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سری  دكوراتیو اتاقی هایفن كويلمشخصات عمومی و فنی 
42N  

 شركت صنايع سرماآفرين ايران 8931خرداد ماه تاریخ بروزآوری:                                                2شماره نسخه:
 

 

 اتاقی دكوراتیو هایفن كويلانواع 
 تولید شرکت صنایع سرماآفرین ایران

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 اتاقی هایفن کویل

 42 سری 
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 باالزن
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 روبروزن

42AC 

 سقفی

 روکار

42HB 

 توکار
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42NF 
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 42Nسری  دكوراتیو اتاقی هایفن كويلمشخصات عمومی و فنی 

 
 

 شركت صنايع سرماآفرين ايران 8931ماه تاریخ بروزآوری: خرداد                                 2شماره نسخه:

 

         
 

 

 عمومی

كریر ساخته و مطابق با دستورالعملهای كليه دستگاههای فن كویل بر اساس نقشه ها و روشهای توليد مدون و معتبر 
گيرند. همچنين تمام لوازم، قطعات و مواد مصرف شده منطبق بر كریر مورد آزمایش و كنترل كيفيت قرار مي

 .مشخصات فني ارائه شده توسط شركت كریر مي باشد

كوئل های كم صدا برای سطح صدای كم طراحي شده اند بگونه ای كه نسل جدیدی از فن   42Nفن كوئل های 
 . را به صنعت تهویه مطبوع كشور معرفي مي نماید

 

 كويلها

 كویلها سه ردیفه با سيزده پره آلومينيومي نوع موجدار (Ripple Corrugated ) جهت باال بردن راندمان
اط ميکرون آلومينيومي كه روی لوله ها قرار گرفته و با انبس 841حرارتي به جای پره های تخت، به ضخامت 

مکانيکي به صورت اتوماتيک و همزمان ساخته مي شوند، این امر بصورتي انجام مي گيرد كه فاصله هوائي لوله 
 .مقاومت حرارتي از بين مي رود“ ها با فين ها ازبين رفته و طبيعتا

 کتور( در این محصوالت به روشي فورج و بصورت یکپارچه توليد مي گردد.لهدرها )كا  

 هواگيری اتوماتيک مي باشد و نياز به هواگيری دستي ندارد دستگاه دارای شير. 

  اینچ كه توسط دستگاه مخصوص اتوماتيک و مدرن به صورت 1/9كویل ها از لوله مسي Hair Pin آیند در مي

ها و هدرها توسط الکترود مخصوص جوش مس و درمورد  U- Bendساخته مي شوند، جوشکاری لوله ها به
 .هدر از الکترود جوش نقره استفاده مي شودجوش اتصال ورودی به 

 قبل ازتکميل فرآیند ساخت یعني درست پس ازمرحله Expand  برای جلوگيری از تاثير روغن دركاهش انتقال
حرارت و همچنين بلوكه شدن سطح كویل با گرد و غبار در زمان كار دستگاه، كویل ها كه در حين ساخت فين 

 .آغشته شده اند چربي زدایي انجام مي شودها و انبساط مکانيکي به روغن 

  پوند براینچ مربع به صورت مستغرق مورد  251كویل ها پس ازساخت درحوضچه مخصوص باهوای فشرده
 .آزمایش نشتي قرارمي گيرد
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 42Nسری  دكوراتیو اتاقی هایفن كويلمشخصات عمومی و فنی 

 
 

 شركت صنايع سرماآفرين ايران 8931تاریخ بروزآوری: خرداد ماه                                 2شماره نسخه:

 بدنه و عايق

  كاور یا كابينت جلوئي دستگاه بصورت یکپارچه بوده و گریل های باالئي از جنس پلي پروپلين مقاوم به حرارت و
ا فلز به الستيک مي سرما و با طراحي بسيار زیبا و دلنشين و پایه های دستگاه دارای پوششي از جنس پروپلين و ی

باشد و این خود از ایجاد صداهای زائد جلوگيری مي نماید.كاور بيروني از جنس ورق روغني با رنگ پودری 
 د.كوره ای مي باشد كه مقاومت رنگ آن در برابر گرما و سرما و رطوبت تضمين مي گردالکترواستاتيک 

  حداقل یا پليمری با طراحي ایده آل ساخته شده است كليه اجزای داخلي دستگاه از جنس ورق های گالوانيزه و
اتصال فلز به فلز در طراحي دستگاه وجود دارد و اتصال قطعات به یکدیگر یا فلز به پليمر و یا فلز به الستيک تعداد 

 مي باشد و این خود از ایجاد صداهای زائد جلوگيری مي نماید. كاور بيروني از جنس ورق روغني با رنگ پودری
 .مي باشد كه مقاومت رنگ آن در برابر گرما و سرما و رطوبت تضمين مي گردد كوره ای کترواستاتيکال

  تغيير جهت كوئل دستگاه از چپ به راست و بالعکس براحتي در محل قابل انجام است بعبارت دیگر استفاده
 .بصورت چپ و یا راست از فن كوئل براحتي در محل امکان پذیر مي باشد

