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39Fدوجداره سريمشخصات فنی دستگاههاي هواساز

بخشهاي مختلف هواساز بصورت دمونتاژ و جدا از هم ساخته و تحویل می شوند که این امر حمل و 
همچنین در طول پروسه ساخت، . تسهیل می کنددر مدلهاي بزرگترنصب دستگاهها را خصوصاً 

به عنوان .گیرندبخشهاي مختلف تحت آزمایش و کنترل کیفیت مطابق با دستورالعملهاي کریر قرار می
:هوارسانها در حین تولید مراحل تست را به شرح ذیل پشت سر می گذارندFan sectionنمونه 

.IRBیا Testoاندازه گیري دور بلوور به منظور اطمینان از میزان هوادهی با دور سنجهاي ) الف 
ز تعیین شده و کنترل میزان لنگی بلوور و شفت با استروبوسکوپ و مقایسه با تلورانسهاي مجا) ب 

.توسط کریر
.استارت موتور و انداره گیري آمپر مصرفی جهت اطمینان از صحت عملکرد) ج 

که بر ویا نمونه مشابه Comefriهمچنین یادآوري می شود که این شرکت از بلوورهاي ایتالیایی 
استفاده می و بصورت باالنس شده خریداري می شوند، اساس منحنی هاي ارائه شده ساخته شده

.کنند
ساخت بر اساس طراحی و نقشه هاي مدون و معتبر کریر

رعایت تمامی مشخصات فنی و روشهاي تولید مندرج در طرحهاي اصلی 
منظور چربی زدائی ببه روش غوطه ور سازيشستشوي کویلها -
Psig350تست نشت کویلهاي در حوضچه آب تحت فشار -

به جاي پره هاي تخت در (Ripple Corrugated)موجدار ) یا مسی(استفاده از پره آلومینیومی 
.به لوله ها متصل می شوند(Mechanical Expansion)کویلها که با انبساط مکانیکی 

:استفاده از مواد و قطعات توصیه شده در مشخصات کریر مانند
) یا مشابهبلژیک یا کره. (گرم در متر مربع381استفاده از ورق گالوانیزه با پوشش -
ساخت ژاپن یا سوئد Adapter Sleeveاستفاده از یاتاقانهاي نوع -
.مطابق با استاندارد کریرکنترل کیفیت بعد از هر مرحله ساخت-



. نوع چینی استفاده میشودازقدرتهاي باالترواسب ازمارك موتوژن تبریز25الکتروموتورتا -
.بنا به درخواست مشتري امکان استفاده از الکتروموتورهاي اروپاي غربی نیز وجود دارد

.شافت دستگاهها از فوالد سخت میباشد-
استفاده از یک بلوور به جاي دو بلوور، مطابق با استاندارد اکثر کارخانجات معبتر خارجی چرا که 
همیشه خطاهاي اجتناب ناپذیر در تخمین فشار استاتیکی یک بلوور باعث عوض شدن نقطه کار آن 

مال ناپایداري سیستم راکه منجر به افزایش ارتعاشات و دسیبل نهایی شده و در مورد دو فن احت
.دستگاه می شود، افزایش خواهد داد

.می شوداستفادهمیلیمتر در داخل پانلهاي دستگاه19و به ضخامت Polystyreneعایق از نوع



39Fهواسازهاي دوجداره سريمشخصات فنی

فن
ت 

سم
ق

Double  Skinضخامت ورق بدنه 1-1.25 mm

یل
 کو

مت
قس

Double  Skinبدنه رقضخامت و 1-1. 5 mm

Polystyreneو ضخامت آن یقنوع عا 19mm نوع عایق وضخامت آنPolystyrene 19mm

mm 1.5گالوانیزه جنس اسکلت mm 1.5گالوانیزه جنس اسکلت 

نوارهاي هوابندي پشت چسب دار پلی یورتانابندي هونحوه ورتانینوارهاي هوابندي پشت چسب دار پلی هوابندي نحوه

-نوع دریچه بازدیددرب لوالئینوع دریچه بازدید 
-( 2mmکفرقضخامت وB.Cیا F.Cنوع فن  14 GA.Z.C.S(

