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 عمومی

  فن کویل های سریN  این فن کویلظرفیت موجود است.  هفتاز نوع فن کویل های دکوراتیو است که در 

ها قابلیت هایی از قبیل تامین هوای سرد و گرم، افزایش یا کاهش رطوبت نسبی، توزیع مناسب 

 وجود پد های ضد لرزش را دارند. به دلیلنویز پایینمحیط و هوا در 

 ای ز هاین فن کویل ها دارای زیبایی و طراحی منحصر به فردی هستند که برای برآورده کردن نیا

مسکونی مناسب های مکان های مختلف از قبیل ساختمان های بزرگ، هتل ها، مغازه ها و کاربرد 

ه در دسترس اند ک سانتریفیوژفن های موجود در این فن کویل ها در دو نوع تانژانشیال و هستند. 

رار اده قبه ترتیب در کاربرد های سطوح کم صدا و فشار استاتیکی و جریان هوای زیاد مورد استف

 می گیرند.

  ا ب توسط فن از ورودی فن کویل مکش می شود و هواابتدا سیستم به این صورت عمل می کند که

ه کمک ب ، گرم یا سرد می شود. در نهایتعبور از یک فیلتر تصفیه شده و پس از عبور از روی کویل

 هدایت می شود.   محیطبه درون  مناسب ایجاد مومنتوم در هوا،فن و موتور از طریق پره های 

  زیر نظربرای ساخت این فن کویل ها یک خط ویژه طراحی شده است که تمامی مراحل مونتاژ 

  انجام شده و عملکرد آن نیز مورد بررسی قرار می گیرد. کنترل کیفیت واحد 

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

 كويلها

 نوع از  پره در هر اینچ( 01)میکرون  041 به ضخامت آلومینیومی هایسه ردیفه با پره کویلها

است.  بردن راندمان حرارتی روی لوله ها قرار گرفته باالجهت  ( Corrugated Ripple) موجدار

امر  این . شوندانبساط مکانیکی به صورت اتوماتیک و همزمان ساخته میبا روش  لوله های کویل

به منظور حذف مقاومت حرارتی، از بین  ها با فینی لولهیفاصله هواگیرد که صورتی انجام میه ب

 رود.

 به صورت ،دستگاه مخصوص اتوماتیک و مدرنبه کمک ها کویل Hair Pin جوشکاری و آیند ر مید

الکترود مخصوص جوش مس و جوش نقره  با استفاده ازبه ترتیب  ها و هدرها U- Bend ها بهلوله

 .شودمی انجام
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  این روغن در کاهش  کهازآنجایی. اندشدهبه روغن آغشته  هافینکویل ها در هنگام ساخت و جاگذاری

نقش دارند، پیش از تکمیل فرآیند ساخت چربی زدایی  گردوغبارانتقال حرارت و بستن سطح کویل با 

 . شودمیانجام 

  فشرده هوای بامخصوص  حوضچه در ساخت ازکویل ها پسPSI 051  مستغرق مورد  صورتبه

 .آزمایش نشتی قرارمی گیرد

  و نیاز به هواگیری دستی ندارد باشدمیدستگاه دارای شیر هواگیری اتوماتیک. 

 کلکتور ها( از جنس برنج بوده که  هدرها( 

  دارایکشیلولهسهولت در  منظوربه. همچنین شوندمییکپارچه تولید  صورتبهبا روش فورج و ، 

 .  باشدمی ایدندهاتصال 

 تا از تغییر فرم و  شودمیبا استفاده از قطعه نگهدارنده از جنس ورق گالوانیزه به بدنه مهار  هدرها

 لوگیری شود.  ج کشیلولهدر هنگام اتصال به مدار  هدرهاآسیب دیدن 

بدنه 

 عايقو

 ین مقاوم ی از جنس پلی پروپلییکپارچه بوده و گریل های باال صورتبهی دستگاه یکاور یا کابینت جلو

ز جنس ا دستگاه کاور بیرونیاست.  دستگاه دارای پوششی از جنس پروپلین هایپایهو به حرارت و سرما 

 ،رمادر برابر گ بدنهمقاومت رنگ سبب افزایش که  باشدمی الکترواستاتیکورق روغنی با رنگ پودری 

 .گرددمیسرما و رطوبت 

  در محل اتصاالت فلز به فلزگالوانیزه و یا پلیمری است هایورقکلیه اجزای داخلی دستگاه از جنس . 

 . شودمیاستفاده  صداهای زائد کاهش منظوربهیا الستیک  پلیمر از 

  توانمی چراکه باشدمی پذیرامکاندر محل  راحتیبهل یراست از فن کوچپ یا  صورتبهاستفاده 

 .تغییر داد مورداستفادهدر محل  راحتیبهاز چپ به راست و بالعکس  را ل دستگاهیجهت کو

 Pan Drain  داردن بندیآبو نیاز به  باشدمیتزریقی یکپارچه  صورتبهاز جنس پلی پروپلین و. 

