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GIỚI THIỆU VỀ 

 Tập đoàn S.T.A - Seilar Thermo Australia PTY LTD có doanh thu trên 5 
tỷ USD mỗi năm và có hơn 50.000 nhân viên đang nỗ lực làm việc, nghiên 
cứu trên khắp các châu lục. Đó là sự cam kết �êu chuẩn chất lượng sản 
phẩm, dù được sản xuất tại bất kỳ quốc gia nào đều mang một phẩm cấp 
duy nhất như sản xuất tại Australia. Với kinh nghiệm 50 năm nghiên cứu và 
phát triển sản phẩm sử dụng năng lượng tái tạo, chúng tôi luôn cập nhật 
công nghệ �ên �ến vào những sản phẩm được cung cấp bởi S.E.A Group.

 Công ty cổ phần Seilar Việt Nam được Seilar Thermo Australia PTY 
LTD chỉ định là nhà phân phối và bảo hành chính thức tại Việt Nam đối 
với các sản phẩm máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời mang 
thương hiệu SEILAR . Công ty cổ phần Seilar Việt Nam cam kết mang đến 
thị trường Việt Nam những sản phẩm đồng nhất theo �êu chuẩn 
nghiêm ngặt của Australia và Newzealand.
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CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

MÁY NƯỚC NÓNG BƠM NHIỆT HEAT PUMP SEILAR 

 Máy nước nóng bơm nhiệt SEILAR 

Heat Pump là thiết bị cung cấp nước 

nóng sử dụng công nghệ mới với khả 

năng sử dụng nhiệt lượng hấp thu từ 

trong không khí, sau đó truyền nhiệt 

lượng này đến vị trí khác thông qua việc 

nén và tuần hoàn khí lạnh trong 1 chu 

trình kín.

 SEILAR Heat Pump là giải pháp 2 

trong 1,  không chỉ tạo ra nước nóng mà 

nó còn tạo ra khí lạnh  (giống như điều 

hòa nhiệt độ) để sử dụng. Sự kết hợp 

giữa công nghệ Seilar Heat Pump và 

những kỹ thuật �ến nhất của Seilar tạo 

ra sự hoạt động hiệu quả hơn 6 lần so 

với các phương pháp truyền thống 

khác.

 Máy nước nóng bơm nhiệt SEILAR 

Heat Pump – Giải pháp cung cấp nước 

nóng ưu việt cho : Khách Sạn , Khu Nghỉ 

Dưỡng , Bệnh Viện , Hồ Bơi, ...

- Nguồn gốc : Nhập khẩu nguyên chiếc từ 
Seilar Australia.
-  Hãng sản xuất : Seilar Australia.
-  Đơn vị phân phối & bảo hành : Công ty 
cổ phần Seilar Việt Nam .
*) Đặc điểm nổi bật:
   -  Áp dụng công nghệ bơm nhiệt mới 
nhất từ tập đoàn năng lượng Số 1  
Australia và New Zealand – Seilar 
Australia.
   -   Hoạt động hoàn toàn tự động , an 
toàn tuyệt đối.
   -   Cùng lúc tạo Nước Nóng với giá rẻ và 
Khí Lạnh để làm mát.
   -   Thân thiện với môi trường.
   -   Sửa chữa bảo đơn giản.
  -  Tiết kiệm 30% so  với Diesel , 40% so 
với Gas và 70% so với Heater.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM INTRODUCTION
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HEAT PUMP GIẢI NHIỆT GIÓ CÔNG NGHIỆP DÂN DỤNG

CÔNG SUẤT CAO

CÔNG SUẤT THẤP

Máy nước nóng trung tâm Heat pump giải nhiệt gió công nghiệp 
công suất cao là lựa chọn thích hợp và tối ưu cho các công trình lớn, 

khách sạn từ 50 phòng trở lên,...

Model Công suất nhiệt
Bình bảo ôn 

Inox 304
Ðiện năng

S-150AW

S-210AW

S-300AW

Máy nước nóng trung tâm Heat pump giải nhiệt gió công nghiệp 
công suất thấp là lựa chọn thích hợp và tối ưu cho các công trình vừa 

và nhỏ, khách sạn từ 50 phòng trở xuống,...

