
  

  پارس تهویه دماوند شرکت

  هاي  شعله مستقیم راه اندازي چیلرعملیات مورد نیاز جهت 

  

  

  

جذبی خریداري شده، خواهشمند است نسبت به انجام موارد زیر اقدام فرموده و سپس  )هاي(راه اندازي چیلر جهت

  .جهت انجام مراحل بعدي این شرکت را مطلع فرمایید

  

  

  .ودتراز شتراز به دقت  شیلنگبا  چیلر  )1

 
 4 دستگاه هر( ،نصب شود دستگاه برج آب و سرد آب وخروج ورودي ها لولهي رو  مناسببا دقت و رنج  دماسنج و  فشارسنج )2

روي لوله هاي ورودي خروجی چیلر نصـب   C° 60-0 دماسنج عدد 4 و مربوطه لوپ وي سماور ریش بانضمام فشارسنج عدد

  ).شده باشد

  

 فلوسو نصب جهت« لریچ تابلو به 3×  5/1 کابل لهیبوس آنها ارتباط و واتر نگیکول و لدواتریچ خطي رو 1" چیئ فلوسو نصب  )3

 شود بسته چیئفلوسو به بوشني رو نصب از قبلي ا دنده لیتبد و شود استفاده بزرگتر زیسا یک و کوتاهی جوش بوشن از چیئ

 وی افقـ  لولـه ي رو چیئ فلوسو نصب محل نیبهتر "ضمنا ودنش آن ی خراب باعث و نشوند ریدرگ بدنه با چییفلوسوي ها غهیت تا

 بـه  آب انیـ جر جهت باي عمود لولهي رو توانیمی افق لولهي رو نصب امکان عدم صورت در باشدی م رآالتیش و زانو از دور

 .باشد آب انیجر جهت دری ستیبا آن بدنهي رو فلش "ضمنا  ،نمود نصب باال سمت

  

، سـاخته و نصـب شـده باشـد    ... و خـم  و زیسا لحاظ بهی فن نکاتبا رعایت  مناسب خامتض بهی جوش اهیس ورق از دودکش )4

 .شود پوشانده سنگ پشم قیعا با انتها در حرکت نماید و عموديدودکش حتی االمکان باید در مسیر خود بصورت 

  

 .دنشو دهیشیاند الزم داتیتمه نهموتورخا هیتهوي برا اًنضمو ردیگ قرار نظر مد موتورخانه در دستگاه ازین موردي هواتأمین  )5

  

متناسب با شرایط پروژه حد اقل یکی از (انجام شده باشد  الزم داتیتمهی ستیبایم  کننده خنک برج آبي دما کنترل جهت  )6

 )تجهیزات ترموستات فن برج، شیرسه راه موتوري یا اینورترفن برج نصب و آماده به کار باشد

  

 .شودبه چیلر متصل   ...هیزات الزم از قبیل رگالتور و با در نظر گرفتن تج مناسب گاز خط )7



  

 زیتم و باز ها پمپی صاف کردن کار ساعت چند از بعد و روشن مربوطهي الکتروپمپها آب گیري شده  و دلیچ و برج آب مدار )8

میلیمتر  8تا  5دبی آب باید سوراخ آنها بین سوراخ توري  صافی ها  و کاهش  عیسر شدن مسدود ازي ریجلوگ جهت(. گردند

 )باشد

  

 
  

 ،نحوه ریزش آب، جهت گـردش ( ، برج خنک کنندهسردو آب  برجتمامی تجهیزات جنبی موتورخانه از جمله پمپ هاي آب  )9

باید  راه اندازي و تست شـده  ... سختی گیر، تابلو هاي برق و سیستم هاي کنترل و خط گاز،  ایستگاه و ،...)فن و  و زاویه دور

 .آنها اطمینان حاصل شود کرد صحیحو از عمل

  

 ).راه اندازي دستگاه با استفاده از برق موقت امکان پذیر نیست( باشدوجود داشته  برق دائم در موتورخانه   )10

  

 .تابلوي برق اصلی موتورخانه باید کامل بوده و به درستی عمل نماید )11

  

اتصال سر سیم ها بـه  ( اي تابلوي چیلر کشیده شده باشدکابل برق متناسب با توان مورد نیاز باید از تابلو برق موتورخانه تا پ )12

