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  بنام خدا

  مشخصات فنی مورد توجه در انتخاب داکت اسپلیت

  مقدمه 

با کویل آب گرم بررسی نکات و توجه به استاندارد هاي زیر به جهت حفظ کارایی و عملکرد  در انتخاب سیستم داکت اسپلیت
  :دستگاه الزامیست 

  : در دستگاه هاي زیر سقفی روبرو زن فضاي مورد نیاز جهت نصب یونیت داخلی

  سانتی متر 50حد اقل + طول یونیت داخلی  :ول بازشو ط

دردستگاه هایی که کویل آب گرم خارج از یونیت داخلی قرار ( سانتی متر  50حد اقل + یونیت داخلی  عرض :عرض بازشو 
  . )می گیرد به عرض محاسبه شده می بایستی فضاي مورد نیاز کویل گرمایشی را اضافه نمود 

  سانتی متر 15حد اقل + اع یونیت داخلی ارتف :ارتفاع بازشو 

  :استند دیواري  –پایه یونیت خارجی 

ستند درصورت نصب یونیت خارجی روي دیوار تاثیرات وزن یونیت خارجی در نحوه اتصال استند به دیوار و مترال ا - الف 
  . محاسبه گردد 

برابر شرایط جوي و خصوصاٌ مقاوم بودن در م بودن درقابل ریگالژ بودن پایه و مقاو, در صورت استفاده از پایه زمینی  - ب 
  .الزامیست تابش آفتاب 

  :فشار استاتیکی خارجی 

الزم است دستگاه توسط در دستگاه هایی که کویل آب گرم الحاق می گردد حتماٌ جهت محاسبه افت حاصل از الحاق کویل 
طراحی کانال دهش و مکش و تعداد دریچه ها صورت .  مراجع ذیصالح و متعبر تست گردد و بر اساس نتایج حاصله محاسبات

  .بذیرد 

  :دستگاه حادث می گردد از  ر این صورت عوامل زیر در زمان بهربرداريدر غی

  :صدا 

  :نوع صدا شنیدن میشود  4در دستگاه هاي داکت اسپلیت با کویل آب گرم معموالٌ 
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صداي هوا در  – 4صداي خروج هوا از دریچه ها  – 3وزیع صداي عبور هوا در کانال ت – 2صداي ذاتی فن دستگاه  –ا  
  .دریچه مکش دستگاه 

نمیتوان سرعت در دستگاه هایی که پس از الحاق کویل آب گرم فشار استاتیکی خارجی دستگاه محاسبه نمیشود هیچ گاه 
ر دریچه مکش دستگاه را کنترل هوا و به تبع صداي عبور هوا در کانال توزیع و صداي خروج هوا از دریچه ها و صداي هوا د

  .ی خبر می باشد زیرا مبناي محاسبه سرعت با واقعیت موجود دستگاه متفاوت است و طراح از اندازه دقیق آن ب. نمود 

  : از دریچه ها شوت باد 

را بزرگتر دریچه ها ) زوزه کشیدن هوا در موقع خروج ( معموالً به علت فرار از تبعات کوچک گرفته شدن دریچه هاي دهش 
  .میگیرند که این عامل باعث کوتاه شدن طول شوت باد می گردد 

  :محل الحاق کویل آب گرم 

کمتر ) دریچه  به علت کوچک بودن( ه نسبت درچه دهشسرعت عبور هوا ب)به علت بزرگی دریچه  (در دریچه مکش دستگاه
  . اي گرم شدن را پیدا میکند و فرصت کافی براست در نتیجه هوا از کل سطح مقطع کویل عبور نموده 

  :نتایج حاصل از الحاق کویا آب گرم در جلو دستگاه 

افت شدید در دهش دستگاه و به تبع کوتاه شدن ) جلوي دستگاه ( در صورتیکه کویل آب گرم در پشت دستگاه قرار نگیرد 
حادث می ) کل سطح مقطع کویل آب گرم  عدم عبور هوا از( اجباري طول کانال توزیع و یا افت شدید راندمان گرمایی کویل 

  .گردد 

  :الحاق به دریچه مکش الزامیست در صورت رعایت نکات زیر به جهت الحاق کویل آب گرم به دستگاه 

