -٣اواپراتور  -٢کمپرسور -١

ازطريق کمپرسورجهت انتشاربه مايع مبرد در داخل سيکل   آرياتيس  پمپ حرارتی استخردرسيکل 
اين مايع مبرد به شير انبساط . شبکه اواپراتور تحت فشار قرار گرفته و دمای آن افزايش می يابد

درنتيجه چرخه تبديل گاز به . انبساط از درجه حرارتش کاسته شود  فرستاده می شود تا از طريق 
مايع، انرژی گرمايی زيادی توليد می شود که موجب گرم شدن کويلهای تيتانيوم بعنوان کندانسور 

وبا به دنبال گذر آب از کنار لوله های داغ تيتانيوم ، گرما سريعا به آب منتقل شده ودرنتيجه شده 
.تکرار سيکل بسته آب سيرکوله شده و آب استخر گرم می شود

سرد شدن کويلهای تيتانيوم بعنوان وموجب در عملکرد سرمايش سيکل کندانسينگ معکوس شده 
اواپراتور شده و در نتيجه بدنبال گذر آب از کنار لوله های سرد تيتانيوم سرما سريعا به آب منتقل 

.شده و با تکرار سيکل بسته آب سيرکوله شده و آب استخر سرد می شود
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