 .)شرکت انجام خواهد شداین  تابلو توسط کارشناسان

  

باید مسیر هاي آب برج و آب سرد آب گیري شده و پس از روشن کردن پمپ ها نسبت  ، پیش از در خواست براي راه اندازي )13

اقـدامات   هرگونـه اشـکال   یري افت فشار مسیر هاي آب برج خنک کننده و آب سرد اقدام شده و در صورت وجودبه اندازه گ

 .الزم صورت پذیرد

  

 .ردیگ قرار مدار در و راه اندازي چیلر استارت پیش از مناسب  ریگ یسخت دستگاهالزم است  )14

  

 .باشد... حوطه موتورخانه عاري از نخاله هاي ساختمانی و در موتورخانه پایان یافته و مباید ساختمانی و تاسیساتی عملیات  )15

  

( در شـرایط تمـام بـار    باید اندازي  ه را ،که هنگام راه اندازي جهت عملکرد بهینه چیلر تنظیماتی انجام می پذیرد ییاز آنجا  )16

Full Load  ( ،هایی مثل فنکویلها، هواسازها لذا الزم است امکان اعمال بار کامل به چیلر وجود داشته و دستگاهانجام پذیرد

 .و تجهیزات جنبی آنها آماده به کار باشند

  



جنبـی  تاسیسـات   نگـه داري   با تجربه کافی در زمینه نگه داري و راهبري چیلرهاي جـذبی دایرکـت فـایر و    فرد یا شرکتی )17

فرد یا شرکت  . معرفی گرددارس پدر نظر گرفته شده و کتبا به عنوان نگه دار به شرکت تهویه دماوند موتورخانه مربوطه در 

مزبور باید در زمان راه اندازي چیلر در محل پروژه حضور داشته باشد تا ضمن بررسی صـالحیت وي بـراي تصـدي امـر نگـه      

 از دید کارشناسان این شـرکت   الزم به ذکر است که چنانچه. آموزشهاي الزم جهت کار با چیلر به وي داده شود ،داري چیلر

نداشته باشد و یا رسماً به فروشنده معرفی نگردد، این امر به منزله عدم وجود نگه دار  ه صالحیت فنی الزم رافرد معرفی شد

   .در پروژه میباشد

  

امضاء صورت جلسه تحویـل   ي وجهت تحویل گرفتن چیلر از گروه راه انداز به عنوان نماینده شخصی را  از جانب خود لطفا  )18

عدم معرفی و یـا عـدم حضـور ایـن     . زبور باید در زمان راه اندازي چیلر در محل حاضر باشدشخص م  ،یدیمعرفی نمادستگاه 

شخص   بدان معنی است  که راه اندازي به درستی و بدون اشکال انجام پذیرفته و چیلر تحویل خریدار شده است و فروشنده 

  .مسئولیتی در قبال ادعاهاي بعدي در این رابطه نخواهد داشت

 این شخص میتواند خریدار، گروه نگه دار و یا هر شخص معرفی شده از جانب خریدار باشد  توضیح اینکه.   

ظروف مورد نیاز جهت تخلیه روغن، پارچه تنظیف و سایر لوازم مربوط به تمیزکاري تهیه شده و بدنه دستگاه عاري از خـاك   )19

 .و گرد و غبار گردد

  

در زمان اعزام گروه راه انداز،  انجـام عملیـات    موارد فوقهریک از نامناسب کرد ده نبودن و یا عملماآ در صورتالزم به ذکر است 

در چنـین شـرایطی زمـان     کاري فشرده آنهـا،  با توجه به برنامه  و مراجعت خواهند نمود اکیپ اعزامی راه اندازي مقدور نبوده و 

، ضمنا تمامی هزینه هـاي اعـزام مجـدد بـه عهـده      داعزام مجدد این گروه براي راه اندازي چیلر توسط فروشنده تعیین خواهد ش

انجام یافتن کامـل مـوارد مـذکور     نسبت بهچیلر خیر در راه اندازي تأخریدار خواهد بود، لذا خواهشمند است جهت جلوگیري از 

  .اطمینان قطعی حاصل فرمایید

  

  

  

  

  با سپاس                                                                                                                                                                 

  پارس تهویه دماوند شرکت                                                                                                

 
       




