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VRF SYSTEM

IC: indoor Ceiling Type Unit
ID: Indoor Duct Type Unit
O : Outdoor Unit



VRF SYSTEM

ARI590 ۳- آزمايشگاه تست چيلرهاي برقی جهت تطابق طرح دستگاه با استاندارد

 (ARI440) و ISRI6016 (ISO5151):۲- آزمايشـگاه تســت كولرهای گازی، فن كويل و كويل جهت تطابقت طرح با استانداردهای

ISRI3740

ASTMB280 ۱- آزمايشگاه متالوژی جهت تطبيق توليدات كارخانه لوله مسی با استاندارد

۱- مشخصات كارخانجات و دفتر مركزی شركت توليدی مهراصل

۲-۱- كارخانجات برودتی آريا (زير مجموعه مهراصل): واقع در سی متری اول شهرك شهيد سلیمی که در اين كارخانه انواع دسـتگا ههای 

تبريد صنعتی و انواع عاي قهای برودتی (از انواع كائوچوی ولگانيزه) و انواع بر جهای فايبرگالس توليد مي گردد.

۳-۱- مجتمع اصلی مهراصل: واقع در چهل و پنج متری شهرك شهيد سلیمی كه در اين مجتمع كارخانجات توليد لوله مســـی، كارخانه 

جداسازی گاز نيتروژن، كارخانه توليد چيلرهای جذبی، كارخانه توليد شيرآالت و اتصــال آالت مســی و برنجی، كارخانه توليد كويل و 

انواع رادياتورهای صنعتی، كارخانه توليد فن كويل و كولرگازی مستقر می باشد.

۲- گواهی نام هها و استانداردها و آزمايشگا هها :

كليه مراحل تولي د، خدمات بعد از فروش و فروش اين شركت تحت نظام تضـــــــمين كيفيت مطابق با استاندارد ISO9002 وكليه 

فعالی تهای اثرگذار بر محيط زيست تحت استاندارد ISO14000 تحت مراقبت می باشد. شركت دارای آزمايشگا ههای متنوع جهت 

انطباق محصول خود برابر استانداردهای ذيل م يباشد:

شركت توليدی مهراصل در محل شهرك شهيد سلیمی تبريز واقع در ۳۵ كيلومتری جاده تبريز- آذرشهر دارای سـه كارخانه به شـرح ذيل 

م یباشد:

۱-۱- كارخانه توليد چيلر برقی: واقع در سی متری اول شهرك شهيد سلیمی كه در اين كارخانه انواع چيلر، پكيج يوني تها با سيســــتم 

تراکمی و انواع هواساز و برج خنك كننده توليد م یگردد.

   درباره شرکت تولیدی مهراصل

شركت توليدی مهراصل در سال ۱۳۶۹ با اتكا به تجربه چندين ده ساله مديران شركت با هدف ارائه محصوالت جديد با تكنولوژی روز در 

ـركت توليدی مهراصــل از نظر ظرفيت، وســعت  زمين ههای تهويه مطبوع و تبريد صـنعتی ثبت و افتتاح گرديد و در حال حاضــر شـ

كارخانجات، تنوع و پيشرفتگی ماشي نآالت و در اختيار داشتن نيروی متخصص، بزرگترين شركت فعال در زمينه تهويه و تبريد در ايران 

م یباشد. به شرح ذيل فرازی از وضعيت شركت ارائه م یگردد:
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    درباره شرکت مرصوص کام

این مجموعه تولید کننده ترموستات های فن کوئل، داکت اسپلیت، VRF، سیســــــــتم های گرمایش از کف، زنت، هواساز و کلیه 

کنترلرهای سیســـــتم های تهویه مطبوع می باشد. پس از سالها تالش و پشـــــتکار در امر تحقیق و توسعه این برند ایرانی و ارائه 

محصوالتی با کیفیت جهانی و قابل رقابت، مرصوص گامی نو در جهت آسایش و راحتی خانواده های ایرانی برداشته و تجهیزات خانه 

هوشمند مرصوص را به شما معرفی مینماید.

 ظرفیت تولید شرکت دانش بنیان مرصوص تعداد ٢٥٠٫٠٠٠ دسـتگاه در سـال بوده که این مجموعه را تبدیل به مرجعی مطمئن جهت 

تامین کاالی با کیفیت ایرانی در حوزه سیستم های کنترلر تهویه مطبوع خانگی می نماید.

