
هوا خنک با نوع آب خنک در چیست؟تفاوت چیلر 

یند و سیکل مشابهی کار می کنند. هر دوی این سیستم های تبرید هوا خنک و آب خنک هر دو در فرآچیلر 

دارای یک کمپرسور، کندانسور و اواپراتور هستند که عملیات مشابهی با یکدیگر را صورت می دهند. همچنین 

 عملیات منبسط کردن مایع مبرد خروجی از کندانسور را از طریق یک نوع شیر انبساط انجام می دهند. 

هوا خنک، با نوع آب خنک در نوع خنک کننده است. در یکی از هوا و در دیگری از و اصلی چیلر تفاوت عمده 

آب استفاده می شود. همین عامل است که باعث ایجاد تفاوت در میان این دو سیستم تبرید می شود. البته 

ای برخی از مکان ها استفاده بهتری دارند. همانطور که در ابتدای این مقاله اشاره شد، هر کدام از این دو نوع بر

برای مثال شما بهتر است در مناطقی که تخلیه گرمایی به راحتی صورت می گیرد، از نوع هوا خنک برای تنظیم 

 رطوبت و عملیات تبرید استفاده کنید. 

نک اشاره کرد درصدی مصرف انرژی توسط نوع هوا خنک نسبت به نوع آب خ 10البته به موارد اختالف بیش از 

 که دلیل آن نیز واضح است. انتقال حرارت در سطوح مرطوب راحت تر از انتقال حرارت در سطوح خشک است. 

هوا خنک در مقایسه با انواع دیگر چیلر مزایای استفاده از چیلر 

دارای کاربری و عملکرد  نوع هوا خنک چیلر به دالیلی که قسمتی از آن ها در باالی مطلب برای شما بیان شد،

بهتری از نوع آب خنک و یا سایر انواع چیلرها هستند. در این قسمت از مقاله قصد داریم تا مزایای عمده 

 استفاده از نوع هوا خنک برای شما صحبت کنیم. 

  به صورت کلی تمامی انواع چیلرها در زمان های مختلف و با توجه به حجم و مکان استفاده نیازمند

اری، تعمیرات و سرویس هستند. چیلر و مینی چیلر هوا خنک به صورت قابل توجهی دارای هزینه نگهد

های نگهداری و تعمیر کمتری از نوع آب خنک یا سایر انواع است. 

 ک قابل هدایت بوده و در فصولی مانند زمستان می تواند برای گرمای جذب شده توسط چیلر هوا خن

ه شود. ارزش این گرما آن جا است که هزینه ای که برای ایجاد آن شده گرمایش برخی محیط ها استفاد

است بسیار کمتر از هزینه تولید گرمای سنتی و مستقیم است. 

  هزینه هایی مانند برج خنک کننده و یا پمپ آب کندانسور با توجه به شکل عملکرد چیلر و مینی چیلر

ت. هوا خنک وجود ندارد و نیازی به این تجهیزات نیس


