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42 HA 

 
42 AB 42 AC  

 مومیع

  فن کویل های سریAB, AC  از قسمتت   هاآناز نوع فن کویل های زمینی است که به ترتیب هوادهی

تمایی  جان بمه ومورم میفمی    است که در سمق   از نوع سقفی HA. فن کویل سری باشدمیجلو و باال 

از  هاییقابلیتمتفاوم در دسترس است. این فن کویل ها  ظرفیت ذکر شده در پنج هایسری. شودمی

نویز پایین ، بت نسبی، توزیع مناسب هوا در محیطسرد و گرم، افزایش یا کاهش رطو هموای  تأمینقبیل 

 ضد لرزش را دارند. پدهایوجود به دلیل 

  با عبور  و شودمیتوسط فن از ورودی فن کویل مکش  هواابتدا که  کندمیسیستم به این وورم عتل

بمه کتمک فمن و     . در نهایمت شودمی، گرم یا سرد از یک فیلتر تصفیه شده و پس از عبور از روی کویل

 .شودمیهدایت  محیطبه درون  ایجاد مومنتوم در هوا،مناسب  هایپرهموتور از طریق 

  واحمد   زیر نظمر برای ساخت این فن کویل ها یک خط ویژه طراحی شده است که تتامی مراحل مونتاژ

 .گیردمیانجام شده و عتلکرد آن نیز مورد بررسی قرار کنترل کیفیت 

 خواهد شد.ها جزئیام بیشتری ارائه در ادامه در مورد اجزای این فن کویل 
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 ها كويل

 نموع  از  پمره در همر ایمن      01)میکمرون   041 به ضیامت آلومینیومی هایسه ردیفه با پره یها کویل

اسمت.   قمرار گرفتمه   هما لولمه بمردن رانمدمان حرارتمی روی     باالجهت  (Corrugated Ripple) موجدار

ه ایمن اممر بم    .شموند سماخته ممی   زمانهمو  خودکارانبساط مکانیکی به وورم با روش  ی کویلهالوله

 به منظور حذف مقاومت حرارتی، از بین رود. ها با فینگیرد که فاوله هوائی لولهوورتی انجام می

 به وورم ،و مدرن خودکاردستگاه میصوص به کتک ها کویل Hairpin ها جوشکاری لولهو آیند ر مید

 .شودمی انجامالکترود میصوص جوش مس و نقره  با استفاده ازبه ترتیب ها و هدرها  U- Bend به

 هتچنین شوندمی )کلکتور ها  از جنس برنج بوده که با روش فورج و به وورم یکپارچه تولید هدرها .

 .باشدمی ایدنده، دارای اتصال کشیلولهبه منظور سهولت در 

 از تغییر فرم و آسیب  تا شودمیمهار  از جنس ورق گالوانیزه به بدنه دارندهنگهقطعه استفاده از با  هدرها

 جلوگیری شود. کشیلولهدر هنگام اتصال به مدار  هدرهادیدن 

  از آن جایی که این روغن در اندشدهبه روغن آغشته  هافینکویل ها در هنگام ساخت و جاگذاری .

کاهش انتقال حرارم و بستن سطح کویل با گرد و غبار نقش دارند، پیش از تکتیل فرآیند ساخت 

 .شودمیچربی زدایی انجام 

 ه فشرد با هوایمیصوص  در حوضچهساخت  ها پس ازکویلPSI 051  به وورم مستغرق مورد آزمایش

 .گیردمی نشتی قرار

  و نیاز به هواگیری دستی ندارد. باشدمی خودکاردستگاه دارای شیر هواگیری 

بدنه و 

 عايق

 

  های  و در فن کویل مترمیلی 55/0بدنه از جنس ورق گالوانیزه به ضیامت در فن کویل های سقفی

 الکترواستاتیک با رنگ پودری مترمیلی 55/0ورق سیاه روغنی به ضیامت  از جنسکابینت زمینی 

 .باشدمی ایکوره

 Drain Pan رنگ پودری استاتیکی  از داخلساخته شده که  مترمیلی 5/0ورق گالوانیزه به ضیامت  از

 .شودمی بندیآباز داخل  کامالًمیصوص  رزینوسیله ه ب هتچنین بدنه .شودمیبه آن زده 

 باشد.می مترمیلی 1ضیامت با  دارچسبپلی فوم پشت  جنس از به کار رفته در بدنه قعای 

  باشدمی  گیرلرزه)الستیک مجهز به محل اتصال الکتروموتور به بدنه. 