مرصوص برای همه خانه های ایران

شـرکت مرصـوص با ٢٥ ســال ســابقه به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده انواع کنترلر دیجیتال خانگی در ایران ، تامین و تجهیز 

سیستم کنترل تاسیسات صدها پروژه ساختمانی مهم را در کشور را در کارنامه خود دارد.



3

VRF SYSTEM

سیسـتم VRF یا VRV اولین بار در سال ۱۹۸۲ در ژاپن اختراع ، تولید و روانه بازار شد. هم اکنون سیســتم های تهویه مطبوع VRF در 

بیش از ۵۰ درصد از ساختمان های اداری ، مسکونی و در ۳۳ درصد ساختمان های بزرگ تجاری و چندمنظوره این کشور به کار میرود. 

سیسـتم VRF با توجه به امکانات هوشمند سازی و میزان بسـیار پا�ن مصـرف انرژی جز پرکاربردترین محصـوالت تهویه مطبوع در 

اروپا، ژاپن و کشورهای حاشیه خلیج فارس میباشد. 

VRF نحوه کارکرد سیستم

سیســـتم VRF یا VRV مخفف این سه کلمه می باشد Variable – Refrigerant – Flow به معنای جریان متغیر سیال بین یونیت 

خارجی و یونیت های داخلی می باشد. سیستم های VRF نسـل پیشـرفته ای از سیسـتم های تهویه مطبوع مدرن هسـتند که اجازه 

م یدهند واحد های داخلی با تعداد و تنوع بیشـتر به واحد های خارجی متصـل شوند. در این سیسـتم امکان اتصـال چندین یونیت 

داخلی به یک کندانســور وجود دارد و با توجه به هوشمندی این سیســـتم در زمان استفاده از هر یونیت داخلی فقط به همان میزان 

استفاده، دستگاه تحت بار قرار گرفته و انرژی مصـرف م یشود.ارئه تهویه مطبوع بوسیله یک سیسـتم یکپارچه، سیسـتم کنترل واحد، 

عدم نیاز به موتورخانه، مصرف برق اندک، ضریب عملکرد باال (COP و EER)، امکان لوله کشـی در فواصل زیاد، امکان نصـب در پروژه 

های مرتفع، امکان نصـــب واحد های داخلی از انواع مختلف با توجه به سبک معماری و وجود کنترلر های مجزا در کنار کنترلر مرکزی 

برخی از مزیت های شاخص سیستم های VRF م یباشد. 

سیستم VRF سرمایشی را م یتوان نسـخ هی پیشـرفت هتر سیسـتم های اسپلیت (Split AC Unit) ها در نظر گرفت یا جایگاهی بین 

Split AC Unit و Multi Split AC Units به آن اختصاص داد. این نخسـه قادر به ایجاد سرما برای چندین منطقه یا اتاق هسـت به 

طوری که نیا زهای خاص هر ناحیه یا اتاق را رفع کند. دلیل پیشرفت هتر محسوب شدن سیستم VRF سرمایشـی این است که هر واحد 

داخلی، به یک شاخه لوله کشــی مجزا که مربوط به رف توآمد مبرد است متصــل شده و قابلیت کنترل پذیری باالتری دارند که باعث 

م یشود به طور راح تتر و دقیق تری به حجم سرمایشی مورد نیاز ساختمان برسند.

در این سیستم از درایو فرکانس متغیر (Variable Frequency Drive) برای کنترل سرعت کمپرسورها استفاده م یشود که پتانسیل 

باالیی برای صرف هجویی در مصرف انرژی ایجاد م یکند و کنترل دمایی کامال برتری نسبت به انواع Split AC Unit ها دارد.

VRF درباره سیستم تهویه مطبوع

VRF چیست؟
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VRF ظرفیت های سیستم
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 BTU/h ۹۰۰۰۰ در ســه ظرفیت ۴۲۰۰۰، ۷۲۰۰۰ و VRF یونیت خارجی

قابلیت راه اندازی  و کنترل چندین یونیت داخلی را دارد.

از جمله ویژگی های ای مدل م یتوان به کمپرســور روتاری دور متغیر، 

گاز دوستار محیط زیست R410a، ابعاد کامپکت نسـبت به ظرفیت، 

بدنه رنگ شــده با مواد الکترواســـتاتیک مقاوم در برابر اب و هوای 

 نامسـاعد و اواپراتور لوله مسـی همراه با فین های آلومینیومی اشاره 

نمود.

