
با ضمانت زرین   ٢٦٦٠٠٧٢٧ - ٠٢١

طراحی و مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر پیدا کند.
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شیوه نامگذاری

رنج محصوالت

۵ ۴

واحد داخلی

BVR

Bäumen Variable Refrigerant

Indoor Unit

Indoor Unit Type:
DS= Slim Concealed duct
DM= Medium Static Pressure Concealed duct
WM= Wall Mounted

Cooling Capacity (Kbtu/hr) 

- I DS 07

واحد خارجی

BVR

Bäumen Variable Refrigerant

Outdoor Unit

Outdoor unit Type
T= Top discharge
S= Side discharge

Cooling Capacity (Kw) 

- O T 28

Nomenclature

Product Lineup

(kW) 14

7           9          12          18          24          30          38          48

22 28 6733

(HP) 5 8 10 2412

Mini BVR 

Side Discharge

Slim Duct

Mid ESP Duct

Wall Mounted

BVR 

Top Discharge

 Outdoor Unit All DC Inverter

Indoor Unit (DC Fan Motor)

Capacity

Capacity (kBtu/h)

Appearance

Appearance



VRF  SYSTEM  Outdoor Units

High Efficiency and Energy Saving

Wide Application Range

Comfortable & Healthy Environment

Easy Installation & Maintenance

Reliable & Stable
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کنترل موج سینوسی ۱۸۰ درجه

EVI کمپرسور باتکنولوژی

BLDC  موتور فن

:EER, COP

بویمن با استفاده از کمپرسورهای نسـل جدید EVI توانسـته است ، به مقدار قابل توجهی EER و COP را در محصــوالت خود باال 

برده به گونه ای که در مقایسه با دیگر برندها در سطح باالیی قرار گرفته است .

فن آوری به کاررفته در بردهای دســـتگاههای بویمن به نحوی اســـت که موج ســــینوســــی بدون اعوجاجی را جهت کارکرد نرم 

کمپرسور پدید می آورد و این امر باعث کاهش قابل مالحظه صدای نامطلوب دستگاه نسبت به حالت عادی میگردد.

استفاده از آهنربای دائمی با بهره وری باال باعث عملکرد بهتر کمپرسور ، نسبت به کمپرسورهای نسل گذشته میشود.

موتورفن های BLDC سرعت خود را طبق ظرفیت و فشـــــــار استاتیکی سامانه تنظیم نموده که این امر باعث افزایش بهره وری 

۴۵ درصدی میشود. همینطور پروانه فن های بهینه شده موجب افزایش حجم هوادهی و فشار استاتیکی باالتر میشود.

بازدهی و ذخیره انرژی باال

تزریق گاز داغ به باالی کمپرســــــــور باعث کاهش دمای بدنه 

کمپرســـــــــور شــــــــــده ، که این امر موجب افزایش ظرفیت 

کمپرسور و ارتقا عملکرد گرمایشی میگردد

افزایش بهره وری بار جزئی باعث افزایش کارکرد کمپرسـور در 

شرایط مختلف کاری میگردد

جهت رســـــــیدن به چرخش روغن در تمام ســــــــطوح داخلی 

کمپرسـور از روش روغن کاری اسـتفاده شـده اسـت که باعث 

کاهش اتالف گرما،  کاهش میزان پاشـــــش روغن و افزایش 

بازدهی و اطمینان در محیط کمپرسور میگردد

تزریق گاز داغ به باالی کمپرســــــــور باعث کاهش دمای بدنه 

کمپرســـــــــور شــــــــــده ، که این امر موجب افزایش ظرفیت 

کمپرسور و ارتقا عملکرد گرمایشی میگردد

لوله تعادل روغن نصـــــــــــب شده برروی این کمپرسور باعث 

حصـــــــــــــــــول اطمینان از وجود روغن در کمپرسور در هنگام 

استفاده از چند کمپرسور به صورت موازی ( ماژول شـدن چند 

یونیت خارجی ) می شود

اســـــتفاده از مواد با کیفیت باال در اســـــتاتور به همراه روتور 

آهنربایی جدید باعث افزایش بازدهی موتور گردیده است

حجم باالی خروجی گاز داغ باعث کاهش صـــــــــــدا و ارتعاش 

ناشی از جریان هوا در هنگام کارکرد کمپرسور میشود

تزریق گاز ارتقا یافته

شیر اطمینان

روغن کاری مداوم داخلی 

ساختار تعادل روغن داینامیک

 پیکربندی موتور با بازدهی باال

ساختار محفظه فشار باال 

بهینه سازی صفحات حلزونی نامتقارن
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Outdoor Unit

۸
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فن آوری دومرحله ای سابکول 

دومین مرحله سابکول به وسیله مبدل حرارتی صفحه ای به همراه شیر الکترونیکی سابکول انجام می شود.

