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پامکو، سازگار با محیط زیست

R134 طراحی و تولید با گاز
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ــا چنــد دهــه ســابقه  ــا مبــدل )Pamco ( ب ــارس آری شــرکت پ
ــواع سیســتم هــای تهویــه مطبــوع و  فعالیــت در زمینــه ســاخت ان
مبدلهــای حرارتــی و برودتــی، بــا بهــره گیــری از مجربتریــن نیروهــا 
و تخصصــی تریــن نــرم افزارهــای محاســباتی و ماشــین آالت 
ــر در ارتقــاء کیفیــت محصــوالت و پیشــرفت  اتوماتیــک گامــی موث

صنعــت کشــور برداشــته اســت. 
ــکالت  ــت مش ــه جه ــی ب ــی و برودت ــای حرارت ــتم ه ــروزه سیس ام
عدیــده راهبــردی و نگهــداری، بایــد دســتخوش تغییراتــی مناســب 
ــن  ــود ای ــتای بهب ــدل در راس ــا مب ــارس آری ــرکت پ ــه ش ــد ک باش
ــا نــوآوری و ابتــکار نامــی  مشــکالت، خــود را بــر آن دانســت کــه ب
ــر  ــه ب ــا تکی ــذارد و ب ــه جــای بگ ــت ب ــن صنع ــک از خــود در ای نی
دانــش متخصصــان و همــت کارکنــان خــود در راســتای تولیــد ملــی 

ــردارد. ــر ب ــه کشــورهای دیگــر گامــی موث و قطــع وابســتگی ب

) Pamco( شرکت پارس آریا مبدل
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 ) Pamco ( ــدل ــا مب ــارس آری شــرکت پ
آمادگــی خــود را جهــت هرگونــه همــکاری 
ــراد  ــا تمامــی شــرکتها و متخصصــان و اف ب
فعــال در زمینــه ی تاسیســات ســاختمانی و 
صنعتــی و تهویــه مطبــوع اعــام مــی دارد.

در حــال حاضــر شــرکت پــارس آریــا 
ــر  ــی زی ــای تخصص ــاخه ه ــدل در ش مب

ــد: ــی نمای ــات م ــه خدم ارائ
 مشــاوره، طراحــی، نصــب، نظــارت و راه 
ــپلیت  ــت اس ــای داک ــتم ه ــدازی سیس ان
و  اداری، تجــاری  پــروژه هــای  جهــت 

ــکونی مس
 محاســبه ، مشــاوره، طراحــی و اجــرا 

ــوع ــه مطب ــای تهوی ــتم ه سیس
 ارائــه خدمــات نگهــداری و خدمــات 
پــس از فــروش، عیــب یابــی و رفــع نقــص 

ــده ــد ش ــوالت تولی ــه محص کلی
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محصوالت

داکت اسپلیت 

)Mini chiller ( مینی چیلر 

 ) Air Handling Unit ( هواساز

در  آبـی  تراکمـی  چیلـر 
مصـارف خانگـی، تجـاری 

صنعتـی و 

چیلر مدوالر هوائی

کندانسینگ یونیت  سردخانه ای  
)Air Condensing( فن کوئل زیرسقفی

)Ducted Split(

) Water Cooled Chiller(

( Fan Coil)

( Air Cooled chiller)
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فلور استندینگ

هواساز صنعتی

)Unit Heater( یونیت هیتر
مبدل های حرارتی پوسته و لوله ای  

: ) Shell & Tube Heat Exchanger (
  Shell & Tube Evaporator اواپراتور 

 کندانسور آبی 
Shell & Tube Water cooled condenser

 مبدل های حرارتی مخصوص صنایع 
)Industrial Heat Exchanger(

کویل ها :  
     ) Eelectrical Coil (  کویل الکتریکی 

) Condenser Coil ( کویل کندانسور 
) DX Coil (  کویل اواپراتور 

     ) Cooling & Heating Water Coil ( کویل آبی سرد و گرم 
  ) Cooling Oil Coil (  کویل روغن خنک کن 