وجود دو عدد فن در یونیت خارجی امکان نصب آن در فضاهایی نظیر 

بالکن یا حیاط خلوت را میســــر نموده است. همچنین برق تکفاز در 

ظرفیت ۴۲۰۰۰ و ۷۲۰۰۰ آنرا تبدیل به محصـــولی مناسب و جایگزین 

برای داکت اسپلیت در ساختمان های بدون برق ۳ فاز گردانده است.

VRF یونیت خارجی سیستم
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یونیت داخلی سقفی توکار

یونیت داخلی سقفی توکار مهراصل بدلیل داشتن فشــار خروجی باال 

(۵۰ پاسکال) قابلیت کانال کشـی در سقف کاذب را دارا بوده و اید هآل 

برای محیط های مسکونی و اداری م یباشد.

یونیت داخلی سقفی توککار قابلیت تامین هوای برگشــــت از زیر و 

پشت دستگاه را دارد. صدای تولیدی کم، قابلیت نصب در سقف های 

کوتاه ( تنها ۳۰ ســـــــانتیمتر ارتفاع) و کویل آلومینیومی با کیفیت 

تظمینی بر آسایش کاربر در استفاده از این دستگاه م یباشد

این محصـــول دارای فن ۳ سرعته بوده و همراه با فیلتر داخلی قابل 

شستشو از جنس پلی اتیلن م یباشد.



VRF SYSTEM

یونیت های داخلی کاسـتی چهارطرفه مهراصـل در ظرفیت های ۹۰۰۰ 

الی btu/H ۳۰۰۰۰ همراه با قابلیت سـرمایش فوق العاده و پرتاب باد 

باال براحتی در سقف های کاذب با ارتفاع کم نصــــب شده و قابلیت 

کنترل با ریموت کنترل وایرلس و کنترلر دیواری را داند.

قاب روی دستگاه به آسانی باز شده و دسترسی راحتی جهت سرویس 

و نظافت فیلتر دستگاه به کاربر یا سرویس کار م یدهد.

یونیت داخلی کاستی چهار طرفه

این دسـتگاه در ظرفیت های مختلف دارای یک فن داخلی بی صــدا 

بوده و جهت کاربری های اداری و تجاری بسیار مناسب م یباشد.
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صفحه این ترموستات کامال لمسـی بوده و دارای نمایشـگر دیجیتالی 

دمای هوا می باشد. این ترموستات قابل نصب در قوطی های مرسوم 

ایرانی می باشد. هر ترموستات بصـورت مجزا توانایی ارسال فرمان به 

یک یونیت داخلی از نوع سقفی توکار و یا کستی را داشته و میتواند با 

قالبیت وایرلس از طریق هاب مرکزی سیســـتم نیز روشن و خاموش 

گردد.

ترموستات دیواری

ترموستات توکار صفحه لمســیTEC350 با طراحی مدرن و نصــب 

آسـان مناسـب برای کنترل انواع یونیت داخلی VRF می باشـد. این 

محصـول قابلیت تنظیم عملکرد به صورت دستی و اتوماتیک را داشته 

و تحمل جریان خروجی ٥ آمپر را دارا می باشد.

کنترلر مرکزی سیستم VRF مهراصل با استفاده از هاب مرصوص مدل 

TEC302 انجام م یپذیرد. این کنترلر یوســـیله پروتکل مودباس به 

کنترلر بیرونی متصـــل شده و از طریق سیم و یا به صورت وایرلس به 

ترموستات های مروبط به یونیت های داخلی متصل میشود.

این سیستم میتواند بطور مسـتقل دستگاه را خاموش یا روشن نموده 

و مانیتورینگ یوینت های داخلی را انجام دهد.

کنترلر مرکزی

سیســتم VRF مهراصل مجهز به PLC قدرتمند +PCO5 محصــول 

شرکت صاحب نام ایتالیایی CAREL می باشد.

این سیســـــتم برخالف مدلهای رایج بازار که از برد های الکترونیکی 

جهت کنترل بهره میبرند، میتواند به تجهیزات مختلف کنترلی متصـل 

شـده، رنج وسـیعی از خطا های احتمالی را نمایش داده و به شــبکه 

های مختلف ارتباطی متصل شود.

+PCO5 یکی از کاملترین PLC های اختصاصی جهت سیستم های تهویه مطبوع صنعتی و نیمه صنعتی پیشـرفته بوده و براحتی به 

پلتفرم Modbus و سیستم wifi متصل میشود.

PLC کنترلر مرکزی



VRF سیستم تهویه مطبوع

محصول مشترک مهراصل و مرصو صکام


