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 : یك فن كویل تشكیل شده از
... كویل گرمایش و كویل سرمایش و بادزن و فیلتر ھواي قابل تعویض یا قابل شستشو و تشتك تخلیھ تقطیر اتو

ھا درجھ حرارت گرمایش وسرمایش توسط ترموستات و مقدار رطوبت توسط ھیومیدستات و مقدار دراین واحد
  . ھوا توسط بادزن و مقدار ھواي تازه بھ روشھاي متداول كنترل میشود 

  : اجزاي اصلي واحدھاي فن كویل عبارتند از
لھاي كرمایش با بخار آب یا آب گرم واحدھاي فن كویل میتوانند داراي مقاومت الكتریكي وكوی. فیلتر ھوا و بادزن

غالب گرمكنھاي الكتریكي براي استفاده در فصل پاییز در نظر گرفتھ میشوند تا مشكل تبدیل . كننده نیز باشند
  .اي مرتفع گردد زمستاني در سیستمھاي دو لولھ- وضعیت تابستاني

موجب میگردد تا از مسدود شدن و  در قبل از بادزن ٣٥وجود یك فیلتر قابل تعویض یا قابل شستشو با بازده 
گرفتگي مسیر عبور ھوا از رئي كویل توسط خاك یا الیاف موجود در ھواي در حال گردش جلوگیري شود 

ھمچنین با استفاده از این فیلتر از موتور بادزن حفاظت خواھد شد و مقدار االیندھھایي كھ توسط ھوا جابجا میشوند 
  .تشتك تخلیھ تقطیرات واحدھاي فن كویل داراي عایق ھستند.ابددر داخل فضاي تھویھ شده كاھش می

  
استفاده از عایقھایي با دھانھ ھاي دمپردار كھ براي اتصال بھ دریجھ ھاي تازه روي دیوارھاي خارجي ساختمان 

كاربرد این واحدھا توصیھ نمي شوند زیرا فشار باد موجب خواھد شد مقدار ھواي .طراحي شده اند اختیاري است
بعالوه وقتي این واحدھا در اقلیم سرد استفاده میگردند باید احتیاط الزم براي . تازه ورودي از كنترل خارج شود

  .جلوگیري از یخ زدن كویل صورت پذیرد

  نوع و محل نصب
در مواردي كھ .فن كویلھاي سقفي را میتوان بھ سیستم كانال كشي متصل و توسط ان چندین دریجھ را تغذیھ كرد

مثآلخانھ ھاي (     اختصاصي اتاقھا ضرورت نداشتھ باشد و بتوان برگشت ھوا را مشترك درنظر گرفت كنترل
در اینصورت براي تامین افت فشار بیشتر . میتوان از یك فن كویل براي تغذیھ چندین اتاق استفاذه نمود)اپارتماني

ن تامین میشود را در فن كویل سقفي میتوان ھواي تازه اي كھ توسط ھوارسا.باید موتور بادزن بزرگتر انتخاب شود
  .بھ محفظھ ورودي ھوا بھ فن كویل و یا مستقیمآ بھ داخل اتاق تغذیھ كرد

  

  )fan coils(واحد فن كویل 

  
ي تازه را مستقیمآ بھ داخل اتاق وارد مي كنید باید ان را قبآل تا درجھ حرارت اتاق گرم كنید تا در صورت اگر ھوا

خاموش بودن فن كویل افراد احساس عدم اسایش نكنند انتخاب كویل بر مبناي درجھ حرارت ھواي مخلوط ورودي 
ي كھ نیازھاي سرمایش و گرمایش اتاق را بھ كویل و درجھ حرارت الزم در خروج از كویل انجام مي شود بھ نحو



  . فن كویلھاي سقفي فضایي را دركف ساختمان اشغال نمي كنند و معموآل ارزانتر ھستند. نیز پاسخگو باشد
نتایج بھتري خواھد )زمیني(در ساختمانھا یا نواحي اي كھ مقدار بار گرمایش زیاد است استفاده از مدلھاي عمودي 

  در دیوارھاي خارجي یا زیر پنجره ھا مقدار گرمایش بیشتر خواھد بودبا نصب فن كویل . داشت
  

  انتخاب دستگاه فن كوئل
ظرفیت سرمایش اسمي در . دارند )سرعتھ ٣(برخي از طراحان ھنگام انتخاب فن كویل ھایي كھ كلید كنترل دور 