Model

MODEL ASI

Công suất nhiệt
Bình bảo ôn 

Inox 304
Ðiện năng

S-200ASI

S-300ASI

S-500ASI

Máy nước nóng trung tâm Heat pump giải nhiệt gió dân dụng Model 
ASI là người bạn đồng hành đáng tin cậy, luôn đem đến cho tổ ấm 

gia đình nguồn nước nóng dồi dào và ấm áp.

Model
3,5 KW/220V

4,5 KW/220V

5,5 KW/220V

15KW

21KW

30KW

500L

1000L

1500L

6KW

8,5KW

10KW

1,2KW/220v

1,58KW/220v

1,85KW/220v

200L

300L

500L

CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

MÁY NƯỚC NÓNG BƠM NHIỆT HEAT PUMP SEILAR 

MODEL LDS

Nhiệt độ nước đầu ra
(độ C)Ðiện năng

S-200LDS

S-300LDS

230V~1/50Hz 38~60

38~60230V~1/50Hz

Máy nước nóng trung tâm Heat pump giải nhiệt gió dân dụng Model 
LDS là người bạn đồng hành đáng tin cậy, luôn đem đến cho tổ ấm 

gia đình nguồn nước dồi dào và ấm áp.

Model Công suất nhiệt
Bình bảo ôn 

Inox 304
Ðiện năng

S-500AW

S-650AW

S-745AW

S-945AW

S-1150AW

S-1512AW

9,2KW/380v/3P

10,5KW/380v/3P

18KW/380v/3P

22,7KW/380v/3P

27KW/380v/3P

36KW/380v/3P

50KW

65KW

75,6KW

110KW

115KW

151,2KW

2500L

5000L

7500L

10m3

15m3

20m3
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HEAT PUMP GIẢI NHIỆT NƯỚC

MODEL WS

Máy nước nóng trung tâm Heat pump giải nhiệt 
nước sử dụng nguồn nước từ AHU Chiller tạo ra 

nhiệt để làm nóng nước.

MODEL WP

Máy nước nóng trung tâm Heat pump model WP là phương 
án tối ưu và hiều quả cho việc cấp nước nóng cho các công 

trình bể bơi bốn mùa.

HEAT PUMP CHO BỂ BƠI

CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

MÁY NƯỚC NÓNG BƠM NHIỆT HEAT PUMP SEILAR 

Model: S-1500WS
Điện năng: 30KW/380V/3P
Công suất gia nhiệt: 150KW
Bình bảo ôn Inox 304: 10m3

Model: S-1900WS
Điện năng: 36KW/380V/3P
Công suất gia nhiệt: 190KW
Bình bảo ôn Inox 304: 15m3

Model: S-750WS
Điện năng: 15KW/380V/3P
Công suất gia nhiệt: 75KW
Bình bảo ôn Inox 304: 5m3

Model: S-245WP
Điện năng: 4.0W/380V/3P

Công suất sinh nhiệt: 85000Btu

Model: S-300WP
Điện năng: 5.0W/380V/3P

Công suất sinh nhiệt: 102000Btu

Model: S-360WP
Điện năng: 5.8W/380V/3P

Công suất sinh nhiệt: 122400Btu
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MÁY NƯỚC NÓNG NLMT DẠNG TẤM

MODEL BLF-360

DÀN MÁY NƯỚC NÓNG NLMT CÔNG NGHIỆP

     Máy nước nóng năng lượng mặt trời nhập khẩu dạng 
tấm phẳng cao cấp thế hệ thứ 4 model BLF-360 của Seilar 
Thermo Australia  PTY LTD vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, 
vừa mang �nh thẩm mĩ cao, là giải pháp cung cấp nước 
nóng cho biệt thự được nhiều gia đình lựa chọn.

