
             

                                                    

 پرسش های متداول  پیرامون 

 کویل های فعال سرد هوشمند )کویفاس(
FAQs – Active Chilled Beams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرشاری زندگی در جاییکه زیست می کنید... با کویل های فعال سرد هوشمند دادانکو

 

… Breathing Life Into Your Building …        

 شرکت  آ کا میا  
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 مقدمه 

 ای ازمجموعه ،کویفاسدر مورد شما  های متداولپرسشگفتن به برای پاسخ بازار و مشتریان خود و کسب شده از  هایهبر اساس تجربدادانکو 

 :است به شرح زیر تدوین نموده گروه اصلی را در هفت هامربوط به آن یهاها و پاسخپرسش

 (DADANCO ACB Systems) دادانکو(کویفاس)کویل فعال سرد هوشمندهای معرفی سیستم .1

 های جایگزینبا سایر سیستم )کویفاس(هوشمند  مقایسه کویل فعال سرد .2

 سیستمهای تامین هوای مالحظات مربوط به قسمت .3

 سیستمهای تامین آب مالحظات مربوط به قسمت .4

 سیستم گرمایش .5

 سیستم نصب .6

 سیستم اندازی و نگهداریها، راهکنترل .7

 

  دادانکو)کویفاس(هوشمند  های کویل فعال سردسیستمدرباره 

 چیست؟)کویفاس(هوشمند ( کویل فعال سرد  1

کند تا های سیال استفاده میکه از انرژی جابجایی جریان است آب –تلفیقی است از یک سیستم تهویه مطبوع هوا هوشمند فعال سرد  کویل

 .نمایدتامین را مورد نیاز یک فضا  گرمایش و سرمایش 

در فشار  و شودمینامیده  (Primary Air)هوای اولیه  ،دگردهواساز مرکزی تامین می که توسط هوشمندکویل فعال سرد مورد نیاز  ی تازههوا

 شود.فراهم میبا حجم ثابت و اینچ ستون آب(  5/0استاتیک کم )به طور معمول فشار کمتر از 

    اختالط یمحفظه رونبه د های القایی ویژهای از نازلتوسط مجموعه شده،کویفاس دستگاه وارد پلنیوم ورودی طریق هوای اولیه از 

(Mixing Chamber) د که باعثشوایجاد میون این محفظه درای با فشار نسبی کم منطقه در این وضعیت، گردد.میتخلیه  دستگاه     

اختالط مکیده شود. هوای  یبه داخل محفظه (Secondary Water Coil)پس از عبور از روی کویل ثانویه آب  ،هوای داخل اتاق  گرددمی

در درون محفظه اختالط با هوای اولیه مخلوط شده و هوای حاصل شود، نامیده می (Secondary Air)که هوای ثانویه نیز مکیده شده از اتاق 

 گردد.به داخل اتاق ارسال می (Supply Air)اختالط این از 
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-ارسالی معموال درصدی از بار محسوس اتاق و تمام بار نهان آن را تامین نموده و باقی (خنک و خشک)در حالت سرمایش دستگاه، هوای اولیه 

گردد. درجه حرارت آب خنک درون کویل همیشه باالتر از مانده بار محسوس اتاق نیز توسط آب خنک درون کویل ثانویه آب دستگاه تامین می

 روی کویل آب جلوگیری شود.ر عریق و تقطیر بد تا از تگرددرجه حرارت نقطه شبنم طراحی اتاق تنظیم می

 یک واحد القایی است؟ )کویفاس(هوشمند  یا کویل فعال سردآ(  2

استفاده از هوای  ،هاکند. تفاوت اصلی میان آنهای القایی کار میبر اساس همان اصول عملکرد سیستم کویفاسکه توان گفت می به نوعی  ،بله

 .نسبت به واحدهای القایی استهوشمند در کویل فعال سرد ب( آاینچ ستون  5/0تر از )به طور معمول کم تراولیه با فشار استاتیک بسیارکم

یی در مصرف جوعالوه بر صرفهبر همین اساس . واحدهای القایی استاز  ترکم کویفاسهوای اولیه مورد نیاز میزان  ،در اغلب مواردهمچنین 

 دهد.میتا حد زیادی کاهش نیز ، صدای تولید شده درون دستگاه را کویفاسانرژی، استفاده از هوای اولیه با فشار استاتیک بسیار کم در 

3  )Entrainment Ratio  چیست؟ 

نسبت حجم هوای ثانویه )مکیده شده از اتاق( به حجم هوای اولیه )تازه( است. این نسبت به طور  ، Entrainment Ratio(ER)نسبت