 :الکترواستاتیک مزيت رنگ پودری

و یکنواخت در  پوشش رنگ یکدست - ال

 تتام سطوح رنگی

 دوام بیشتر -ب

 چسبندگی باال -پ

 بیشتر در مقابل رطوبت و گرممقاومت  -ج

 وشودارای قابلیت شست -چ

 مراحل رنگ

 ورق خام گیریچربی - ال

 شستشو با آب گرم -ب

که از   فسفاته شدن )اضافه شدن مواد شیتیایی -پ

 .کندجلوگیری می قطعه زدگیزنگ

 گرم سرد و سپس شستشو با آب -م

 خشک کردن در کوره هوای گرم -ث

  پیتن رنگ در کوره هوای گرمو  پاشش رنگ -ج
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تواند شركت سرماآفرين بنا به تائید فنی واحدهای فنی و مهندسی خود و با رعايت و حفظ كیفیت محصول می :توجه

 .نسبت به استفاده از اقالم جايگزين در ساخت محصوالت اقدام نمايد
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فن و 

 موتور

 این فن کویل ها در دو نوع قابل ارائه است: هایفن 

 بلوور در  هایپرهتعداد  است. مترمیلی 7/1آلومینیوم به ضیامت  الکتروژن که دارای بلوور الکتروموتور

 .باشدمیپره  52، 011و در  پره 11، 011الی  511هایکوئلفن

  باشدمیالکتروفن یکپارچه دمنده که بلوور آن از جنس پروپیلن الیاف دار. 

 ت مشتری با به درخواس و فن کویل های سقفی سرعته سهسوئی   مجهز بههای زمینی  لفن کوی

 .باشدمیسرعته مناسب برای نصب روی دیوار با جعبه مربوطه قابل تحویل  سهسوئی  

 .باشندمیمجهز به فیلتر قابل شستشو  نیوم دارو سقفی پل فن کویل های زمینی  فیلتر
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ها مشخصات مواد مصرفی در تولید فن كويل  

 

 

 كويل

 جنس تیوپ شیت گالوانیزه

 قطر لوله مسی ⅜"

 مسیضخامت لوله  11107"

 جنس فین آلومینیوم

 ضخامت فین میکرون  041) 11115"

 تعداد فین عدد در هر این  01

3 ROW  تعداد رديف 

 جنس كلکتور  برنجی

150 PSI  فشار تست 

 افت فشار  مطابق کاتالوگ

 شیر هواگیر خودکار

 دستگاه كابینت و بدنه

 جنس بدنه ورق گالوانیزه

 ضخامت بدنه مترمیلی 55/0

 جنس ورق كابینت ورق سیاه روغنی

 ضخامت ورق كابینت مترمیلی 55/0

 نوع رنگ كابینت پودری الکترواستاتیک

 1دار با ضیامت پلی فوم چسب

 مترمیلی
 نوع عايق و ضخامت

 

 

 

 الکتروموتور و فن

 نوع فن سانتریفیوژ

 جنس فن آلومینیوم/ پروپیلن الیاف دار

 بستگی به سایز دستگاه

 عدد  5تا  0)بین  
 تعداد فن

 میزان صدای فن کاتالوگمطابق 

Damandeh, Electrogen, 
Genteq 

 نام سازنده الکتروموتور

 روش ايزوالسیون  گیر پالستیکیلرزه

 فیلتر

 جنس قاب فیلتر آلومینیوم

 های فیلترتعداد اليه 0

 جنس توری فیلتر پروپیلن
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