اولین مرحله سابکول در کندانسور و به وسیله ساختار معکوس فین ها که به صورت پنجره ای طراحی شده اند اتفاق می افتاد.

ســـامانه VRF بویمن قابلیت اســـتفاده در محدوده دمایی 

زیاد از ۲۵- تا ۵۲+ را دارا میباشد.

قابلیت کارکرد در شرایط ولتاژ ناپایدار

این قابلیت باعث به کارگیری دســـــــــــــتگاه یونیت 

خارجـــــــی در موقیت های مختلف همانند اتاقکهای 

گریل دار میگردد

با بهره گیری از کمپرسورهای اینورتر نســـــــــل جدید و نیز استفاده از فناوری 

سابکول در یونیت خارجی ، لوله کشـــــــــــــی در متراژ باال و اختالف ارتفاع باال 

بدست آمده که موجب راحتی در طراحی و نصب گردیده است.

1000m بیشینه طول لوله کشی

200m بیشینه طول لوله کشی بین یونیت خارجی و دورترین یونیت داخلی

بیشــــــینه طول لوله کشـــــــی از اولین Y-branch  یونیت داخلی تا دورترین 

40-90m یونیت داخلی

30m بیشینه اختالف سطح بین یونیت های داخلی

110m بیشینه ارتفاع بین یونیت داخلی و خارجی

گستره وسیع کارکرد 

محدوده کارکرد وسیع دمایی 

عملکرد وسیع در ولتاژهای مختلف 

طول لوله کشی باال 

فشار استاتیکی متغیر 
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مبدل حرارتی پر بازده 

ادغام ســــــــــاختار ۲ به ۱ در لوله های مبدل حرارتی باعث افزایش 

میزان مایع مبرد عبوری در اواپراتور و بازده آن میگردد

ـراحــــی بهینه فین های جدید موجب کاهش مقاومت در  طـــ

مقابل جریان آب و هوای عبوری در کندانسور میگردد

شیارهای داخلی لوله مسی باعث 

بهره وری باالی حرارتی میشود
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 به وســیله طراحی پروانه فن های بهینه و همچنین با 

استفاده از فن آوری داینامیک سـیاالت محاسـباتی در 

این محصــــول قابلیت عملکرد کم صدای شبانه فراهم 

  45dB(A) شده است.کمترین سطح صدا

پارامترهای مختلفی از قبیل سنسورهای دما و فشـار موجب 

پیش بینی دقیق زمان یخ زدایی میگردند.

بر اساس یونیت اصلی و خروجی دمای شیر انبسـاط، تبخیر 

ـرایط پایدار تری اتفاق می افتد و در نتیجه  مبرد مایع در شــ

مدت زمان یخ زدایی حداقل سه دقیقه کمتر خواهد شد.

طراحی لوله های مبدل حرارتی یونیت خارجی به صـــــــورتی 

است که به شما این اطمینان را خواهد داد که از تشــــــکیل 

یخ در قســــمت های پایینی واحد خارجی جلوگیری به عمل 

خواهد آمد.

به کارگیری کمپرسور های نســــل جدید موجب 

دستیابی سریع تر به بیشـــینه ظرفیت سامانه 

میگردد

ـره وری  طـراحـی مبتکـرانه فن یونیت داخلــی باعث بهـ

باالتر در پرتاب باد و کاهش صدا میگردد

محیطی سالم و آسوده 

عملکرد بی صدا

یخ زدایی هوشمند 

گرمایش و سرمایش سریع 

حالت سکوت یونیت داخلیحالت سکوت یونیت خارجی

کنترل دمای دقیق

عملکرد اقتصادی عملکرد راه اندازی مجدد خودکار 

VIP عملکرد

تکنولوژی کنترل دمای بویمن به وسیله تشـــخیص حالت 

کارکرد یونیت داخلی و یونیت خارجی ، میزان مبرد عبوری 

در واحد داخلی را به صــــــــورتی دقیق تنظیم مینماید. (با 

دقت یک درجه سانتیگراد)