اید. این نسبت در زمان یتغییر می هوشمند برای عملکرد بهتر کویل فعال سردنیز  4تا بیش از شود و در نظر گرفته می 5/3معمول در حدود 

 گیرد.متفاوت مورد توجه قرار می های فعال سردعملکرد کویل یمقایسه و ارزیاب

 های فعال سردگذارد. در کویلتاثیر می ER نسبت به طور مستقیم بر روی ،الزم به ذکر است که میزان چگالی فین در کویل ثانویه آب دستگاه

برابر چگالی  دور معمول دست کم شود که این مقدار به طو( استفاده میFPI 12فین در هر اینچ ) 12هایی با چگالی از کویل ،دادانکو هوشمند

کامال  ،دادانکو هوشمندهای فعال سرد کویلحاصل شده در  ER نسبت در نتیجه .های کویل فعال سرد استفین مورد استفاده در سایر دستگاه

 .سایر رقبا است محصوالت ازبزرگتر در بسیاری موارد نیز و  یرقابت
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های دستگاهتر و صدای دستگاه نیز کمتر از سایر دادانکو بزرگ )کویفاس(هوشمند های فعال سرد در کویل ER نسبت ( چرا 4

 است؟ کویل فعال سرد

ویژه است که در کنار فراهم فرد با تکنولوژی دینامیک سیاالت  به های منحصردادانکو مجهز به نازلهوشمند های کویل فعال سرد دستگاه

 پروژه شود.یک تر و یا اندازه کوچکتر برای های با تعداد کمانتخاب دستگاهتواند منجر به می بزرگ،بسیار  ER  نسبت نمودن

به طور معمول صدای بسیار کمتری نسبت به سایر  ،های خاصدادانکو با استفاده از این نازلهوشمند های فعال سرد کویل ،عالوه بر این

 های کویل فعال سرد دارد.دستگاه

 ؟نمایدرا ارائه می  )کویفاس(هوشمند  دستگاه کویل فعال سردهایی از مدل( دادانکو چه نوع  5

 کویل فعال سرد هایترین نوع دستگاهمتداولبوده و روی سقف ر جهت نصب بکه مناسب  (با یک یا دو خروجی هوا)های کاستی مدلانواع 

 .باشدمیسقفی توکار یا دیواری توکار نیز قابل سفارش مختلف های مدلهمچنین  .است هوشمند

 

 

 

 

 چیست؟ )کویفاس(هوشمند های متداول دستگاه کویل فعال سرد ی( کاربر 6

آل هستند. کاهش ایده ،گرمایش و سرمایش محسوسمتوسط و زیاد ها و فضاهایی با چگالی بار برای ساختمانهوشمند های فعال سرد کویل

شرایط کاربری  چنیندر  ،VAVهای تمام هوای متداول مانند مقایسه با سیستماین سیستم، در میزان جریان هوای اولیه )تازه( مورد نیاز در 

 درصد کم تر( است. 00تا  70بسیار قابل توجه )اغلب 

ساخت و اولیه چه در زمان ) هاها، مدارس و کتابخانهها، بیمارستانها، دانشگاهاداری، آزمایشگاهفضاهای های متداول از جمله کاربریبسیاری از 

 از این دسته هستند. (های موجودو چه جهت نوسازی ساختمانساز 
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های خوبی جهت گزینههستند، صدای کم برای دارای الزام که  ییهادادانکو، ساختمانهوشمند های فعال سرد کم کویل به دلیل صدای بسیار

 د.باشنمیاستفاده از این دستگاه 

هوا حجم ثابت دارای هوشمند های کویل فعال سرد که دستگاه است، با توجه به این هایی که کیفیت هوای داخل مدنظرهمچنین در ساختمان

های مختلف ساختمان را توانند تعویض مناسب هوا و کنترل رطوبت بخشمی ،ها و تحت شرایط مختلف بارهای محسوسبوده و در تمام زمان

 .هستندفراهم نمایند، بهترین انتخاب 

های کشی مورد نیاز جهت تغذیه کویلتاثیر محدودیت فضا هستند و کاهش اندازه هواساز مرکزی و کاهش حجم کانالهایی که تحت ساختمان

در نهایت به دلیل صرفه جویی قابل  آل برای این دستگاه باشند.توانند کاندیدای ایدهمی نیزاست حائز اهمیت ها در آن هوشمندفعال سرد 

 استاندارد المللی در این زمینه مانندخواهند به استانداردهای بینهایی که می، ساختمان هوشمند فعال سردهای کویل ی در دستگاهژتوجه انر

LEED هوای داخل، کنترل مستقل دما در هر بخش از  ی، کیفیتژهای کارایی انردر حوزه ندتوانمی هوشمندهای فعال سرد دست یابند، کویل