عدد1تعداد فن 

ائی
سرم

ل 
کوی

or 1کویلتعداد  2 or 3 Depend on size

Copper Tubeکویل مسی قطر لوله TLZ or NTHZ Comefri or Equalمدل فن 1/2″

″0.017ضخامت لوله کویل بستگی به ظرفیت هوادهی دارددور فن 

Q-H-F-Dلوله کویل آرایشبسته به نوع فن فرق داردمیزان صداي فن 

140ضخامت فین سفارش بستگی داردبهقدرت الکتروموتور  µ

14-11-8تعداد فین در هر اینچ به سفارش بستگی دارددور الکتروموتور

IPکالس حفاظتی الکتروموتور  54  , ”3کویل کلکتورجنس 55 Sch40- Steel. Pipe

)ROW (6,8, 4تعداد ردیف کویل چینموتوژن و به باال ساخت 25hpتانام سازنده الکتروموتور
psi 400-350فشار تست کویل ژاپنASAHIیا سوئدSKFنام سازنده یاتاقان 

محاسبه طبق کاتالوگافت فشار کویل A, B, Cنوع تسمه وتعداد آن 
محاسبه طبق کاتالوگافت فشار هوا در کویل استفاده از لرزه گیرهاي شرکت کارمن آلمانیزوالسیون ارتعاشاروش 

لتر
 فی

ط و
تال

 اخ
مت

قس
1بدنه رقضخامت و mm بار برودتی کویل-

Polystyreneعایق و ضخامت آن نوع  19mm

یی
رما

ل گ
کوی

or 1تعداد کویل  2 or 3 Depend on size

Copper  Tubeقطر لوله کویلmm 1.5گالوانیزه جنس اسکلت  1/2″

″0.017ضخامت  لوله کویل نوارهاي هوابندي پشت چسب دار پلی یورتاننحوه هوابندي 

-Hلوله کویل آرایشدرب از دو طرف دستگاهنوع دریچه بازدید  F

140ضخامت فین هفت الیه با تورهاي آلومینیومیجنس فیلتر µ

14-11-8تعداد فین در هر اینچ DS25%راندمان فیلتر 

”2جنس کلکتور کویل mm 1.5گالوانیزه جنس قاب فیلتر و ضخامت آن  Sch40- Steel. Pipe

,2, 1تعداد ردیف کویل بستگی به سایز تعداد دمپرها 4) ROW(
psi 400-350فشار تست کویل ایروفول لوالئینوع دمپرها

شرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهاي فنی و مهندسی خود و با رعایت و حفظ کیفیت محصول میتواند 
.جایگزین در ساخت محصوالت اقدام نمایدنسبت به استفاده از اقالم 



)انتخابی(39Fقسمت کنترلر هواسازهاي دوجداره سريمشخصات فنی

شرکت کاراروش صباسازنده تابلوCarel (Italy)سازنده کنترلر

ورودي هاي 
دیجیتال

On/Offورودي -1

خروجی هاي 
دیجیتال

فرمان فن هواساز-1
دمپر موتورهاOn/Offفرمان -2دور فنDPSورودي -2
)تا دو عدد(فرمان رطوبت زن -3فیلترDPSورودي -3
)تا دو عدد(DXفرمان کویل - 4ورودي ترموستات آنتی فریز- 4
)تا دو عدد(فرمان هیتر - 5فنThermal Over Loadورودي - 5
خروجی سیگنال جنرال آالرم-6ورودي جنرال آالرم-6

ورودي هاي 
آنالوگ

)بر اساس تنظیمات کنترلر5تا 3موارد ()کانالی یا اتاقی(سنسور دما -1
)کانالی(سنسور دماي خارجی -2

خروجی هاي 
آنالوگ

فرمان شیرآالت کنترلی کویلهاي سرمایش -1
و گرمایش Preheatسنسور کانالی دماي کویل -3

Preheatفرمان شیر کنترلی کویل -2)کانالی یا اتاقی(سنسور رطوبت - 4

فرمان کنترل تدریجی دمپر موتورها-Air Quality3سنسور - 5
فرمان رطوبت زن- DPT4سنسور اختالف فشار -6

فرمان کنترل دور فن- 5)بر اساس تنظیمات کنترلر6تا 3موارد (
)بر اساس تنظیمات کنترلر5تا 2موارد (

الگوریتمهاي 
کنترلی

سرمایش، کنترل شیرآالت کنترلی کویلهاي 
پیش گرمایش و گرمایش

سایر امکانات 
کنترلر

کنترل زمان کارکرد دستگاه بر اساس روزهاي هفته
Errorاعالم خرابیها و اشکاالت از طریق نمایش 

Codeها
و یا سیستم BMSقابلیت اتصال به شبکه Free Coolingکنترل بر اساس 

RS485مانیتورینگ مرکزي از طریق پورت 

Modbus RTU
کنترل رطوبت زن

کنترل میزان هواي تازه
کنترل دور فن بر اساس فشار کانال خروجی 

هواساز
بر ) Set Point(تنظیم مجدد نقطه تنظیم 
اساس دماي محیط خارج