میتوان به وسیله برد واحد خارجی ، عملکرد اقتصــــادی را 

ـرف برق  در سیســـتم تنظیم نمود که موجب کاهش مصــ

شده و دمـای واحد داخلی را در حـــالت سرمایش در دمــای

C°۲۶ و همین طـــــور باالترین دمــای گرمایش را در دمــای

 C °۲۰ قفل مینماید

سیســـتم تشــــخیص دمایی دستگاههای واحد داخلی به 

نحوی اســـت که به صـــورت دقیق تغییرات دمایی محیط 

داخلی را تشـــــــــــخیص میدهد ، که این امر باعث کنترل 

لحظه ای کمپرســور و فرکانس کاری آن میشــود . تمامی 

اقدامات صورت گرفته توسط شیرهای انبســـــــــــــــــــــــاط 

الکتـرونیکـی واحد داخلـی و خارجــی و با دقت ۱۰۰۰ پله ای 

انجام می پذیرد که موجب آســــایش مناســــب در محیط 

داخلی میگردد

سیســـــــــتم تهویه مطبوع بویمن این امکان را دارد که در 

صـــــورت قطع ناگهانی برق و وصــــــل مجدد آن به عملکرد 

پیشــــــــین خود بازگردد به این معنا که به کلیه تنظیمات 

قبل از قطع کاربر برمیگردد

 VIP می توان به وســــــــــیله این عملکرد اتاقی را به عنوان

معرفی کرد که اولویت سرمایشــی و گرمایشــی توسط آن 

ـردد و همین طور اتاق مورد نظـــر در اولویت  اتاق تعیین گـ

سرویس قرار گیرد
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BVR

Baumen

26°C
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تعداد یونیت خارجی کمتر سبب کاهش فضا و نصب راحت تر و کاهش قیمت میگردد.

نصب ونگهداری آسان 

کاهش فضای نصب 

عدم نیاز به لوله متعادل کننده روغن

راه اندازی خودکار 

بازیابی و شارژ خودکار 

فن آوری پـربازده جدا کننده روغن از گاز ، تعادل را بین 

کمپرسـورها حفظ نموده که موجب حذف لوله متعادل 

کننده روغن میگردد

ـرد واحد خارجـــــی مــــــی تواند  در هنگام راه اندازی، بــــ

عملکردهای واحد داخلی وخارجی را تشـــــخیص داده و 

در صــــــــــــــــورت بروز هرگونه خطا آن را نمایش دهد. 

مشــــــــــــخص شدن خطاها در هنگام راه اندازی سبب 

افزایش اطمینان از سامانه میگردد

ـرد در هنگام تعمیــــــــر و  این امکان وجود دارد تا مبـــــــ

نگهداری در داخل یونیت خارجی جمع گردد

راه اندازی آسان

غبار روبی و برف زدایی خودکار 

اتصال لوله به صورت ۳۶۰°

عملکرد جعبه سیاه 

ـردن یک دکمه بر روی برد اصلی، سامانه پس از  تنها با فشـ

آمایش محیط به صـــــــــورت خودکار راه اندازی را در حالت 

ـرمایش و یا گرمایش انجام میدهد و دیگر نیازی به  ســـــــ

روشــن کردن همه واحدهای داخلی به صــورت تک به تک 

نمیباشد

فن واحد خارجی با چرخش برعکس خود باعث حذف گرد و  

غبار بر روی مبدل حرارتی شـده که سـبب عملکرد بهتر این 

مبدل حرارتی میگردد

انعطاف پذیری دستگاههای بویمن در زمینه نصــب اولیه 

( اتصــــال از جلو ، عقب ،چپ ،راست) موجب تســـــهیل در 

نصب آن میگردد

با اســتفاده از روش جعبه ســـیاه ، ســـامانه میتواند همه 

ـره نماید که این امـــر باعث  خطاهای قبلــی را در خود ذخیــ

افزایش سرعت تعمیر و نگهداری آن میگردد.
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قابل اطمینان و پایدار 

سامانه خنک کننده برد واحد خارجی از طریق مبرد 

کنترل دقیق مبرد 

فن آوری برگشت روغن 

فن آوری کنترل برگشت روغن پویا 

فن آوری جداسازی ۶ مرحله ای روغن 

فن آوری پرتاب روغن 

حفاظت همه جانبه 

محافظت در فشار باال

محافظت در فشار پایین

حفاظت از نسبت تراکم باال

حفاظت از نسبت تراکم پایین

محافظت از دمای باالی دهش کمپرسور

محافظت از دمای پایین دهش کمپرسور

محافظت از ولتاژ

محافظت از جریان

محافظت از موتور فن

محافظت از بردهای اینورتر

محافظت از اورلود کمپرسور

حفاظت جان

برد یونیت خارجی توســـــــــط لوله های مبرد عبوری تعبیه 

شده در پشـــــت آن خنک کاری میگردد که باعث عملکرد 

پایدار آن حتی در شرایط حاره ای میشود.