 .باشندحرارت داخل محیط بسیار موثر  ساختمان و آسایش افراد از نظر درجه

  های جایگزینبا سایر سیستم )کویفاس(هوشمند مقایسه کویل فعال سرد درباره 

( VAVرا با یک سیستم تمام هوا مانند سیستم حجم متغیر هوا ) )کویفاس(هوشمند یک سیستم کویل فعال سرد باید چطور (  1

 ؟نمودمقایسه 

های اساسی در معمول دارای منابع گرمایش و برودت )نصب شده( مشابه مانند چیلر و بویلر هستند و تفاوتها به طور هردو این سیستم

 .است های تامین هوا و هواسازسیستم

 های کویل فعال سرددر سیستمموجود فشارهای استاتیک همچنین  ،تازه( مورد نیازهوای مقدار هوای اولیه )در با توجه به کاهش زیاد 

 ،زیاد(چگالی بار محسوس  دارایهای به ویژه در ساختمان) های تمام هواها نسبت به سیستمجویی مصرف انرژی در آن، میزان صرفههوشمند

دو صادق  هر ،دارای نیروی محرکه فنیا تک کاناله و نوع  VAVهای که این نتیجه در خصوص سیستمچشمگیر و قابل توجه است. در حالی

    حذف  VAVهای موجود در واحدهای ترمینال گردد که تمام موتورها و فنیی مصرف انرژی وقتی بیشتر و چشمگیرتر میجواست. صرفه

 شود.می

( دارای هزینه بیشتری VAVبه طور معمول واحدهای ترمینال ) ،هوشمند های کویل فعال سردسیستم یهای نصب و اجرابا توجه به هزینه

در هر صورت با استفاده از سیستم کویل فعال  ست.ه زتعداد دستگاه بیشتری نی نیازمند، مشخص ین ظرفیت طراحیبوده و اغلب نیز جهت تام

 های ناشی از نصب و اجرا وجود خواهد داشت. جویی در هزینهصرفههای مشابه، در مقایسه با سایر سیستم )کویفاس(هوشمندسرد 
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و های مربوطه کشیکانالدستگاه هواساز مرکزی،ای اولیه مورد نیاز، اندازه به دلیل کاهش میزان هوهوشمند در سیستم کویل فعال سرد 

به دلیل کاهش  ،ساختمان نیزدر های برقی الزم های مربوط به زیر ساختیابد. هزینهتا حد قابل توجهی کاهش میها، های ناشی از آنهزینه

-دستگاه  گونه اتصال برقی به که هیچنآشود. به دلیل  استهممکن است ک ،هوشمند سرد فعال ها در سیستم کویلچشمگیر توان مورد نیاز فن

 نترلییابد. تجهیزات و سیستم کهای ناشی از آن نیز کاهش میها و هزینهکشیگیرد، حجم سیمصورت نمی هوشمند های کویل فعال سرد

 شوند.می کنترل،ای ساده و با ولتاژ کمهای منطقهی شیروسیلهتنها بهو  بودهتر نیز اغلب ارزانهوشمند های فعال سرد مورد نیاز در کویل

های آتی ناشی از نگهداری و تعمیرات سیستم نیز هزینهدر  ،)کویفاس(هوشمند های فعال سردبر این موارد، با استفاده از سیستم کویل هعالو

ای و منظمی برای ، به طور معمول برنامه دورهوشمنده های فعال سردگردد. با توجه به عدم وجود قطعات متحرک در کویلجویی میصرفه

 .(لزومدر مواقع  ثانویه داخل هر دستگاه)به جز وکیوم نمودن کویل  باشدعمیرات سیستم مورد نیاز نمینگهداری و ت

به صورت زیر  توانرا میموارد برجسته و مهم  ،(VAV( و سیستم حجم هوای متغیر )ACB)هوشمند مقایسه سیستم کویل فعال سرد در 

 بندی نمود:خالصه و دسته

 ACBامتیاز خالص                        VAV                           ACB                   ح                           شر          

 های نصب و اجراهزینه

               بسیار کوچکتر                       بسیار بزرگتر                                    اندازه هواساز مرکزی            +++ 

 بسیار کوچکتر                         بسیار بزرگتر                           کشی         و حجم کانال رایزر اندازه            +++ 

      کوچکتر                              بزرگتر                     شتر/یب            فضای مورد نیاز در سقف کاذب           ++ 

 تا حدی کوچکتر                تا حدی بزرگتر                                    کشی آب                        لوله             _ 

 کمتر                                                               بیشتر             ستم کنترل            یپیچیدگی س           ++ 

 

 های عملکردهزینه

                            بسیار کمتر                 بسیار بیشتر                                      انرژی فن                  +++ 