Dung 
�ch

Nguồn 
gốc

Lõi bình 
bảo ôn

Vỏ bình bảo ôn 
ngoài

Chất bảo ôn Bề mặt dày Máy được �ch hợp

360 lít

Nhập khẩu 
nguyên 

chiếc từ tập 
đoàn Seilar 
Australia.

Sử dụng 
Inox SUS 

304 2b loại 
dùng cho 

thực phẩm 
(fooding 

standard) 
có độ dày 

trên 
1,6mm.

Được làm từ 
Aluminum Alloy 
Stucco là vật liệu 

dùng cho ngành chế 
tạo máy bay, có đặt 

�nh nhẹ, chịu va 
chạm vật lý và không 

bị ăn mòn ngay cả 
môi trường biển đặc 
biệt Stucco cho bề 

mặt hoàn thiện sang 
trọng.

Được làm từ 
Polyurethane 

STAC phun nén 
áp lực cao tạo 
nên lớp cách 

nhiệt tối ưu có 
độ bền trên 30 

năm chịu sự 
khắc nghiệt của 

mọi kiểu thời 
�ết.

Được phủ lớp 
hấp thụ nhiệt 

Black Crome là 
lớp hấp thu 

nhiệt �ên �ến, 
cho hiệu suất 
trên 95% giúp 
thời gian đun 

nóng nước 
giảm đi 30%.

Thiết bị hỗ trợ nhiệt cao cấp có tuổi 
thọ cao và được điều khiển tự động với 
3 mức hỗ trợ (40, 60, 80 độ C) phù hợp 
với nhu cầu sử dụng, giảm lượng điện 

năng �êu thụ. Với thiết bị chống ăn 
mòn và xử lý nước cứng Water 

So�erner Bar(WSB) tăng độ bền của 
máy ồng thời cho chất lượng nước tốt 
hơn ngay cả khi nguồn cung cấp chưa 

đạt �êu chuẩn tối ưu.

    Dàn máy nước nóng năng lượng mặt trời công nghiệp 
Seilar sử dụng công nghệ ống sơ tán nhiệt, cung cấp khả 
năng làm việc hiểu quả trong mọi điều kiện thời �ết với 
mức �ết kiệm chi phí cao trong khi vẫn giữ được yêu cầu 
gia nhiệt công nghiệp.

 *) Ưu điểm :
- Thiết kế theo kiểu mô đun, cho phép dễ dàng lắp đặt cả 
những dự án lớn, vừa và nhỏ.
- Công suất hoạt động tối ưu với phạm vi sử dụng rộng rãi.
- Hệ thống ống rời giúp cho việc thay thế, sửa chữa dễ 
dàng, không ảnh hưởng đến quá trình vận hành.

*) Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế đơn giản, phù hợp sử dụng trong dân dụng, kinh 
doanh và công nghiệp.
- Kết nối ống đồng thuật �ện cho việc lắp đặt
- Lớp vỏ ống thu nhiệt 360 độ có khả năng hấp thu ánh 
sáng mặt trời mọi góc độ.
- Ống chân không đem lại hiệu quả làm việc tối ưu trong 
mọi điều kiện
- Giá đỡ bằng thép không gỉ theo �êu chuẩn, có thể điều 
chỉnh nâng hạ để chỉnh tấm thu nhiệt theo nhiều góc khác 
nhau.

CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SEILAR 
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CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

CHILLER (WATER-COOLED CHILLER)

 Water-Cooled Chiller là thiết bị tạo ra nguồn lạnh để làm lạnh, sản xuất nước lạnh 
dùng trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm, sử dụng gas làm môi chất tải lạnh. 
Nước sẽ được làm lạnh qua bình bốc hơi (thường vào 12 độ và ra 7 độ).

Water-Cooled Chiller series WCFX-V
-Công suất giải nhiệt 467 – 2340 kW .
 - Chiller trục vít hiệu quả cao.
  - Máy nén điều khiển bằng biến tần.
   - Phù hợp ứng dụng cho các công trình xanh.
    - Bảng điều khiển cảm ứng.
     - Hoạt động linh hoạt và đáng �n cậy.
      - Thân thiện với môi trường.
       - Hiệu suất được nâng cao.
        - Chứnh nhận AHRI.
         - Môi chất lạnh R134A.