) Steam Coil (  کویل بخار 

یونیت داخلی ) ایستاده و خوابیده(

)Floor Standing(

)AHU(

)Indoor Unit(



6
www.pamcocoil.comپامکو، انتخابی هوشمندانه در سیستمهای گرمایشی و سرمایشی

داکت اسپلیت

هدف ما تالش 
برای کسب 

آینده ای روشن 
در پیشرفت 
صنعت کشور

حقیقت  در  کانالی(  )اسپلیت  داکت اسپلیت  سیستم 
سرمایشی  سیستم های  دیگر  مشکالت  تمامی  توانسته 
عنوان                                   به  و  نموده  رفع  را  ساختمان  گرمایشی  و 
مناسب ترین جایگزین سیستم های تهویه مطبوع مرکزی 
به  راستا  این  در  که  قرارگیرد.  ساختمان  در  سنتی  و 
چند شاخصه اصلی از مزایای متعدد این محصول اشاره          

می گردد :

 حذف لوله کشی های طویل در ساختمان 
 حذف موتور خانه های حجیم 

 کاهش ویژه مصرف برق 
 بهینه سازی مصارف سوخت و انرژی 

 کاهش چشمگیر هزینه های تمام شده 
 استقالل هر واحد به جهت سرمایش و گرمایش و 

هزینه های مرتبط
 افزایش سرعت ساخت ساختمان 

 فیلتراسیون هوا و کاهش آلودگی در همه فصول 
 کاهش سطح صدا و آلودگی های صوتی 

 عدم اشغال فضاهای کاربردی
 کاهش هزینه های راهبردی و نگهداری 

دانش  بر  تکیه  با  آریا مبدل  پارس  راستا شرکت  این  در 
اسپلیت هایی  داکت  تولید  به  اقدام  خود  متخصصان 
مناسب با مناطق آب و هوایی ایران نموده تا بتواند راحتی 

و آسایش در هر زمان را به هموطنان خود هدیه کند.

یونیت داخلی مدل زیرسقفی

یونیت داخلی 
مدل ایستاده
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1. سیستم حفاظتی پیشرفته جهت کنترل 
باال و پایین رفتن بیش از اندازه فشار کندانسور 

و  اواپراتور
2. استفاده از کمپرسور معتبر با پیشرفته ترین 
و برترین تکنولوژی در صنعت کمپرسور جهان 
3. استفاده از فن های مناسب با طراحی خاص 
و مهندسی، جهت پایین آوردن هرچه بیشتر 
صدا با هوادهی باال در یونیت داخلی و خارجی
برای  محافظ  تایمر  و  رله  از  استفاده   .4
جلوگیری از باال رفتن حرارت بیش از حد 

کمپرسور
متر   50 طول  به  کشی  لوله  قابلیت   .5
رفت و برگشت که 30 متر آن می تواند 

عمودی باشد. 
و  زیبا  طراحی  با  ترموستات  دارای   .6
قابلیت اضافه کردن ریموت کنترل جهت 

فرمان دادن به دستگاه

مزیت های

Pamco  داکت اسپلیت           

داکت اسپلیت های شرکت پارس آریا 
مبدل )Pamco( شامل دو قسمت یونیت 
داخلی و خارجی می باشد که با کیفیت 
و  تولید  به طراحی،  توجه دقیق  و  باال 
تست شده تا محصولی با کیفیت و قابل 

اطمینان را به بازار عرضه کند.