                        تا حدی کمتر                    تا حدی بیشتر                                                  انرژی پمپ_ 

             بیشتر                              کمتر                                                            نگهداری و تعمیرات ++ 

 

 

 



6 
 

 شرایط آسایش

                      تر         مشابه / تا حدی بهتر                    +مشابه / تا حدی ضعیف                  کنترل دمایی 

                   بسیار بهتر                           تر                 بسیار ضعیف                    کنترل رطوبت          +++ 

                بیشتر                                کمتر                                       ++                    شدت صدا و نویز 

            ثابت / بهتر                   تر                  متغیر / ضعیف                    حرکت و جریان هوا              ++ 

 

 سایر موارد

 المللی مانند سازگاری با استانداردهای بینLEED                            قابل توجه           کم                       ++ 

 

 است؟های تمام هوا قابل مقایسه با سیستم  )کویفاس(هوشمند  های کویل فعال سردآیا فشارهای کارکرد فن در سیستم(  2

ها، دمپرها، کویل) نماییم، باید افت فشارهای ایجاد شده در تمام اجزا شامل هواسازهاوقتی که دو سیستم را از نظر فشار مقایسه میاما بله، 

خروجی هوای متصل به  و دهانه های پایین دست جریانکانال ،ترمینال هایواحد ،های هوای برگشتکانال، هوا های تغذیهفیلرها و ...(، کانال

 مورد بررسی قرار دهیم.را آن 

و یا بیشتر از  معادل در آن سیستم، های تغذیه هواهای پایین دست جریان و خروجی، کانالVAV در سیستم افت فشار ناشی از واحد ترمینال

ستون اینچ   0.5ی رافشار استاتیک ورود، هوشمند سیستم کویل فعال سردخواهد بود )به طور معمول در هوشمند واحدهای کویل فعال سرد 

بسیار کمتر  ،هوشمند  های فعال سردکویلسیستم  درکشی کانال ناشی ازکه سایر افت فشارهای با توجه به این .شوند(آب یا کمتر انتخاب می

های فضا( ن توجه به محدودیتهای کمتر و افت فشار کوچکتر ناشی از آن )بدوطراحی سیستم کانال با سرعت ؛استهای تمام هوا از سیستم

 ممکن بوده و بسیار متداول است.در این حالت 

 

  کمک  )کویفاس(هوشمند  های نصب و اجرای سیستم کویل فعال سرددادانکو به طور مشخص چگونه به کاهش هزینه(  3

 نماید؟می

های مربوطه به نصب و اجرای سیستم را توانند هزینهمی لفهای مختاز جنبههای کویل فعال سرد، واحدهای دادانکو در مقایسه با سایر دستگاه

 کاهش دهند.

 های سقفی استاندارد و متداول نوع طول کوتاهتر این واحدها که امکان نصب در ماژولT-BAR سازد.را فراهم می 

 تعداد کمتری از این واحدها مورد نیاز است. ،جهت پوشش و تامین ظرفیت مورد نیاز یک سطح مشخص 

 شود.که منجر به کاهش اندازه سیستم کانال و هواساز مرکزی می ،هوای اولیه مورد نیاز با حجم کمتر 
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مورد باید نچه مواردی را  ،هابا سایر سیستم هوشمندیک سیستم کویل فعال سرد در در هنگام مقایسه صرفه جویی انرژی (  4

 اد؟قرار د توجه

    ها مشابه است. همچنین اندازه و انرژی مصرفی سایر تجهیزات ازجملهکن و بویلر در تمامی سیستمدر اغلب موارد اندازه چیلر، برج خنک

 تاثیرگذار نخواهد بود.های مختلف های آب کندانسور و ... نیز در مقایسه انرژی مصرفی سیستمهای اگزاست، پمپفن

نماید، اما ساعات کارکرد موثر چیلر )یا ساعات زیر بار رفتن چیلر( های مختلف چندان تغییر نمیچیلر مورد نیاز در سیستمکه اندازه در حالی

در ونومایزر کشود. با استفاده از اتر میاستفاده شود، تا حد زیادی کمهوشمند طی که از اکونومایزر آبی در سیستم کویل فعال سرد در شرای

     ( استفادهF°58-56از آب با درجه حرارت باالتر )معموال هوشمند کویل فعال سرد  این حالت در که درنبه دلیل آو چرخه آبی سیستم 

 شود.کاسته می (Loading)های زیر بار رفتن چیلر گردد و از ساعتتری محقق می، تامین بارهای سرمایشی برای مدت زمان طوالنیشودمی

، به علت استفاده از هوشمند های کویل فعال سردز چیلرهای مجزا برای تامین آب خنک هواساز مرکزی و دستگاههمچنین در صورت استفاده ا

ها نیز بسیار باالتر چیلر مربوط به این دستگاه (COP)، ضریب عملکرد هوشمند های کویل فعال سرددر دستگاهC) (13.5-14.5°ترآب گرم

 خواهد بود.