Water-Cooled Chiller series WCFX-E
- Công suất giải nhiệt 211 – 3517 kW 
 - Cải thiện khả năng giảm âm.
  - Máy nén trục vít dọc hoạt động đáng �n cậy.
   - Thiết bị bay hơi và ngưng tụ đã được cải �ến.
    - Hiệu suất và chỉ số hiệu quả năng lượng cao.
     - Bộ điều khiển Vision 2020i cao cấp.
      - Màn hình hiển thị cảm ứng màu TFT 7 inch.
       - Bộ làm mát phụ PHE DX.
        - Chứng nhận AHRI.
         - Môi chất lạnh R134a.

Water-Cooled Chiller series DCLC
- Công suất giải nhiệt từ 1055-14068 kW 
 - Máy nén áp suất cao áp một pha, �ện dụng và hiệu 
suất cao.
  - Thiết bị bay hơi và ngưng tụ đã được cải �ến.
   - Thiết bị điều khiển vi xử lí hiện đại
    - Màn hình hiển thị cảm ứng TFT 10.4 inch
     - Máy lọc chất làm lạnh tự động
      - Biến tần tùy chọn
       - Chứng nhận AHRI
        - Môi chất làm lạnh R134a

Water-Cooled Chiller series WCS

- Công suất giải nhiệt 42 – 218 kW 
- Máy nén cuộn nhiều lớp.
 - Thiết bị bay hơi và ngưng tụ của Dunham-Bush đã được 
cấp bằng sáng chế.
  - Hiệu suất làm việc và hệ số hiệu quả năng lượng cao.
   - Thiết bị điều khiển vi xử lí
    - Môi chất làm lạnh R407C  /R22

CHILLER (WATER-COOLED CHILLER)

CHILLER / AHU / FCU NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG 
DUNHAM-BUSH USA
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CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

CHILLER (WATER-COOLED CHILLER)

Water-Cooled Chiller series DCLC-M

- Công suất giải nhiệt từ 316 – 2391 kW.
 - Công nghệ vòng bi từ hiệu suất cao.
  - Máy nén 2 giai đoạn sử dụng biến tần.
   - Cung cấp dầu miễn phí và cần bảo trì ít hơn.
    - Ít �ếng ồn với đế �ện dụng.
     - Hiệu suất và hệ số non tải được cải thiện.
      - Chứng nhận AHRI.
       - Môi chất tải lạnh R134a.

Water-Cooled Chiller series WCHX-A

- Công suất giải nhiệt từ 310 – 703kW.
 - Máy nén trục vít ngang hiệu suất cao.
  - Thiết bị ngưng tụ và thiết bị bay hơi kiểu ngập.
   - Bảng điều khiển trung tâm cảm ứng.
    - Môi chất tải lạnh R134a.

Air-Cooled Chiller series ACDS

- Công suất giải nhiệt từ 35-633 kW.
 - Máy nén nhiều cuộn.
  - Tấm trao đổi nhiệt hiệu suất cao.
   - Hiệu suất và chỉ số hiệu quả năng lượng cao.
    - Có thiết kế theo kiểu Module.
     - Chứng nhận AHRI / ETL.
      - Môi chất tải lạnh R410a.
       - Chỉ sử dụng tần số 60Hz.

Air-Cooled Chiller series AVX-A

- Công suất giải nhiệt từ 334-1864 kW.
 - Máy nén trục vít đứng hiệu suất cao.
  - Thiết bị bay hơi ống vỏ kiểu ngập.
   - Bộ điều khiển vi xử lí cao cấp.
    - Thiết kế kiểm soát �ếng ồn độc đáo.
     - Phù hợp với mọi môi trường làm việc
      - Thân thiện với môi trường.
       - Chứng nhận AHRI.
        - Môi chất tải lạnh R134a.

