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شرکت تولیدی برودت بوران با بیش از سه دهه فعالیت در زمینه تبرید و تهویه مطبوع با کادری 
مجرب و متخصص با استفاده از ماشین آالت مدرن مطابق با آخرین استانداردها و تکنولوژی های روز 
دنیا همواره در راستای اعتالی دانش تبرید و رونق اقتصادی و خودکفایی میهن عزیزمان تالش نموده 

است و در این راستا موفق به دریافت انواع گواهینامه های ملی و بین المللی گردیده است. 
شرکت تولیدی برودت بوران کندانسور و اواپراتورهای خود را در مدل های متنوع با توجه به ظرفیت، 
شکل ظاهری، کاربرد و شرایط اقلیمی مختلف در ایران و خاورمیانه با نسل جدید مبردها طبق 

استانداردهای  ASHRAE  امریکا و CE  اتحادیه اروپا طراحی و تولید می نماید. 

بسمه تعالی 

ABOUT



DVC SERESDVC SERES
CONDENSER



CONDENSER

بدنه: 

فن:  

رسیور:  

کوئل:  

بدنه کندانسورهای شرکت بوران از ورق گالوانیزه و شاسی از ورق آهن ضخیم با پوشش رنگ پودری 

الکترواستاتیک با کیفیت عالی ساخته می شود،که در مقابل ضربات مکانیکی، ارتعاشات و اکسیداسیون دارای 

استحکام باال است. 

دیه اتحادیه اروپا با هوادهی مناسب  فن های به کار رفته در کندانسور های شرکت بوران از نوع AXIAL  دارای تا

 OVER LOAD و صدای کم در سایزهای مختلف در محدوده دمایی 60+ الی 40- درجه سانتی گراد مجهز به

داخلی با درجه حفاظتی IP54 است.  

رسیور کندانسورهای شرکت بوران از لوله های فوالدی سنگین با ضخامت کافی و حجم متناسب با ظرفیت 

کندانسور دارای شیر روتاالک طراحی و ساخته می شود. 

کوئل کندانسورهای شرکت بوران از لوله مسی INNER GROVE (شیار از داخل) با سایز 3/8 اینچ با آرایش مثلثی 

(STAGGERED) و فین های موج دار و کنگره ای آلومینیومی با ضخامت مناسب ساخته می شود. 

کوئل یونیت  کندانسورهای شرکت بوران با فاصله فین 2/5 الی 2/1 میلیمتر تولید می شود. 

جهت جلوگیری از ورود رطوبت و گرد و غبار و اطمینان از آسیب نرسیدن به کندانسور در حین حمل و نقل تمامی 

محصوالت این شرکت حاوی گاز نیتروژن تحت فشار  400PSI است. 

لبه فین های تولیدی شرکت بوران دارای کنگره هایی است که جریان هوا را مغشوش کرده (TURBULENCE) و ) و 

تشکیل الیه مرزی را به طور موثر کاهش می دهد. کنگره های لبه های فین ها باعث اغتشاش هوای ورودی شده 

و همواره با آرایش مثلثی (STAGGERED)  لوله ها باعث افزایش پدیده اغتشاش شده و همچنین از ایجاد نقاط کور 

در پشت لوله ها جلوگیری می کند. فاصله مرکز تا مرکز لوله ها طوری طراحی شده اند که حداکثر تعداد لوله ها در 

واحد سطح قرار گرفته لذا حجم داخلی دستگاه افزایش یافته و متعاقبا بازدهی بیشتری را ارائه می دهد. 