 

ها، چه مواردی را باید با سایر سیستم )کویفاس(هوشمند جویی انرژی در سیستم کویل فعال سرد صرفهمقایسه در هنگام (  5

 قرار داد؟ مورد توجه

،  )کویفاس(هوشمند . با استفاده از سیستم کویل فعال سردنمایدایجاد میهای مختلف میان سیستمرا در ترین تفاوت ها مهمتوان مصرفی فن

در نتیجه انرژی بسیار کمتری نیز نیاز دارند.  ؛نمایندجا میبهمقدار هوای بسیار کمتری را تامین و جا ،یهای تغذیه )برگشت( هواساز مرکزفن

مایزر آبی در چرخه آب ثانویه کویل فعال نوتوان با استفاده از اکوکارکرد چیلر به بار موجود در ساختمان را نیز می هایتهمچنین نسبت ساع

 کاهش داد. هوشمندسرد 

دهد. جایگاه و در توان مصرفی فن رخ می  ،)کویفاس(هوشمند  های کویل فعال سردصرفه جویی عمده انرژی در سیستم(  6

 پمپاژ در این سیستم به چه صورت است؟یند آفرشرایط انرژی مصرفی 

(، در اغلب موارد انرژی F° 8-4به طور معمول )ها نسبت به سایر سیستمکویفاس ه آب ثانویه با توجه به افزایش کمتر دمای آب در چرخ

های کویل فعال سرد ها در سیستمانرژی مصرفی کل پمپ کهبا وجود اینیابد. ها افزایش مینسبت به سایر سیستمها مصرفی کل پمپ

      از  کمیتنها میزان انرژی اما این افزایش  ؛به طور معمول بیشتر از یک سیستم تمام هوا است ،های آب اولیه و ثانویه()چرخههوشمند

 نماید.ها را خنثی میاز کاهش توان مصرفی فن حاصل شدهی ژجویی چشمگیر انرصرفه
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  هوای سیستمتامین های مالحظات مربوط به قسمتدرباره 

برای هر منطقه از سیستم تهویه مطبوع، همواره با الزامات تعویض در نظر گرفته شده آیا میزان دبی جریان هوای اولیه (  1

 است؟ معادلهوا در آن منطقه 

اما  ؛است هوشمند یکی از اصول ذاتی و معمول در طراحی سیستم کویل فعال سرد ،خیر، با وجود اینکه استفاده از کمترین مقدار هوای اولیه

و عبور آن از  (مکش جریان هوای برگشتی از اتاقزان یمجهت افزایش )جریان هوای اولیه  که نیازمند افزایش دبی رخ دهدمواردی ممکن است 

 در نتیجه تامین ظرفیت سرمایش محسوس مورد نیاز فضا باشد. ،روی کویل آب ثانویه

نیز هوای اولیه  این شرایط باشد که درمیزان جریان هوای اولیه تابع الزامات بار نهان منطقه تهویه مطبوع  نیز ممکن استچنین در مواردی هم

، میزان دبی جریان (C  13°یا حدود F° 55)در یک جریان هوای اولیه با درجه حرارت معمولبه طور مثال باید این الزامات را تامین نماید. 

برای تعویض هوا )به ویژه در مناطق  ASHRAE 62از آنچه در استاندارد  ترهوای اولیه مورد نیاز جهت تامین بارهای نهان، در اغلب موارد بیش

. در این گونه موارد، مقدار هوای اولیه ناگزیر باید افزایش یابد و یا بود دخواهزیاد( توصیه شده است،  ومتوسط  با درصد اشغال و تعداد نفرات

تهویه بار نهان آن مناطق  با این روشیابد و اینکه )ترجیحا( از میزان دما / رطوبت هوای اولیه کاسته شود تا ظرفیت سرمایش نهان آن افزایش 

 مطبوع نیز تامین گردد.