L یونیت خارجی مدل

U یونیت خارجی مدل
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)Outdoor Unit(  یونیت خارجی

ــاز  ــی Pamcoman در فضــای ب ــت خارج یونی
ــوی  ــرایط ج ــر ش ــا ه ــردد و ب ــی گ ــب م نص
ــل  ــت در مقاب ــه محافظ ــاز ب ــوده، نی ــازگار ب س
ــه مســی بــه  ــدارد و توســط لول ــاران ن بــرف و ب
اواپراتــور متصــل میگــردد. در ایــن قســمت 
عمــل فشــرده ســازی مبــرد توســط کمپرســور 
و مایــع کــردن مبــرد توســط کندانســور و فــن 
ــاده  ــا آم ــود ت ــی ش ــام م ــه آن انج ــوط ب مرب
ــن  ــردد. ای ــی گ ــت داخل ــرما در یونی ــد س تولی

ــد: ــی باش ــدل م ــامل دو م ــت ش یونی

 پرتــاب هــوا بــه صــورت عمــودی 
میباشــد و مناســب بــرای نصب در پشــت 

ــزرگ ــای ب ــن ه ــام و بالک ب
ــب  ــد مناس ــکرال کوپلن ــور اس  کمپرس

ــف ــای مختل ــرای ظرفیته ب
 پایــه لــرزه گیــر قــوی بــرای جلوگیــری 

از ارتعــاش و ایجــاد صــدا در ســاختمان
 ورق گالوانیــزه بــا پوشــش رنــگ پودری 
ــش  ــر تاب ــاوم در براب ــتاتیک  مق الکترواس
خورشــید و ضــد خوردگــی در برابــر بــرف 

و بــاران
ــوی  ــرایط ج ــا ش ــب ب ــرد مناس  کارک

ــف  مختل
 تــوری مشــبک فلــزی دور کویــل بــرای 

حفاظــت کویــل از مخاطــرات محیطــی

 پرتــاب هــوا بــه صــورت افقــی 
ــب در  ــرای نص ــب ب ــد و مناس میباش
تــراس و دیــوار خارجــی و نمــای 

ســاختمان
 کمپرســور اســکرال کوپلنــد مناســب 

بــرای ظرفیتهــای مختلــف
بــرای  لــرزه گیــر قــوی  پایــه   
ــدا  ــاد ص ــاش و ایج ــری از ارتع جلوگی

ســاختمان در 
ــگ  ــش رن ــا پوش ــزه ب  ورق گالوانی
مقــاوم  الکترواســتاتیک   پــودری 
در برابــر تابــش خورشــید و ضــد 
خوردگــی در برابــر بــرف و بــاران

 کارکرد مناسب در مناطق حاره ای
ــل  ــزی دور کوی ــبک فل ــوری مش  ت
ــرات  ــل از مخاط ــت کوی ــرای حفاظ ب

ــی محیط

U مدل

L مدل
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)Indoor Unit(  یونیت داخلی

ــن،   ــتفاده از ف ــا اس ــتگاه ب ــن دس ــرمایش: ای س
ــس از  ــده و پ ــه داخــل مکی ــوای برگشــتی را ب ه
عبــور از فیلتــر و کویــل )DX( ، هــوای تصفیــه و 
ــال  ــت انتق ــال رف ــه داخــل کان ــک شــده را ب خن

مــی دهــد.

گرمایــش: ایــن دســتگاه بــا اســتفاده فــن، هــوا 
ــور  ــس از عب ــده و پ ــتگاه مکی ــل دس ــه داخ را ب
ــه و گــرم  ــل آبگــرم، هــوای تصفی ــر و کوی از فیلت
ــال مــی دهــد. ــت انتق ــال رف ــه داخــل کان شــده را ب

 مناسب برای نصب در زیر سقف های کاذب و... 

 دارای حـــداقل ارتفاع منـاســـــب بـرای نصـب و 
ــدازی  راه ان

ــه  ــل توج ــش قاب ــت کاه ــق جه ــتفاده از عای  اس
ــن ــدای ف ــرژی و ص ــالف ان ات

 دارای کویل آبگرم فابریک

 دارای فن 3 دور با هوادهی باال و صدای کم

 ترموستات زیبا با منوی فارسی

 با دقت در طراحی برای محیط های اداری

 مناســب بــرای نصــب در زیــر شــیروانی، انبــاری، 
ــواری و... کمد دی

 اشــغال کمتریــن ســطح در محیــط بــرای نصــب 
و راه انــدازی 

 دارای کویل آبگرم فابریک 

ــاال و  ــی ب ــا هواده ــن ب  دارای ف
ــم  ــدای ک ص

 اســتفاده از عایــق جهــت کاهــش 
قابــل توجه اتــالف انــرژی و صدای 

فن

منــوی  بــا  زیبــا  ترموســتات   
فارســی

در زمستان کندانسور خاموش می باشد.
)آبگرم توسط پکیج یا موتورخانه تامین می گردد(

یونیت داخلی زیر سقفی

یونیت داخلی  ایستاده
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یونیــت  از  مدلــی  فلوراســتندینگ    