CHILLER (AIR-COOLED CHILLER)

CHILLER / AHU / FCU NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG 
DUNHAM-BUSH MALAYSIA

 Air-Cooled Chiller là thiết bị tạo ra nguồn lạnh để làm lạnh, sản xuất nước lạnh 
dùng trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm, sử dụng quạt hút cưỡng bức để giải 
nhiệt. Hiệu suất tuy chỉ bằng 70% Water-cooled chiller nhưng lại có nhiều ưu điểm khác.
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CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

- Công suất giải nhiệt từ 406-1656 kW.
 - Chiller trục vít hiệu suất cao.
  - Máy nén sử dụng biến tần.
   - Thiết bị bay hơi ống vỏ kiểu ngập.
    - Bộ điều khiển vi xử lí cao cấp.
     - Thiết kế kiểm soát �ếng ồn độc đáo
      - Phù hợp với mọi môi trường làm việc
       - Thân thiện với môi trường
        - Chứng nhận AHRI
         - Môi chất tải lạnh R134a

Air-Handling Unit series SCS3 
- Lưu lượng khí từ 2835 – 95663 m3/h.
 - Thiết kế theo kiểu module công nghiệp, cấu trúc 
chắc chắn.
  - Vỏ làm bằng Aluminum đúc khuôn với các góc bằng 
nhựa chắc chắn.
   - Kết cấu lớp vỏ kép với cách nhiệt bằng bọt 
Polyurethane.
    - Ứng dụng được cho hệ thống đa không gian.
     - Chứng nhận AHRI / ETL .
      * Chỉ sử dụng tần số điện lưới 60Hz.

Air-Handling Unit series VCB, HCB

- Công suất giải nhiệt từ 281-992 kW.
 - Máy nén trục vít đứng hiệu suất cao.
  - Thiết bị bay hơi ống vỏ kiểu ngập.
   - Bộ điều khiển vi xử lí cao cấp.
    - Thiết kế kiểm soát �ếng ồn độc đáo.
     - Phù hợp với mọi môi trường làm việc.
      - Thân thiện với môi trường.
       - Chứng nhận AHRI.
        - Môi chất tải lạnh R134a.

AHU ( AIR-HANDLING UNIT )

CHILLER / AHU / FCU NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG 
DUNHAM-BUSH MALAYSIA

 AHU ( Air-handling Unit ) là thiết bị xử lí không khí công suất lớn. AHU có chức năng 
xử lí không khí trong khu vực rộng lớn như điều hòa, lọc, làm mát không khí,... Nguồn 
lạnh AHU sử dụng để làm mát không khí được cấp từ bộ giải nhiệt Chiller.

CHILLER (AIR-COOLED CHILLER)

Air-Cooled Chiller series AVX-B

Air-Cooled Chiller series ACHX-A 

- Lưu lượng khí từ 1274 – 31775 m3/h.
 - Kết cấu bằng thép tấm khổ lớn.
  - Lớp vỏ sơn Epoxy �nh điện.
   - Quạt giảm âm.
    - Có thêm tấm tản nhiệt nước nóng, bộ gia nhiệt 
và tấm giữ nước tùy chọn.

16 SEILAR VIETNAM 17 www.seilar.vn

R R



CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

- Lưu lượng khí từ 176 – 3300 m3/h
   - Thiết kế �ện dụng, linh hoạt, hiệu suất cao và giảm 
ồn.
      - Được đóng gói đầy đủ từ nhà máy bao gồm động 
cơ quạt, cuộn giảm nhiệt/gia nhiệt và kết nối ống động.

Fan Coil Unit series CR-HP/HBP 

- Lưu lượng khí từ 1020 – 3398 m3/h
 - Kết hợp cuộn giảm nhiệt và gia nhiệt với số lượng 
không giới hạn.
  - Tiết kiệm năng lượng và phù hợp với mọi yêu cầu.
   - Hiệu suất cao nhất kể cả ở tốc độ quạt nhỏ nhất.
    - Hệ thống điều khiển tùy chọn không giới hạn.
     - Hiệu quả kinh tế và dễ dàng lắp đặt.