 امین نگردد، چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟تسرمایش نهان کافی توسط هوای اولیه  اگر ظرفیت (  2

همزمان با  .یابدش میتهویه مطبوع تامین نگردد، رطوبت نسبی آن منطقه افزایاز فضای بار نهان در یک منطقه با گذشت زمان، در صورتی که 

دمای نقطه  استمرار افزایش، کنترل آنافزایش رطوبت نسبی، درجه حرارت نقطه شبنم آن منطقه نیز افزایش یافته و در صورت عدم توجه و 

 تقطیر بر رویبروز پدیده تواند منجر به می ،هوشمند شبنم آن منطقه نسبت به درجه حرارت آب خنک ارسالی از چیلر به کویل فعال سرد

 ب ثانویه دستگاه شود.آکویل 

جلوگیری از ( و  هوابخار آب و فیلتراسیون ف ذ)حمناسب در ساختمان بندی مهیداتی در خصوص وجود هواآیا باید ت (  3

 انتقال رطوبت از محیط خارج از ساختمان به داخل ساختمان وجود داشته باشد؟

و بارهای سرمایشی محسوس و نهان هوای  بکار گرفته شده باشنددر شرایط آب و هوای گرم و مرطوب کویفاس های سیستمکه وقتیبله، 

ب از محیط خارج به داخل ساختمان )بدون آبخار  حاویورود کنترل نشده هوای  ؛محیط خارج نیز توسط هواساز مرکزی تامین گردد

 شود.در سیستم ه تقطیر و عوارض ناشی از آن تواند موجب وقوع پدید( میمناسب و حذف رطوبت آن فیلتراسیون

 های مناسب، کیفیت ساخت و ساز ساختمان از نظر رعایت درزبندی و هوابندیکویفاسهای به طور معمول، در صورت استفاده از سیستم

مثبت کافی قرار داشته  باشد که ساختمان تحت فشار به حدیدارای اهمیت ویژه است. همچنین تعداد دفعات تعویض جریان هوا نیز باید 
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های بازشو و در حال استفاده از ساختمان که دارای پنجره مناطقیها و یا برای استفاده در ساختمان کویفاسهای به همین دلیل سیستم باشد،

 گردد.هستند، توصیه نمی

طیر بوده و قآوری و تخلیه آب ناشی از تمعد که مجهز به سینی جندادانکو وجود دار هوشمند هایی از دستگاه کویل فعال سردتوجه: مدل)

 (.نمایندبه طور مناسب عمل می ،بدون نگرانی از بروز پدیده تقطیر

از تنها می بایست ، موجود در یک طبقه  )کویفاس(هوشمند  های کویل فعال سردهوای اولیه تمام دستگاهبرای تامین آیا  (  4

 ؟استفاده نمودهواساز دستگاه یک 

به مناطق در ساختمان، بندی کردن فضاهای تهویه مطبوع موجود منطقه ،آل و مطلوبی نخواهد بود. بهترین راهراهکار ایدهاین روش خیر، 

-می درجه حرارت هوای اولیه  ،این روشاستفاده از از این مناطق است. با  برای هر یکو مناطق داخلی و تخصیص یک هواساز مجزا پیرامونی 

 الزامات هر منطقه به طور مستقل تامین گردد.تواند متناسب با نیاز و 

دارند بارهای جزیی کم  را کهها توان برخی از اتاقنباشد، می پیرامونیدر شرایطی که امکان تامین هواسازهای مجزا برای مناطق داخلی و 

 ی سرمایش طراحی تامین نمود.در شرایط نزدیک به بارهانیز و هوای سایر فضاها را  بیش از نیاز خنک کردسرمایش  ناگزیر با

درصد معینی از ظرفیت سرمایش توان در چنین شرایطی میگردد، ها به صورت خشک و خنک ارسال میهایی که هوای اولیه آندر سیستم

افزودن  تواندمییک راهکار برخی از مناطق، در جهت جلوگیری از ایجاد سرمایش بیش از مقدار نیاز د. ومحسوس مناطق مختلف را تامین نم

نیاز به استفاده  هوا در صورتی که جهت بازگرمایش اما. باشدهوشمند دستگاه کویل فعال سرد هوای های بازگرمایش در باالدست جریان کویل

      که اغلب نیز بسیار ترجیح داده دیگری ، راهکارشرایطداشت. در این خواهد ی در بر ژبه نوعی اتالف انر خود، باشد از منبع انرژی جدید

کویل  هوای( در پایین دست جریان و ...ای دل حرارتی صفحهبمحسوس )مانند چرخ حرارتی، م ید، استفاده از یک تجهیز بازیابی گرماشومی

 دهوای اولیه مور  "بازگرمایش مجانی "بازیابی شده و جهت تامین  ،گرمای حاصل از هوای اگزاست روش،ین ا اسرمایش هواساز است. ب

 گیرد.استفاده قرار می

خشک برای کویل فعال سرد بصورت اما  ،و یا نزدیک به آننسبت به دمای اتاق ، هوای اولیه در شرایط حرارتی خنثی چیدمان تجهیزاتدر این 

به طور کامل نیز ها، بارهای نهان اتاق را فراهم نموده و بار محسوس اتاق اتاقارسالی به ی اهوای اولیه خشک و خنث گردد.تامین میهوشمند 