ـرایط در حالت آرامش  فرکانس کاری کمپرســـور در این شــ

قرار مـیگیـرد که موجب افـزایش ظـرفیت یونیت خارجـی 

نسبت به نسل های قبلی خود میگردد

رصد لحظه ای فشـــار مکش و دهش در کمپرسور و میزان 

درجه باز بودن شیر انبساط می تواند میزان فشـردگی مبرد 

در کمپرسور را با دقت بســــــیار زیادی فراهم نماید که این 

ـرده سازی مبرد همیشـــه در  امر سبب می شود میزان فشـ

یک محدوده امن قرارگیرد

رصد کمپرسور در زمان خاموشی و روشنی و محاسبه زمان 

برگشت مناسب روغن به سیستم

رفع کامل مشـــــــــــکل روغن که موجب افزایش پایداری و 

اطمینان در سیستم می شود

هنگامی که میزان روغن در کمپرســـــــــور به حد خطرناکی 

افزایش یابد، ســامانه توســـط لوله ای موجب حذف روغن 

میشـــود که این امر تعادل  روغن در کــمپرســــور را حـفظ 

مینماید
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BVR-OS 14

unit: mm

BVR-OS 22

unit: mm

Outdoor Specification

MINI  Series
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BVR-OT 28   /   BVR-OT 33

unit: mm

765990

1
6
3
5

730

7
4
3

Outdoor Specification

TOP  DISCHARGE  Series



A Variety Of Panels

Wall-mounted, Slim Duct , Mid ESP Duct 

Convenient Installation

2 Ways Draining Connection 

Silence Operation 

VRF  SYSTEM  Indoor Units
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Indoor Unit
Slim & Mid ESP Duct

اتصال تخلیه آب از دو طرف

برگشت هوای منعطف 

عملکرد بی صدا 

امکان نصب در فضاهای مختلف 

   Slim پمپ تخلیه آب داخلی

  Slim طراحی فوق باریک

فشار استاتیکی انتخابی 

دو خروجی در دو سمت دستگاه یونیت داخلی قرار گرفته 

است که می توان لوله تخلیه آب را به آن متصـــل نمود و 

سبب راحتی نصب میگردد

برگشــــت هوا از پشــــت به صورت استاندارد و از پایین به 

صورت انتخابی قابل اجرا است

به وســیله این پمپ میتوان آب تقطیر شـــده در یونیت 

داخلی را تا ارتفاع حداکثر ۷۰۰ میلیمتر از ســـطح ســــینی 

درین به باال پرتاب کرد

طراحی فوق باریک دستگاه موجب کاهش فضــای نصـــب 

میگردد

۸۰ Pa  ۵۰  و Pa  امکان انتخاب بین فشار استاتیکی ساختار فن گریز از مرکز جدید با قطر بیشــــــــــتر و طراحی 

مبتکرانه که با موتور فن با کیفیت باال همراه شـده اســت 

هوادهی آرام رافراهم آورده است

Mid  با توجه به فشـــــــار استاتیکی متغیر، یونیت داخلی

 U شکل یا L قابلیت نصـــــــــب در انواع اتاقها از قبیل ESP

شکل را دارا میباشد  لذا با توجه با قابلیت نصـــب کانال بر 

روی این یونیت های داخلـــی امکان توزیع متعادل هوا در 

تمام نقاط وجود دارد

Super  quiet
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Notes:                                                                                                                                                                                    

1.Cooling Capacity: Indoor temperature 27°CDB/19°CWB;Outdoor temperature:35°CDB/24°CWB.                                                                                      

2.Hea�ng Capacity: Indoor temperature 20°CDB;Outdoor temperature:7°CDB/6°CWB.                                                                                                                          

3.Piping Length: Equivalent piping length:7.5m,level differernce:0m.                                                                          

4.Sound level is measured at 1.4m below the air outlet                                                                                                      

5.The above designs and specifica�ons are subject to change without prior no�ce. Final specifica�ons please refer to technical specifica�on provided by sales representa�ve.

In
d

o
o

r U
n

its

۲۷

BVR-IDS 07   /   BVR-IDS 09   /   BVR-IDS 12

unit: mm

BVR-IDS 18   /   BVR-IDS 24

unit: mm

Indoor  Specification

Slim Duct
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Notes:                                                                                                                                                                                    

1.Cooling Capacity: Indoor temperature 27°CDB/19°CWB;Outdoor temperature:35°CDB/24°CWB.                                                                                      

2.Hea�ng Capacity: Indoor temperature 20°CDB;Outdoor temperature:7°CDB/6°CWB.                                                                                                                          

3.Piping Length: Equivalent piping length:7.5m,level differernce:0m.                                                                          

4.Sound level is measured at 1.4m below the air outlet                                                                                                      

5.The above designs and specifica�ons are subject to change without prior no�ce. Final specifica�ons please refer to technical specifica�on provided by sales representa�ve.