می باشد اذا در این حالت تاثیرات عبور ) مکش ( همانگونه که ذکر شد بهترین جاي الحاق کویل آب گرم در پشت دستگاه 
که از روي دستگاه الزاماتی را به بار می آورد ) درجه سانتی گراد می باشد  70الی  60ورودي به کویل دماي آب ( هواي داغ 

  .شرح داده خواهد شد 

  :جنس پره هاي فن یونیت داخلی 

مانند . ( جنس پره فن یونیت داخلی می بایستی ایزوترمال باشد به علت جلو گیري از دفرمه شدن پره فن یونیت داخلی 
  )زه یا استیل گالوانی

  .درصورت دفرمه شدن پره هاي فن با افزایش شدید صداي دستگاه و کاهش هوادهی مواجه خواهیم شد 
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  :تیپ الکترو موتور یونیت داخلی 

به جهت جلوگیري از کاهش طول عمر احی و ساخته میشود رالکترو موتور ها براي کارکرد در دماهاي محیطی مختلف ط
پوسه در غیر این صورت . ارتقاع داد  Bبه تیپ  Aنیت داخلی را از تیپ .الکترو موتور دستگاه ي الکترو موتور می بایستی

ودن خود را ایق بالکترو موتور به علت در معرض عبور هواي داغ گرم خواهد شد و به تدریج الك روي سیم پیچ الکترو موتور ع
  . دد از دست می دهد و منجر به از کار افتادن الکترو موتور می گر

  :محل استقرار سنسور سنس دماي محیط 

  .برگشت می باشد زیرا به متوسط دماي کل محیط نزدیکتر است کانال  مسیر  بهترین جا براي استقرار دماسنج دستگاه

  .در اولویت هستند به علت باال بودن دقت اندازه گیري دستگاه هایی که از چندین دما سنج استفاده می کنند 

  :السیون وبرخورداري از  دور دائم در دستگاه عدم قطع سیرکو

در صورتیکه دماي محیط به دماي اگر به علت اینکه به ازاي هر یونیت داخلی یک ترموستات و یک دماسنج موجود می باشد 
فن یونیت داخلی قطع گردد چرخش هوا متوقف می گردد لذا تغییرات جدید دمایی محیط با انتخابی روي ترموستات برسد 

خیر به دماسنج میرسد که این امر بیش از آستانه تحمل مصرف کننده بوده و موجبات شکایت و عدم رضایت فی از شرایط تا
  .در نتیجه در دستگاه هاي اسپلیت کانالی هیچ گاه سیرکوالسیون نبایستس قطع گردد . دمایی را فراهم می آورد 

  :لزوم برخورداري سیستم از شیر سه راهه الکترونیکی 

به علت جلو گیري از  <با در نظر گرفتن مطال مطروحه در تیتر عدم قطع سیرکوالسیون وبرخورداري از  دور دائم در دستگاه 
بعد از رسیدن به دماي انتخابی گرمایش بیش از نیاز می بایستی توسط شیر سه راهه الکترونیکی از ورود آب گرم به کویل 

ر کارایی فوق باعث بهینه سازي مصرف و کاهش هزینه حامل انرژي در زمستان نیز روي ترموستات جلوگیري نمود که عالوه ب
  .می گردد 

  :تنوع تعداد دور فن یونیت داخلی 

امروزه به علت ارتقاع سطح کالس ایزوالسیون در ساختمانها و تعداد ایر چنج کم در کاربري هاي مسکونی و اهتمام مصرف 
در عمل مشاهده می گردد که در کاربریهاي لت باالبودن هزینه تامین حامل هاي انرژي کنندگان از به هدر نرفتن انرژي به ع

در . بازه هاي کوچکی دارد , مسکونی اختالف دمایی که توسط دستگاه جهت حفظ رضایت مصرف کننده  جبران میگردد 
دور پایین آنها نه تنها بیش تري دارند  هایی که تنوع دور فنها اکثراٌ روي دور پایین فن کار می کنند و دستگانتیجه دستگاه 

  .سیرکوله مناسب را حفظ میکنند بلکه صداي کمتري هم وارد محیط می کنند 
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دور  3در دستگاه  1در صورتیکه دور . می باشد  cfm    :400 cfm 1200دور به ظرفیت  5در دستگاه  1بطور مثال دور 
800 cfm   می باشد.  