نیز تعداد دفعات بالقوه مورد نیاز جهت بازگرمایش هوای اولیه  ،با استفاده از این روش شود.تامین میهوشمند ط دستگاه کویل فعال سرد توس

هیز بازیابی جتداخلی تنها مقداری فشار استاتیک اضافه )ناشی از افت فشار  راهکاراین در گردد. کاهش یافته و یا به طور کامل حذف می

آن هم به میزان  ،که نیاز به گرمایش مجدد)د اما این افزایش فشار در مقایسه با راهکار اول گرداه هواساز مرکزی تحمیل میحرارت( به دستگ

 .استبسیار کمتر ( داردبیش سرمایش آن مناطق و قابل توجه برای جلوگیری از تامین هوای اولیه مناطق دارای بار کم 

 تاثیر افزایش حرارت ناشی از الکتروفن برروی هوای اولیه چیست؟ ،داخلدر هواسازهای نوع مکش به  ( 5

این افزایش باید در طراحی سیستم به عنوان شرایط هوای اولیه واقعی که به  .تاثیر آن افزایش درجه حرارت هوای اولیه خروجی از هواساز است

 انتخاب دستگاه نیز لحاظ شود یندآدر نظر گرفته شده و در فر ،شودارسال میهوشمند کویل فعال سرد 
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 توان به صورت سری استفاده نمود؟را میهوشمند های کویل فعال سرد آیا دستگاه ( 6

به صورت سری، حجم و سرعت هوای اولیه ورودی به  هوشمند های فعال سردشود، عامل محدود کننده در استفاده از کویلاین کار توصیه نمی

تواند منجر به تولید صداهای نامطلوب و افت فشار بیش از حد سرعت ورودی بسیار زیاد میزیرا  ،استپلنیوم نخستین دستگاه کویل فعال سرد 

 شود.در سیستم 

الزام طراحی نصب سری تجهیزات که گردد اما در صورتینمی انجامسری  بصورتهای کویل فعال سرد چیدمان دستگاهطراحی به طور معمول 

 را در دستور کار قرار داد.به آن  مربوطبزرگتر سنجی الزم جهت اتصاالت ورودی هوای اولیه و پلنیوم امکانتوان به صورت سفارشی می باشد،

  های تامین آب سیستممالحظات مربوط به قسمتدرباره 

 ،توان کاهش دادرا تا چه میزان میهوشمند ب خنک ثانویه ارسالی از چیلر به واحدهای کویل فعال سرد آدرجه حرارت  ( 1

 که موجب تقطیر بروی کویل آب ثانویه گردد؟بدون آن

به  است.گیری در خصوص درجه حرارت آب خنک ثانویه ارسالی به کویل فعال سرد، درجه حرارت نقطه شبنم طراحی اتاق اساس تصمیم

قابلیت تقطیر بخار آب موجود در هوای اتاق را خواهد  ،اتاقآن هر سطح موجود در فضای اتاق با درجه حرارت نقطه شبنم  ،وریئصورت ت

 F°55 ، دمای نقطه شبنم اتاق %50و رطوبت نسبی ( C°24)حدود F°75در شرایط طراحی اتاق با دمای به عنوان مثال، داشت. بنابراین 

ل سرد در زمانی که آب خنک ارسالی از چیلر به دستگاه کویل فعا ،وریئبخار آب موجود در هوا به صورت ت .خواهد بود ( C°24)حدود

روی رنماید. اما در واقعیت وجود یک الیه نازک هوا بمیوی کویل ثانویه آب ر آغاز به تقطیر بر تر از آن برسد،یا پایین  F°55دمای بههوشمند 

دهد تا بدون وقوع تقطیر، تا دماهای کمتر از دمای نقطه اجازه میفین به عنوان عایق حرارتی عمل نموده و به سطح  ،های کویل آب ثانویهفین

است.  F° 3-2به میزان   "درجه حرارت ظاهری نقطه شبنم اتاق"داشته باشد. اثر این پدیده به طور معمول، کاهش دما شبنم اتاق نیز افت 

 F° 53-52های کویل، در حدود روی فینره تقطیر ب، حداقل دمای آب ثانویه قبل از وقوع پدیدF°55بنابراین برای اتاقی با دمای نقطه شبنم 

11-12 °C) (باشد.می 

های کویل های کویل و سرعت جریان آب داخل لولهوی فینربستگی به سرعت جریان هوا بر (به عنوان عایق حرارتی))میزان تاثیر فیلم هوا 

پتانسیل کویل برای تعریق و تقطیر نیز کاهش  وی کویل بیشتر و سرعت جریان آب درون کویل کمتر باشد،ردارد. هرچه سرعت جریان هوا بر