 مترسانتیبا ضخامت یک  دارچسبفوم پشت از جنس  یتمامی سطح خارجی تشتک درین با عایق

  ت.پوشانیده شده اس

  با )به شکل زمینی، دیواری و سقفی همزمان طراحی شده است که قابلیت استفاده  ایگونهبهدستگاه

 .را داردکابینت و بدون کابینت( 

به  الکترواستاتیک مزيت رنگ پودری

 : رنگ روغنی

و یکنواخت در تمام  الف( پوشش رنگ یکدست

 سطوح رنگی

 ب( دوام بیشتر

 باال پ( چسبندگی

 گرم وبیشتر در مقابل رطوبت ج( مقاومت 

 مراحل رنگ

 ورق خام گیریچربیف( ال

 ب( شستشو با آب گرم

پ( فسفاته شدن )اضافه شدن مواد شیمیایی ( که 

 .کندجلوگیری می قطعه زدگیزنگاز 

 گرم ت( شستشو با آب

 دث( شستشو با آب سر
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 گرمدر کوره هوای  کردنخشکج(  وشوشست(دارای قابلیت چ

 چ( پاشش رنگ

 ح( پختن رنگ در کوره هوای گرم
 

فن و 

 موتور

 42ل هاییفن کوN   42از سایزN16   42تاN50   با ظرفیت هوادهی ازcfm  091   تاcfm 501  

 . کندمیکار  صدابی ست که تقریباا تانژانشیال هایفندارای 

 42هایلیکوفنN   42از سایزN60   42تاN75   با ظرفیت هوادهی ازcfm 041 تاcfm 011 

و  Drain یکپارچه با سینی صورتبهبا حلزونی از جنس پلی پروپلین است که  سانتریفیوژدارای فن 

یکپارچه بودن بدنه دستگاه و همچنین  .تزریقی ساخته شده است صورتبهبدنه اصلی دستگاه 

 .باشد صداکمل بسیار پعملکرد فن کو تاپالستیکی بودن آن باعث شده 

  از جنس سانتریفیوژ هایفناز جنس پلی آمید الیاف دار و  تانژانشیال هایفن ABS  ساخته شده و

ف ی مختلیی باال هستند و در شرایط دمادارای مقاومت مکانیکی و حرارت هافناند. این باالنس شده

 .شوندنمییر شکل ندارند و از باالنس خارج تغی گونههیچو در طی زمان طوالنی  ( C01°)تا 

 ندارد کاریروغننیازی به سرویس و  گونههیچسه دور و دارای حفاظت داخلی است و  الکتروموتورها. 
 

 فیلتر

 یشتر شده بکه سطح آن نسبت به انواع فیلترهای فلزی  ستا از جنس پروپلین یدستگاه دارای فیلتر

 :استدارای مزایای زیر  کهاست 

افت فشار شده و سطح صدای  کاهش کمتر است که این امر باعث فیلتر واحد سطح جریان هوا بر .0

 .دهدمیدر اثر جریان هوا بر روی فیلتر را کاهش  ایجادشده

 .باشدمیاز انواع دیگر فیلترها  ترطوالنیفیلترها  این فاصله زمانی بین دفعات تمیز کردن .1

  و د نگهدارنده هایریلکافیست  است چراکه تنها آسان بسیار تمیزکاریخارج کردن فیلترها برای

. نصب مجدد آن نیز به همین سادگی و به ترتیب خارج کردو فیلتر را  هکشیدین یفیلتر را پا طرف

 .باشدمی آن عکس بیرون آوردن

 ودشمیای طراحی شده است که از فرار هوا از کنار فیلتر جلوگیری گونهه فیلتر و محل نصب آن ب. 

 
 

 :توجه

بنا به تائید فنی واحدهای فنی و مهندسی خود و با رعايت و حفظ كیفیت  آفرين سرماشركت 

 .تواند نسبت به استفاده از اقالم جايگزين در ساخت محصوالت اقدام نمايدمحصول می
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 كويل

 گالوانیزه جنس تیوپ شیت

 ⅜" قطر لوله مسی

 0.017" ضخامت لوله كويل

 آلومینیوم جنس فین

 میکرون( 041) 0.005" ضخامت فین 

 

 در هر اینچ01 تعداد فین

تا  1بسته به سایز دستگاه ) بین  رديف كويلتعداد 

 ردیف( 3

 برنجی جنس كلکتور كويل

 PSI 051 فشار تست كويل

 مطابق کاتالوگ افت فشار كويل

 اتوماتیک شیر هواگیر

 فیلتر

 پروپیلن جنس قاب فیلتر 

 0 فیلتر  هایاليهتعداد 

 پروپیلن جنس توری فیلتر 

 فن و الکتروموتور

 فن تانژانشیال  -1بنا به ظرفیت دستگاه:  نوع فن

 فن سانتریفیوژ-2

 دارروکشفن تانژانشیال : پلی آمید  - جنس فن

 ABS: سانتریفیوژفن 

 1تا  0)بین  بستگی به سایز دستگاه تعداد فن

 عدد(

 مطابق کاتالوگ میزان صدای فن 

  Arian Sanat, DAEWOO نام سازنده الکتروموتور

 الستیکی مخصوص گیرلرزه ارتعاش روش ايزوالسیون

و بدنه دستگاه با سیم ارت  الکتروموتور سیستم ارت

به ترمینال ارت خروجی متصل شده 

 است. 

 بدنه و كابینت دستگاه

 ورق گالوانیزه جنس بدنه

 مترمیلی 0 ضخامت بدنه

 روغنی جنس ورق كابینت

 مترمیلی  05/1 ضخامت ورق كابینت

 پودری الکترواستاتیک نوع رنگ كابینت

با ضخامت  دارچسبپلی فوم پشت  نوع عايق و ضخامت

 مترمیلی 3