 تمامي سطح  .از جنس پلي پروپلين و بصورت تزریقي یکپارچه مي باشد و نياز به آببندی ندارد تشتک درین
این ماده عالوه بر عایق حرارتي،  ت.با الياف طبيعي پوشانيده شده اس خارجي تشتک درین با عایق از جنس نمد رزینه

 .جذب كننده صدا نيز مي باشد

 با كابينت و )ه قابليت استفاده به شکل زميني، دیواری و سقفي دستگاه بگونه ای طراحي و ساخته شده است ك
 .بدون كابينت( و بدون نياز به تجهيزات اضافي را دارد

 نصب دستگاه بسيار آسان بوده و كار نصاب به حد قابل مالحظه ای كاهش داده شده است. 

  مي باشد پوشش داده بدنه با رنگ پودری كوره ای كه دستگاه پاشش رنگ مجهز به تشخيص ضخامت رنگ
 .شودمي

 به رنگ روغني الکترواستاتيک مزیت رنگ پودری :  
 پوشش رنگ یکدست الف(

 ب( دوام بيشتر 
 پ( چسبندگي باال  

 ج( مقاومت بيشتر در مقابل رطوبت وگرما
 چ( دارای قابليت شستشو  

 مراحل رنگ 
 الف( چربيگيری ورق خام

 ب( شستشو با آب گرم  
 .كند)اضافه شدن مواد شيميایي ( كه از زنگ زدگي قطعه جلوگيری ميپ( فسفاته شدن 
 گرم ت( شستشو با آب

 ث( شستشو با آب سرد 
 ج( خشک كردن در كوره هوای گرم  

 چ( پاشش رنگ
 ح( پختن رنگ در كوره هوای گرم 
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 42Nسری  دكوراتیو اتاقی هایفن كويلمشخصات عمومی و فنی 

 
 

 شركت صنايع سرماآفرين ايران 8931تاریخ بروزآوری: خرداد ماه                                 2شماره نسخه:

 فن و موتور

 42فن كوئل هایN   42از سایزN16   42تاN50   190با ظرفيت هوادهي ازcfm   510تاcfm   دارای
فن كوئل در دور  بي صدا كار مي كند بویژه توجه خاصي بر بي صدا بودن كار "فن های مماسي است كه تقریبا

 .پائين شده است زیرا دور كم در شبها مورد استفاده قرار مي گيرد

 42فن كوئل هایN   42از سایزN60   42تاN75   710با ظرفيت هوادهي ازcfm 930تاcfm   دارای

و بدنه اصلي دستگاه  Drain فن سانتریفوژ با حلزوني از جنس پلي پروپلين است كه بصورت یکپارچه با سيني
بصورت تزریقي ساخته شده است یکپارچه بودن بدنه دستگاه و همچنين پالستيکي بودن آن باعث شده كه 

 .عملکرد فن كوئل بسيار كم صدا باشد

  فن های مماسي از جنس پلي آميد الياف دار و فن های سانتریفوژ از جنس ABS اند. ساخته شده و باالنس شده

و در طي زمان  ( C11°)تا رارتي باال هستند و در شرایط دمائي مختلف این فن ها دارای مقاومت مکانيکي و ح
 . طوالني هيچ گونه تغيير شکل ندارند و از باالنس خارج نمي شوند

 الکترو موتورها سه دور و دارای حفاظت داخلي است و هيچ گونه نيازی به سرویس و روغنکاری ندارد. 
 

 فیلتر

  جدید از جنس پروپلين و بصورت چين دار مي باشد كه سطح آن نسبت به  "كامالدستگاه دارای فيلتر با طراحي
 :بيشتر شده است و دارای مزایای زیر مي باشد % 18انواع فيلترهای فلزی 

 كمتر است كه این امر باعث افت فشار كمتر شده و سطح صدای ایجاد شده در  فيلتر واحد سطح جریان هوا بر
 .اثر جریان هوا بر روی فيلتر را كاهش مي دهد

  فاصله زماني بين دفعات تميز كردن فيلترها طوالني تر از انواع دیگر فيلترها مي باشد. 

 ست دو عدد پيچ نگهدارنده باز و سپس خارج كردن فيلترها برای تميز كردن بسيار آسان و راحت مي باشد كافي
ریل نگهدارنده فيلتر را پائين بکشيد و فيلتر را بردارید. نصب مجدد آن نيز به همين سادگي و به ترتيب عکس 

 .بيرون آوردن مي باشد

 شود و بنابراین ای طراحي شده است كه از فرار هوا از كنار فيلتر جلوگيری ميفيلتر و محل نصب آن بگونه
 .ه مطمئن هستيد كه هوا فيلتر شده استهميش

 

 :توجه

تواند نسبت به استفاده از شرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهای فنی و مهندسی خود و با رعایت و حفظ کیفیت محصول می

 .اقالم جایگزین در ساخت محصوالت اقدام نماید

 

 