امتر كار كردن ان خواھد این امر موجب افزایش ضریب اطمینان دستگاه و ار. سرعت متوسط را مبنا مي گیرند
  .شد زیرا ھنگامي كھ فن كویل در دور زیاد كار كند ظرفیت حرارتي ان افزایش خواھد یافت

  ٧٠تا درجھ حرارت حدود )ھوارسان(وقتي ھواي تازه قبآل توسط سیستمھاي مركزي 
  . امین كنندسرد یا گرم شده باشد فن كویل ھا باید فقط بارھاي سرمایي و گرمایي فضاي مورد نظر را ت

  سیم كشي فن كویل
معموآل موتور بادزن فن كویلھا از نوع موتورھاي كوچك خازن دار یا قطب كوجك سایھ اي و مجھز بھ محافظت 

تجاوز  ٣٠بھ ندرت از )حتي در سرعت زیاد(كویلھا توان مصرفي بزرگترین فن . در مقابل اضافھ بار شدن ھستند
  .تجاوز نخواھد كرد ٢٫٥میكند وجریان راه اندازي انھا از 

  .درطراحي مدار سیم كشي باید مقررات ملي و محلي توجھ شود
  .معموآل سیستم سیم كشي فن كویلھا از سیستم روشنایي مجزا است

  كنترل ظرفیت فنكویل
د توسط تغییر مقدار گذر اب درون كویل كنار گذر كردن ھوا از اطراف كویل تغییر كنترل ظرفیت فن كویل میتوان

مقدار گذر اب توسط ترموستاتي كھ در مسیر ھواي برگشت یا . سرعت بادزن و یا تركیبي از این روشھا انجام شود
  .اشدروي دیوار نصب مي آگردد كنترل مي شود كنترل سرعت بادزن مي تواند از نوع دستي خودكار ب

  
دربرخي .خاموش است و انتخاب سرعت بصورت دستي انجام مي شود  -معموآل كنترل خودكار بصورت روشن

  .از فن كویلھا از موتورھاي دور متغیر براي تنظیم سرعت استفاده مي گردد
  

ده وقتي كنترل ظرفیت فن كویل از طریق كنترل سرعت بادزن انجام مي شود ترجیحآ از ترموستات اتاقي استفا
  كنید

  :خاموش براي بادزن مناسب نیست زیرا –استفاده از كنترل روشن 
  
  معموآل تغییر سطح صداي حاصل از بادزن بیشتر از صداي مداوم انازار دھنده خواھد بود و : ١
  
  .الگوي گردش ھوا در اتاق بسیار متغیر خواھد بود: ٢
  

  كاربرد فنكوئل ھا
مواردي است كھ بخواھیم درجھ حرارت ھر فضا بطور جداگانھ كنترل  بھترین كاربرد سیستم فن كویل مربوط بھ

  .شود
  .ھمچنین با استفاده از سیستم فن كویل از انتقال الودگي بین اتاقھا جلوگیري خواھد شد

  :كاربردھاي مناسب این سیستم عبارتند از



  .ھتلھا و متلھا و ساختمانھاي اپارتماني و ساختمانھاي اداري 
  

ادي از ساختمانھاي بیمارستانھا نیز از سیستم فن كویل استفاده میشود ولي این موضوع چندان اگر چھ در تعد
  مناسب نبست زیرا بازده فیلتر ھواي فن كویلھا كم است و نگھداري و تمیز كردن انھا نیز مشكل خواھد بود

  
  مزایا

  :مزیتھاي اصلي سیستمھاي تمام اب عبارت اند از 
  
  .فضاي كمتري اشغال خوھھدكرد) لولھكشي در قیاص با كانال كشي(كننده  سیستمتغذیھ سیال سرد) ١
  .نیازي بھ اتاق بادزن مركزي اصآل وجود ندارد و یا ابعاد ان كوچكتراست) ٢
  .فضاي مورد نیاز براي عبور كانالھاي ھوا كوچكتر خواھد بود) ٣
  

  . رند را خاموش كرددر این سیستم میتوان فن كوي فضاھایي كھ نیاز بھ تھویھ مطبوع ندا
  

براي اینكھ پاسخ سیستم بھ تغییر مقدار بارھاي سرمایش و گرمایش سریع باشد مي توان ظرفیت فن كویل را بیشتر 
  .در نظر گرفت