Series40

Series50

Vertical Condenser
 (Inner Grove)

CONDENSER



Horizontal Condenser
 (Inner Grove)Series50

CONDENSER



Package Condenser  (Inner Grove)

CONDENSER

Series50

Series63



قابلیت تولید به صورت تک مداره و چندمداره 

قابلیت تولید در دو مدل پایه کوتاه و پایه بلند 

V Type Condenser (Inner Grove)

CONDENSER

Series63

TROPCAL



CUBC SERES

EVAPORATOR



EVAPORATOR

بدنه: 

فن:  

المنت: 

کوئل:  

بدنه اواپراتورهای شرکت بوران از ورق گالوانیزه و آلومینیوم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک با کیفیت عالی ساخته 

می شود که در مقابل ضربات مکانیکی، ارتعاشات و اکسیداسیون  دارای استحکام باال بوده و مناسب جهت مجاورت 

مواد غذایی و محیط های بهداشتی است. 

دیه اتحادیه اروپا با هوادهی مناسب  فن های به کار رفته در اواپراتورهای شرکت بوران از نوع AXIAL دارای تا

 OVER LOAD و صدای کم در سایزهای مختلف در محدوده دمایی 60+ الی 40- درجه سانتی گراد مجهز به

داخلی با درجه حفاظتی IP54 است.  

اواپراتور های شرکت بوران به صورت استاندارد مجهز به دیفراست الکتریکی است. در عین حال این اواپراتورها 

را می توان به دیفراست گاز داغ یا آب داغ مجهز نمود. 

المنت  اواپراتور های شرکت بوران از جنس STANLES STEEL مقاوم در برابر خوردگی ساخته شده است و درون 

کوئل به نحوی تعبیه می شود که بتواند با حداقل انتقال گرما به خارج از اواپراتور در کوتاه ترین زمان ممکن عمل 

دیفراست را انجام دهد. 

از مزایای دیفراست الکتریکی می توان به دسترسی آسان، عملکرد مطمئن، ارزان بودن و سرعت باال اشاره نمود. 

المنت های به کار رفته در اواپراتورهای ساخت شرکت بوران کامال ضد آب (WATERPROOF) است. 

کوئل اواپراتور های شرکت بوران از لوله مسی  سایز 5/8 اینچ با آرایش مثلثی (STAGGERED) و فین های موج 

دار و کنگره ای آلومینیومی با ضخامت مناسب ساخته می شود. 

 فاصله فین اواپراتور ها بر اساس مدل بین ۳ الی 14 میلیمتر است.  

جهت جلوگیری از ورود رطوبت و گرد و غبار و اطمینان از آسیب نرسیدن به اواپراتور در حین حمل و نقل، تمامی 

محصوالت این شرکت حاوی گاز نیتروژن تحت فشار 400PSI  است. 

لبه فین های تولیدی شرکت بوران دارای کنگره هایی است که جریان هوا را مغشوش کرده (TURBULENCE) و ) و 

تشکیل الیه مرزی را به طور موثر کاهش می دهد. کنگره های لبه فین ها باعث اغتشاش هوای ورودی شده و 

همواره با آرایش مثلثی (STAGGERED)  لوله ها باعث افزایش پدیده اغتشاش شده و همچنین از ایجاد نقاط 

کور در پشت لوله ها جلوگیری می کند. فاصله مرکز تا مرکز لوله ها طوری طراحی شده که حداکثر تعداد لوله ها در 

واحد سطح قرار گرفته، لذا حجم داخلی دستگاه افزایش یافته و متعاقبا بازدهی بیشتری را ارائه می دهد. 



Cubic Evaporator
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EVAPORATOR



Cubic Evaporator
Series6

EVAPORATOR



Cubic Evaporator
Series8

EVAPORATOR



Cubic Evaporator
Series10

EVAPORATOR



Cubic Evaporator
Series7&14

EVAPORATOR



Wall Standing Evaporator
Series7&14

EVAPORATOR



Dimentions

CONDENSER CV

CONDENSER PC
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WWW.BOORANCO.COM

Info@BOORANCO.Com BOORANCO+98 5000 4317 2229+9825-3168

Factory Address: No 1080, Kolahdooz 4 Alley, Shahid Boroojerdi Street, 2nd Phase, 
Shokoohieh Industrial Town, Tehran - Qom Freeway