ــه دلیــل طراحــی  ــه ب ــی میباشــد ک داخل

متفــاوت، در فضاهــای تجــاری - اداری 

ــال کشــی  ــی کــه قابلیــت کان ــا مکانهای ی

ــرد و  ــرار میگی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ندارن

ــه یونیــت خارجــی  ــه مســی ب توســط لول

ــردد. ــل میگ متص

ــرد در دو  ــت کارک ــتگاه قابلی ــن دس   ای

دارا  را  گرمایشــی  و  حالــت سرمایشــی 

میباشــد کــه ســرمایش آن از طریــق 

اواپراتــور و گرمایــش آن بنــا به درخواســت 

ــا کویــل  ــی ی مشــتری از طریــق کویــل آب

ــردد. ــم میگ ــی فراه الکتریک

فلوراستندینگ ؛ محصولی جدید از شرکت پامکو

فلوراستندینگ

برای اولین بار

در ایــران

جدید
محصولییی از پامکو
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مدل و ظرفیت یونیت های داخلی )هواساز( مدل فلوراستندینگ

مدل
ظرفیت 
نامی 
)TR(

هوادهی 
)cfm(

ظرفیت 
سرمایشی
)Btu/hr( 

کویل آبی کویل الکتریکی مشخصات 
جریان برق 

ورودی

جریان 
مصرفی 

فن 
هواساز 

)A(

ابعاد یونیت داخلی 
)cm( وزن 

)kg( ظرفیت
گرمایشی
)Btu/hr(

جریان مصرفی/ ولتاژ/ ظرفیت
Btu.hr / V /Amper       

H L W 

PAM-24-F S 2 550 24000 24000 24000/380V/10A 220V/1PH 1.1 178 42 55 49.5

PAM-28-F S 2.5 680 30000 30000 30000/380V/12.5A 220V/1PH 1.1 178 42 55 51

PAM-36-F S 3 850 36000 37000 36000/380V/15A 220V/1PH 1.1 178 42 55 52.5

PAM-40-F S 3.5 1000 42000 42500 42000/380V/18.5A 220V/1PH 1.8 178 42 75 61

PAM-48-F S 4 1200 48000 48000 48000/380V/21A 220V/1PH 1.8 178 42 75 63

PAM-60-F S 5 1300 60000 62000 60000/380V/26A 220V/1PH 2.5 178 42 95 94

PAM-72-F S 6 1450 72000 73000 72000/380V/32A 220V/1PH 2.5 178 42 95 96
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 ظرفیــت دســتگاه باید بــر مبنای مــکان جغرافیایی، 
نقشــه ســاخت و موقعیت ســاختمان تعیین گردد.

ــدازی دســتگاه حتمــا بایــد توســط   نصــب و راه ان
افــراد کار آزمــوده معرفی شــده توســط شــرکت انجام 

پذیرد.

 یونیــت داخلــی بایــد در محلی مناســب که توســط 
متخصصین شــرکت تعییــن میگردد نصب شــود.

 هنــگام طراحــی و ســاخت بنــا بایــد مــکان نصــب 
دســتگاه، لولــه کشــی هــای آب گــرم و لولــه دریــن و 

بــرق دســتگاه پیــش بینــی شــود.

 جهــت جلوگیــری از ایجــاد صــدای مزاحــم کانــال 
هــای هوادهــی و مکــش دســتگاه حتمــا باید توســط 

کارشــناس مربوطــه طراحــی شــود.