  
در این سیستم جون امكان استفاده از اب گرم كننده با درجھ حرارت پایینتر نیزبراي تامین گرمایش وجود دارد 

  .ویژه درسیستمھاي بازیافت حرارت یا سیستمھاي حرارت خورشیدي مناسب است استفاده از فن كویل بھ
  

  معایب فن كویل
تعمیرات سیستمھاي تمام اب بیشتر از سیستمھاي تمام ھواست و غالبآ این تعمیرات در فضاھایي صورت مي گیرد 

ع اوري تقطیرات پیش در واحھایي كھ نقطھ شبنم انھا كم است ضروري است سیستم جم. كھ افراد حضور دارند
  .بیني وبھ طور ادواري تمیز گردد

  
ھمچنین تمیز كردن كویل واحدھاي فن . در برخي موارد جمع اوري و تخلیھ تقطیرات مشكل وھزینھ بر خواھد بود

چون فیلتر ھواي فن كویل ھا معموآل كوچك و داراي بازده كم میباشد براي اینكھ مقدار . كویل نیز مشكل است
  .كاھش نیابد باید بصورت متناوب ان را تعویض یا تمیز كرد جریان ھوا

  
گاھي اوقات كھ تمام رطوبت گیري توسط سیستم مركزي تامین ھواي تازه انجام مي شود مي توان از سیستم تخلیھ 

  .تقطیرات صرفنظر كرد
  

مقدار ھواي . گردد غالبآ ھواي تازه از طریق پنجره یا نصب دریچھ بر روي دیوارھاي خارجیساختمان تامین مي
  .تازھاي كھ بھ این روش تامین مي شود متاثر از اثر دود كشي جھت و سرعت باد خواھد بود

  
اگر براي كنترل درجھ حرارت اتاق از شیرھاي تنظیم جریان اب سرد كننده استفاده مي كنید این احتمال وجود دارد 

  .كھ مقدار رطوبت داخل اتاق در تابستان افزایش یابد
  
ي كنترل شرایط اتاق مي توان از كنترل كننده ھاي دو وضعیتي استفاده كرد كھ در یك حالت سرعت بادزن را برا

تغییر مي دھد و در حالت دیگر مقدار اب سرد كننده عبوري ازفن كویل را از طریق گذراندن ا عبارتند از ن از 
  .كنار كویل تنظیم مي كند

  
  مشخصات فنی فن کویل ھا 

  :فن ھا
ی دستگاه پالستیکی و از جنس پلی آمین بوده کھ با نصب الکتروموتورھای کم صدا و طراحی صحیح پایھ فن ھا

  .موتور موجب می گردد کھ دستگاه با حداکثر ھوادھی و حداقل صدا مورد استفاده قرار گیرد



  
نکھ از وزن دستگاه دقت در ساخت و باالنس فن ھای پالستیکی و عدم استفاده از فن ھای فلزی رایج عالوه بر ای

می کاھد ضمن حفظ استحکام کافی، از مشکالت مربوط بھ لرزش نیز پیشگیری می نماید، ھمچنین با کاھش توان 
  الکتروموتورھا از مصرف برق و ھزینھ ھای مربوط بھ آن کاستھ می شود

  
  :بدنھ فن کویل

استحکام را ارائھ می نماید و بدنھ  بوده کھ ترکیبی از زیبایی و ABSبدنھ فن کویل ھای زمینی زھش از جنس 
  .انواع سقفی بھ اقتضای شرایط استفاده، از ورق گالوانیزه و با پوشش رنگ ساختھ می شود

  
  

  : گزینھ ھای انتخابی
فن کویل ھا دارای کلید کنترل دور سھ مرحلھ ای جھت فن بوده و بنا بھ سفارش امکان افزودن برد الکترونیکی 

این گزینھ موجب افزایش کارایی . توجھ بھ دمای ھوای خروجی کویل نیز وجود داردجھت کنترل دور فن با 
  .دستگاه و صرفھ جویی در مصرف انرژی می گردد

  
ھمچنین امکان تعبیھ دمپر ھوای تازه و چھار لولھ ای شدن کویل جھت تأمین نیازھای مشتری، بھ صورت سفارشی 

  .وجود دارد
 