HBU ( Horizontal Blower Units ) series CC

- Lưu lượng khí từ 176 – 3300 m3/h
   - Thiết kế �ện dụng, linh hoạt, hiệu suất cao và 
giảm ồn.
      - Được đóng gói đầy đủ từ nhà máy bao gồm 
động cơ quạt, cuộn giảm nhiệt/gia nhiệt và kết nối 
ống động.

CHILLER / AHU / FCU NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG 
DUNHAM-BUSH MALAYSIA

 FCU (Fan Coil Unit) tương tự như AHU là thiết bị xử lí không khí nhưng FCU có công suất 
nhỏ. FCU có chức năng xử lí không khí trong khu vực vừa và nhỏ như điều hòa, lọc, làm mát 
không khí,... Nguồn lạnh FCU sử dụng để làm mát không khí được cấp từ bộ giải nhiệt Chiller.

FCU (FAN COIL UNIT)

Fan Coil Unit series CRC - HBP

Fan Coil Unit series CR

FCU (FAN COIL UNIT

   Bên cạnh AHU và FCU, Dunham-bush cũng cung 
cấp một loại thiết bị điều hòa không khí là HBU - Quạt thổi 
ngang. Sự khác biệt là AHU và FCU sử dụng quạt hướng 
trục, còn HBU sử dụng quạt ly tâm hay quạt lồng sóc, bổ 
sung khả năng hút bụi bẩn trong không khí. 

  - Lưu lượng khí từ 1359 – 6797 m3/h.
    - Thiết kế �ện dụng và mang �nh thẩm mĩ cao.
      - Phù hợp lắp đặt cả đi nổi và âm trần
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CÁC CÔNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

CÔNG TRÌNH LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG 
TRUNG TÂM HEAT PUMP
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VINCOM ROYAL CITY

LA VERANDA RESORT PHÚ QUỐC 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CHUNG CƯ - KHU NGHỈ DƯỠNG BỆNH VIỆN - TRƯỜNG HỌC
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CÁC CÔNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

CÔNG TRÌNH LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG 
TRUNG TÂM HEAT PUMP
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VINCOM CASINO PHÚ QUỐC

CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC

VINHOMES CENTRAL PARK

SÂN BAY QUỐC TẾ VÂN ĐỒN KHÁCH SẠN INTERCONTINENTAL

BỆNH VIỆN VINMEC HẠ LONG VINHOMES METROPOLIS

R

VINPEARL LAND NAM HỘI AN VINPEARL GOLF LAND RESORT & VILLAS
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Max. 60/Min. 5Max. 60/Min. 5Max. 60/Min. 5Max. 60/Min. 5

Khởi động mềmKhởi động mềmKhởi động mềmKhởi động mềm

S-150AW S-190AW

Operating Limits

Nhiệt độ nước nóng  đầu ra/ đầu vào Độ°C Max. 60/Min. 5

Nhiệt độ môi trường hoạt động Độ°C -5 đến +45 -5 đến +45 -5 đến +45 -5 đến +45

Performance

Công suất gia nhiệt (kW) 15 19 21 30

Chỉ số hiệu quả năng lượng  C.O.P 4.2 4.2 4.2

Công suất định mức  (kW) 3.5 4.5 5.0 7.21

Lưu lượng nước yêu cầu m³h 3.24

Dòng điện định mức (A) 10 13 15 16.5

Tổn thất áp suất k.Pa 12.6 12.6 12.6 12.6

Lưu lượng khí  L/h 2800 3100 4800 5400

Kích thước CaoxDàixRộng (mm)