 جهــت کاهــش مصــرف بــرق و بــاال رفتــن راندمان 
ــق  ــا عای ــال ه و بازدهــی دســتگاه مــی بایســت کان

گردنــد.

 در مسیر لوله کشی از تله روغن استفاده شود.

 شــیرهای آبگــرم ورودی بــه کویل حرارتی دســتگاه 
ــاز و در تابســتان بســته  مــی بایســت در زمســتان ب

ند. شو

 سیســتم کنتــرل داخلــی )ترموســتات( در محــل 
ــط  ــای محی ــر دم ــن بهت ــت تعیی ــب و جه مناس
ــتگاه و در  ــش دس ــل مک ــه مح ــک ب ــا نزدی ترجیح

ــردد. ــب گ ــب نص ــاع مناس ارتف

نکاتی که باید در نصب سیستم های داکت اسپلیت Pamco رعایت نمود
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نحوه محاسبه ی تخمینی بار سرمایشی ساختمان:

Btu/hr ظرفیت بر حسب = A * مساحت )m2(                                                            :کاربری مسکونی

کاربری اداری و تجاری:
Btu/hr ظرفیت برحسب = ]A* مساحت )m2([ + ]500*تعداد کامپیوتر[+] 500*تعداد نفرات[            

مقدار A از جدول زیر به دست می آید:

در محاسبه بار حرارتی و برودتی پارامترهای متعددی نقش دارند، که از این میان موارد زیر را میتوان نام برد:  

 مساحت کف اتاق                 محل و اندازه پنجره های اتاق                     تعداد افراد در هر مترمربع                    
 سیستم روشنایی

رعایت اصل 19 در ساختمانطبقه آخرطبقه اول یا طبقات میانی

مناطق معتدل 
400450350)مثل تهران, کرج, مشــهد و ...(

530600450مناطق مرطوب شمال کشور

800900600مناطق گرمسیری

مساحت
)مترمربع(

ظرفیت سرمایشی مورد نیاز با استفاده از داکت اسپلیت پامکومن
72000 BTU60000 BTU48000 BTU42000 BTU36000 BTU30000 BTU

 6 TR5 TR4 TR3.5 TR3 TR2.5 TR
نی

کو
س

ی م
ها

ضا
ف

60*
70*
80*
90**
100*
110*
120**
130*
140**
150*
160**
170*
180*
190*
200**
210*
220*
230*
240*
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U مدل و ظرفیت یونیت خارجی کندانسورهای مدل