BVR-IDM 30

unit: mm

BVR-IDM 38   /   BVR-IDM 48

unit: mm

Indoor  Specification

Mid ESP Duct



۳۰

In
d

o
o

r 
U

n
it

s

Indoor Unit
Wall Mounted

امکان نصب کنترل دیواری 

نصب راحت

اتصال لوله تخلیه از دو طرف 

ریموت کنترل بیســـــــیم به صورت استاندارد در پنل موجود است و همین طور ریموت کنترل دیواری به صورت انتخابی بر روی 

دیوار قابل نصـــب می باشد. ریموت کنترل دیواری عموما در محیط های تجاری نصـــب می گردد که باعث راحتی شرایط کنترلی 

محیط میگردد

شیر انبساط الکتریکی داخلی /  ابعاد کوچک / صفحه نصب با طراحی جدید و امکان نصب راحت و پایدار

به علت آسانی نصب، امکان اتصال لوله تخلیه آب در هر دو سمت دستگاه فراهم شده است

Attractive  design
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Notes:                                                                                                                                                                                    

1.Cooling Capacity: Indoor temperature 27°CDB/19°CWB;Outdoor temperature:35°CDB/24°CWB.                                                                                      

2.Hea�ng Capacity: Indoor temperature 20°CDB;Outdoor temperature:7°CDB/6°CWB.                                                                                                                          

3.Piping Length: Equivalent piping length:7.5m,level differernce:0m.                                                                          

4.Sound level is measured at 1.4m below the air outlet                                                                                                      

5.The above designs and specifica�ons are subject to change without prior no�ce. Final specifica�ons please refer to technical specifica�on provided by sales representa�ve.
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BVR-IWM 07   /   BVR-IWM 09   /   BVR-IWM 12

unit: mm

BVR-IWM 18

unit: mm

BVR-IWM 24

unit: mm

Indoor  Specification

Wall Mounted
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نورپس زمینه 

تنظیمات آدرس دهی 

ـردن یکی از دکمه های صفحه کلید  نور پس زمینه به کاربر این اجازه را می دهد که در محیط های بســـیار تاریک نیز تنها با فشــ

پس زمینه ای روشن جهت استفاده داشته باشد

در کنار عملکرد خودکار آدرس دهی که توسط خود سیســـــــــتم انجام می پذیرد کاربر این امکان را خواهد داشت تا آدرس دهی 

یونیت داخلی را توسط این ریموت کنترل تنظیم نماید

Remote Controller

Silence
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خاموش و روشن شدن سامانه توسط تنظیمات کاربر به صورت خودکار توسط تایمر داخلی

این کنترلر دارای یک مد پنهان جهت اسـتفاده در هتل ها ، بیمارسـتانها ، مدارس و ادارات اســت. همین طور نورپس زمینه این 

ریموت کنترل باعث استفاده راحت آن در تاریکی میباشد

در صورت بروز هرگونه اشکال در سیستم کد خطایی در صفحه نمایش آن نشان داده میشود

به وسیله این عملکرد صفحه کلید ریموت کنترل غیر فعال میگردد

Wired Controller

دریافت سیگنال داخلی 

تنظیم دمای هوشمند 

تایمر داخلی تایمر داخلی 

طراحی زیبا و کاربردی 

گزارش خطا 

قفل کودک 

آدرس دهی 

به وســــــیله دریافت کننده ســــــیگنال داخلی می توان از 

کنترل بی سیم نیز استفاده نمود

به وسـیله این عملگر،  واحد داخلی میتواند پس از اندازه 

گیری دمای محیط توسط سنسور داخلی خود دمای محیط 

را تنظیم نماید. به وســــــــیله این عملگر یونیت داخلی به 

جای استفاده از سنســـور داخل دستگاه از سنســــور درون 

ریموت کنترل دیواری جهت تنظیم دقیق تـر دمای محیط 

استفده می نماید

عملکرد تنظیم آدرس و نصـــــــب راحت این ریموت کنترل 

باعث آسانی تعمیر و نگهداری دستگاه میگردد. تکنسین 

می تواند به وســــــــــــــیله این ریموت کنترل آدرس دهی 

یونیت داخلی را به راحتی انجام دهد
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Branch Pipe

DimensionAppearanceModel

BYB-00B

BYB-12B

Gas
Side Joints

Liquid
Side Joints

Gas
Side Joints

Liquid
Side Joints