Trọng lượng (kg) 145 165 165

Nguồn cấp ( V/Ph/Hz) 380/3/50

Dòng khởi động  (A) Khởi động mềm

Chế độ Xả đông  Tự động, vòng tuần hoàn

S-400AW

-5 đến +45

40

4.2

<62

25

12.6

260

380/3/50

9.2

5400

4.2

Model

4.0 4.25 6.00 8.50

Độ ồn  (dB) <62<62<62<62

870x830x970 870x830x970 870x830x1125 1270x950x1225 1270x950x1225

380/3/50 380/3/50 380/3/50

S-300AWS-210AW

155

CERTIFICATE                         ISO 9001&AS/NZS2712
Heat pump

Môi chất lạnh

Máy nén biến tần 

Bình ngưng

Bộ trao đổi nhiệt

PCB

R407c

Copeland USA

Kép SS316 / Pure Copper

Đồng 100% / Thép chống gỉ

Fuji/Schneider 

HEAT PUMP GIẢI NHIỆT GIÓ SERIES: AW

Max. 80/Min. 15Max. 80/Min. 15Max. 80/Min. 15Max. 80/Min. 15

Khởi động mềmKhởi động mềmKhởi động mềmKhởi động mềm

S-645AW-Hi80 S-745AW-Hi80

Operating Limits

Nhiệt độ nước nóng  đầu ra/ đầu vào Độ°C Max. 80/Min. 15

Nhiệt độ môi trường hoạt động Độ°C -5 đến +45 -5 đến +45 -5 đến +45 -5 đến +45

Performance

Công suất gia nhiệt (kW) 65 75 115 151

Chỉ số hiệu quả năng lượng  C.O.P 4.6 4.6 4.6

Công suất định mức  (kW) 14 16 25 32

Lưu lượng nước yêu cầu m³h 14

Dòng điện định mức (A) 39 49 73 86

Tổn thất áp suất k.Pa 12.6 12.6 12.6 12.6

Lưu lượng khí  L/h 11200 12800 14800 15400

Kích thước CaoxDàixRộng (mm)

Trọng lượng (kg) 410 755 893

Nguồn cấp ( V/Ph/Hz) 380/3/50

Dòng khởi động  (A) Khởi động mềm

Chế độ Xả đông  Tự động, vòng tuần hoàn

S-3315AW-Hi80

-5 đến +45

331.5

4.6

<62

125

12.6

3010

380/3/50

68

30800

4.6

Model

16 24 28 60

Độ ồn  (dB) <62<62<62<62

2140x1315x1780 2400x1300x2080 2400x1350x2150 2400x1350x2150 4780x1820x2100

380/3/50 380/3/50 380/3/50

S-1512AW-Hi80S-1150AW-Hi80

495

CERTIFICATE                         ISO 9001&AS/NZS2712
Heat pump

Môi chất lạnh

Máy nén biến tần 

Bình ngưng

Bộ trao đổi nhiệt

PCB

R407c

Copeland USA

Kép SS316 / Pure Copper

Đồng 100% / Thép chống gỉ

Fuji/Schneider 

HEAT PUMP GIẢI NHIỆT GIÓ SERIES: HI80

CATALOGUE SẢN PHẨM CATALOGUE SẢN PHẨM
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Máy nén Copeland Cuộn trao đổi nhiệt Van �ết lưu điện

Tấm sóng trao đổi nhiệt Động cơ quạt liên tục Bảo vệ quá áp

Công tắc dòng chảy

S-118WP

Công suất gia nhiệt

* Điện áp đầu vào

Chỉ số hiệu quả năng lượng

Dòng điện hoạt động

* Công suất gia nhiệt

* Dòng điện hoạt động

* Chỉ số hiệu quả năng lượng

** Công suất gia nhiệt

** Điện áp đầu vào

** Chỉ số hiệu quả năng lượng

** Dòng điện hoạt động

Nguồn cấp

Số lượng máy nén

Máy nén

Số lượng quạt

Nguồn cấp quạt

Tốc độ quạt

Hướng quạt

Độ ồn

Kết nối nước

Cường độ dòng chảy

Giảm áp lực nước

Kích thước chuẩn (LxWxH)

Kích thước khi vận chuyển (LxWxH)