L مدل و ظرفیت یونیت خارجی کندانسورهای مدل

مدل
ظرفیت نامی برق ورودی توان و جریان مصرفی 

کمپرسور  آلودگی 
صوتی 
)dBA(

H 
)cm(

L 
)cm(

W 
)cm(

 BTU تن تبرید فاز ولتاژ نامی مدار 
)V( )A(آمپر کیلو وات

PAM-24U-CU 24000 2 1 220/240 8.67 1.95 48 60 75 73

PAM-30U-CU 30000 2.5
1 220/240 9.11 1.95

48 65 75 73
3 380/420 3.6 1.96

PAM-36U-CU 36000 3 1 220/240 10.8 2.31 48 80 75 733 380/420 4.26 2.34

PAM-42U-CU 42000 3.5 1 220/240 13.18 2.65 48 85 75 733 380/420 4.94 2.68

PAM-48U-CU 48000 4 1 220/240 16.15 3.31 51 85 75 733 380/420 6.19 3.42

PAM-60U-CU 60000 5 3 380/420 7.75 4.01 51 90 85 78

PAM-72U-CU 72000 6 3 380/420 8.5 4.78 51 95 85 78

 امکان ساخت و طراحی ظرفیت های باالتر برای مصارف صنعتی و تجاری

 امکان ساخت و طراحی ظرفیت های باالتر برای مصارف صنعتی و تجاری

مدل
ظرفیت نامی برق ورودی توان و جریان مصرفی 

)A( کمپرسور آلودگی 
صوتی 
)dBA(

H 
)cm(

L 
)cm(

W 
)cm( BTU تن تبرید فاز ولتاژ نامی مدار 

)V(
آمپر  
)A( کیلو وات

PAM-24U-CU 24000 2 1 220/240 8.67 1.95 32 60 116 36

PAM-30L-CU 30000 2.5
1 220/240 9.11 1.95

34 65 116 36
3 380/420 3.6 1.96

PAM-36L-CU 36000 3
1 220/240 10.8 2.31

38 80 116 36
3 380/420 4.26 2.34

PAM-42L-CU 42000 3.5
1 220/240 13.18 2.65

41 85 116 36
3 380/420 4.94 2.68

PAM-48L-CU 48000 4
1 220/240 16.15 3.31

44 85 116 36
3 380/420 6.19 3.42

PAM-60L-CU 60000 5 3 380/420 7.75 4.01 46 90 126 36

PAM-72L-CU 72000 6 3 380/420 8.5 4.78 51 95 126 36
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مدل و ظرفیت یونیت های داخلی )هواساز( مدل ایستاده

مدل و ظرفیت یونیت های داخلی )هواساز( مدل زیرسقفی

 امکان ساخت و طراحی ظرفیت های باالتر برای مصارف صنعتی و تجاری

 امکان ساخت و طراحی ظرفیت های باالتر برای مصارف صنعتی و تجاری

مدل 
ظرفیت 
نامی 
)TR(

هوادهی 
)cfm(

ظرفیت 
سرمایشی 
)Btu/hr(

ظرفیت 
گرمایشی 
)Btu/hr(

آلودگی 
صوتی 
)dBA(

مشخصات جریان برق 
ورودی 

جریان 
مصرفی 

فن هواساز 
)A(

ابعاد یونیت داخلی 
)cm(   وزن 

)kg(H L W

PAM-24-AV 2 3400 24000 24000 45 220V/1PH/50HZ 2.3 159 65 58 85

PAM-30-AV 2.5 3400 30000 30000 45 220V/1PH/50HZ 2.5 159 65 58 87

PAM-36-AV 3 3400 36000 37000 45 220V/1PH/50HZ 2.8 159 65 58 95

PAM-40-AV 3.5 3400 42000 42500 46 220V/1PH/50HZ 3 159 65 58 99

PAM-48-AV 4 3400 48000 48000 48 220V/1PH/50HZ 3 159 65 58 112.5

PAM-60-AV 5 3400 60000 62000 48 220V/1PH/50HZ 3.5 159 65 58 123

PAM-72-AV 6 3400 72000 73000 50 220V/1PH/50HZ 4 159 65 58 129

مدل 
ظرفیت 
نامی 
)TR(

هوادهی 
)cfm(

ظرفیت 
سرمایشی 
)Btu/hr(

ظرفیت 
گرمایشی 
)Btu/hr(

آلودگی 
صوتی 
)dBA(

مشخصات جریان 
برق ورودی 

جریان 
مصرفی فن 
 )A( هواساز

تکفاز

)cm( ابعاد یونیت داخلی   وزن  
)kg(

H L W

PAM-24-AH 2 800 24000 24000 47 220V/1PH/50HZ 2.1 35 85 80 45

PAM-30-AH 2.5 1000 30000 30000 47 220V/1PH/50HZ 2.1 35 85 80 46/4

PAM-36-AH 3 1210 36000 36000 48 220V/1PH/50HZ 2.1 35 85 80 48

PAM-42-AH 3.5 1420 42000 42000 48 220V/1PH/50HZ 2.1 35 85 80 51/5

PAM-48-AH 4 1610 48000 48000 50 220V/1PH/50HZ 2.1 35 85 80 55

PAM-60-AH 5 2100 60000 60000 52 220V/1PH/50HZ 3.5 35 100 80 61
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منتخبی از پروژه های اجرا شده

سعادت آباد - تهران

جنت آباد - تهران

استخر 
استادیوم آزادی 

فرمانیه - تهران

گوهردشت - کرج موزه کرج 

مسجد ولنجک - تهران

لواسان

شرکت صنعتی پارس آریا مبدل