  :رند هاي ال جی و اوجنرال و کین الکتریک نتیجه گزارش مقایسه اي بین ب

جدول پیوست دستگاه کین الکتریک متعلق به شرکت کیا سپهر و کیا الکترا کیش الزانات الزم با توجه به مقدمه فوق الذکر و 
  .ند یگر فاقد رعایت الزامات اساسی می باشدر انتخاب سیستم داکت اسپلیت با کویل آب گرم را رعایت نموده و دو برند د

  :برخی از نقاط ضعف برند ال جی 

بعد از الحاق کویل آب گرم افت حاصله توسط آزمایشگاه معتبر محاسبه نگردیده لذا طراحی با مشخصات غیر موثق نتایج  -  1
  .دارد  هغیر قابل جبرانی را به همرا

  .ه شد که به نتایج آن مشروحاٌ پرداخت, محل الحاق کویل آب گرم جلوي دستگاه می باشد  - 2

جنس پره هاي فن یونیت داخلی پالستیک بوده که در برابر عبور هواي  تن مورد استفاده در پروژه  3و  2,5و  2در ظرفیت - 3
  .گرم دفرمه میگردد 

بیش از نیاز کاربري مسکونی و به تبع تحمیل غیر ضروري صدا به  1دور  cfmدور بوده که  3تعداد دور فن یونیت داخلی  - 4
  .ردد محیط می گ

  .دائم فن یونیت داخلی بوده  و به تبع اطاله داشتن عملکرد دستگاه امري بدیهی است دستگاه فاقد دور  - 5

شیر سه راهه الکترونیکی بوده و درصورت الحاق شیر سه راهه احتیاج به تهیه اتصاالت مسی مربوطه و دستگاه فاقد  -  6
  .ترموستات جداگانه جهت مدیریت شیر برقی می باشد 

  .بودن که کوتاه بودن عمر الکترو موتور را در بر دارد  Aتیپ الکترو موتور یونیت داخلی  – 7

  :برخی از نقاط ضعف برند اوجنرال 

بعد از الحاق کویل آب گرم افت حاصله توسط آزمایشگاه معتبر محاسبه نگردیده لذا طراحی با مشخصات غیر موثق نتایج  -  1
  .ه دارد غیر قابل جبرانی را به همرا

  .که به نتایج آن مشروحاٌ پرداخته شد , محل الحاق کویل آب گرم جلوي دستگاه می باشد  - 2

تن مورد استفاده در پروژه  جنس پره هاي فن یونیت داخلی پالستیک بوده که در برابر عبور هواي گرم  3در ظرفیت - 3
  .دفرمه میگردد 
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بیش از نیاز کاربري مسکونی و به تبع تحمیل غیر ضروري صدا به  1دور  cfmدور بوده که  3تعداد دور فن یونیت داخلی  - 4
  .محیط می گردد 

  .دستگاه فاقد دور دائم فن یونیت داخلی بوده  و به تبع اطاله داشتن عملکرد دستگاه امري بدیهی است  - 5

به تهیه اتصاالت مسی مربوطه و دستگاه فاقد شیر سه راهه الکترونیکی بوده و درصورت الحاق شیر سه راهه احتیاج  -  6
  .ترموستات جداگانه جهت مدیریت شیر برقی می باشد 

  .بودن که کوتاه بودن عمر الکترو موتور را در بر دارد  Aتیپ الکترو موتور یونیت داخلی  – 7

  :برخی از سایر مزایاي دستگاه داکت اسپلیت کین الکتریک 

ر کانال برگشت و دیگري در ترموستات دیواري با حق اتخاب نوع سنسور سنس دماي محیط یکی د 2برخورداري از  - 1
 .کارکرد در فصول مختلف سال 

 .امکان انتخاب سیستم سوپر سایلنت جهت کاهش چشمگیر صداي فن یونیت داخلی  - 2

 .امکان انتخاب دستگاه مجهز به فیلتر جداکننده روغن جهت با البردن طول عمر کمپرسور  - 3

 .شامل حرارتی و صوتی ر عایق جداره داخلی در پنل یونیت داخلی میلی مت 20برخورداري از  - 4

وجود کویل آب گرم در داخل ساختار یونیت داخلی و به تبع اشغال کمتر فضاي سقف کاذب جهت نصب یونیت  - 5
 .داخلی

  .مجهز به سیستم آنتی فیریز جهت جلو گیري از یخ زدن کویل آب گرم در تابستان  - 6

  