Btu/h

Btu/h

Btu/h

kW

kW

kW

kW

kW

A

A

/

/

/

/

/

/
/

v/p

/

/

dB(A)

mm

mm

mm

m /h

kPa

3

A

11.8

40120

1.9

6.21

8.8

10

34000

1.9

5.26

8.6

28220

8.3

1.9

4.37

8.6

230V~/50Hz

1

Cuộn

1

150

Đứng

58

50

3.5

2.2

1160/500/880

1220/520/980

600 ~ 980

1410/520/1380

S-185WP

18.5

62900

3.0

6.17

15.2

15

51000

2.9

5.17

14.6

42840

12.6

2.9

4.34

14.6

230V~/50Hz

1

Cuộn

1

150

Đứng

60

50

5.5

7.7

S-245WP

24.5

83300

4.0

6.13

8.3

20

68000

4.0

5.00

7.7

59160

17.4

3.9

4.46

7.6

380V/3N~/50Hz
1

Cuộn

2

150 x 2

Đứng

63

50

7.3

28

Model S-300WP

30

102000

5.0

6.00

10.4

25

85000

5.0

5.00

9.9

73100

21.5

5.0

4.30

9.9

380V/3N~/50Hz
1

Cuộn

2

Đứng

63

50

9.3

49

S-360WP

36

122400

5.8

6.21

11.6

30

102000

5.6

5.36

11.2

87720

25.8

5.5

4.69

11.1

380V/3N~/50Hz
1

Cuộn

2

Đứng

63

50

11.5

52

150 x 2 150 x 2

1320/500/1280

Gia nhiệt: Nhiệt độ ngoài trời (Khô/Ướt): 24 C/19 C, Nhiệt độ nước (trong): 26 C;
* Gia nhiệt: Nhiệt độ ngoài trời (Khô/Ướt): 15 C/12 C, Nhiệt độ nước (trong): 26 C;
** Gia nhiệt: Nhiệt độ ngoài trời (Khô/Ướt): 7 C/6 C, Nhiệt độ nước (trong/ngoài): 26 C/28 C

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

HEAT PUMP BỂ BƠI

CATALOGUE SẢN PHẨM
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Lớp vỏ hấp thụ 
nhiệt tốt nhất 
trong phân khúc
Lớp phủ lắng 
đọng hơi
α ≈ 95%
Ɛ ≈ 5%

Ống đồng hấp thụ nhiệt

Lá cách nhiệt  Poly-Isocyanurate

Khung bao quanh
Khung nhôm với thiết kế ghim kẹp đinh 
tán, đảm bảo tính ổn định cao

Đầu kết nối 
được lắp đặt tại 

nhà máy

Khung nhôm nhẹ
Đảm bảo cho tuổi thọ và khả năng 
vận hành.

Lớp đáy vân nhôm

Khung kết nối phổ thông
Khung kết nối tùy biến khóa nhanh giúp 
giảm thời gian kết nối và đơn giản hóa việc 
lắp đặt. Khả năng kết nối bao gồm: Mái 

Miếng đệm kính
Miếng đệm cao su 
EPDM bền với tia 
UV và được đúc 
khuôn, đảm bảo tuổi 
thọ cao và chống 
thấm nước

Tấm ván nhôm ép đùn
Không sử dụng silicon! Tấm ép 
đùn có vân và bộ đệm nén trơn 
làm kín kết nối ống nước. Điều 
này cho phép sửa chữa và bảo 

Hàn laser

TẤM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

CATALOGUE SẢN PHẨM

Thông số kĩ thuật tấm phẳng năng lượng mặt trời BLF-2000P

Lớp cách nhiệt (50mm)    Bông RockWool/ Twiga

Tấm phủ                           Kính cường lực dày 4mm - keo RTV

Khoảng nhiệt độ               Lên đến 85 độ C

Áp lực                               5 Kg. / Cm2

Kích thước                       2000 x 1000 x 80 mm

Lớp áo bề mặt                  Được chọn lọc ( Niken Crôm đen )

Ống trao đổi nhiệt             Đồng đỏ

Mặt bích                            Đồng thau

Tấm hấp thụ nhiệt

Vật liệu tấm vây                Đồng đỏ

Hộp thu                             Nhôm với khung ép đùn

MODEL BLF-2000P

Tấm kính cường lực 

Blue Titanium
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