 .یابد(می

و جهت پیشگیری از هرگونه احتمال  نمایدتوصیه نمیهوشمند  برای سیستم کویل فعال سرداستفاده از آب تا این حد خنک را  شرکت دادانکو

بر اساس درجه حرارت آب خنک  ،در اروپاویژه ه بها . بسیاری از طراحیگردداکیدا توصیه می ،نئلحاظ نمودن یک مرز و محدوده مطم ،تقطیر

تا درصد ایمنی بیشتری  دنمایتوصیه می F°58-56 پذیرد اما ما به طور معمول دمای آب خنک ثانویه را در حدود صورت می F°55ثانویه 

را فت و شستشوی کف اتاق و...( )وجود لباس خیس در محیط، نظامانند بینی نشده وجود داشته و ریسک بروز تقطیر در شرایط گذرا و پیش

 .دنیز به حداقل کاهش ده
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به داخل ساختمان  اسیون مناسببدون فیلتر ،یا هوای مرطوب محیط خارجآخاموش کردن سیستم در شب چطور است؟  ( 2

 د؟دهنمیرخ  (هنگام صبح) اندازی مجدد سیستمو مشکل تقطیر در هنگام راه شودمیوارد ن

 (.Set Point Temp) رسیدن به درجه حرارت تعریف شده سیستم تا زمانکه  باشدسیستم تهویه مطبوع به نحوی کنترل در شرایطی که 

جهت بازگشت به )بایست در هنگام شب تواند و میکاری و تعطیلی ساختمان، سیستم میهای غیرشود. در طول زمانوقف کار کرده، سپس مت

، کار کند. در برخی شرایط آب و هوایی، این کارکرد که دمپرهای هوای خارج بسته است( و در شرایطی درجه حرارت تعریف شده عملکرد

شبانه منجر به ورود هوای مرطوب فیلتر نشده از محیط خارج به داخل ساختمان )در شرایطی که ساختمان وضعیت فشار مثبت نسبی و ثابت 

خاموشی سیستم در مدت ما نشان داده است که رطوبت داخل ساختمان در طول  تجربه به د. به عنوان نمونه در سنگاپور،شومیرا ندارد(  خود

  درصد افزایش یافته است. 15تا  10تعطیالت آخر هفته، به میزان بیش از 

در  ،اندازی شودسیستم هوای اولیه راهباید ، ابتدا و در هنگام راه اندازی مجدد سیستم جهت برطرف نمودن این مشکل، پس از این دوره توقف

هوای داخل ساختمان را خشک نموده و میزان  ،چنان خاموش است. به تدریج کارکرد سیستم هوای اولیهشرایطی که سیستم آب ثانویه هم

گردد. در اندازی میدهد. پس از کاهش میزان رطوبت و رسیدن سطح آن به مقدار مورد تایید، سیستم آب ثانویه نیز راهرطوبت آن را کاهش می

بخار موجود در  ساختمان، رطوبت وداخل ارسالی به  یگیری شدهو رطوبت خنک ی، هوای اولیه"کنندهسیکل خشک"ت عملکرد طول مد

دت زمان الزم جهت مما نشان داده است که به که سیستم آب خنک ثانویه آغاز به کار نماید. تجربه برد تا زمانیفضای ساختمان را از بین می

 دقیقه خواهد بود. 30اغلب کمتر از ، "کنندهسیکل خشک"کارکرد 

گردد و چه میزان از آن توسط کویل آب چه میزان از بار سرمایش محسوس به طور معمول توسط هوای اولیه تامین می ( 3

 شود؟ثانویه تامین می

تامین بارهای محسوس و نهان ناشی از . همچنین نمایدتامین بصورت کامل بارهای نهان داخلی را بایست می، هوای اولیه شرایطدر تمامی 

 هوای خارج نیز بر عهده هوای اولیه ارسالی توسط هواساز است. 

  ، زمانی بیشترین میزاناز ساختمان هر منطقه تهویه مطبوعموجود در با توجه به بارهای محسوس جویی مصرف انرژی و از دیدگاه صرفه

، تا حداکثر میزان ممکن سرمایش محسوس هوشمند اه کویل فعال سردگثانویه موجود در دستب آگردد که کویل حاصل میانرژی جویی صرفه

طراحی سیستم به نحوی ، شوددر شرایطی که جریان هوای ثانویه به صورت خشک و خنک به فضا ارسال میبنابراین منطقه را تامین نماید. آن 

محسوس انتقالی از فضای پیرامونی را نیز تامین نماید. بارهای سرمایشی محسوس  بارهایتا دهد پذیرد که به هوای اولیه اجازه میصورت می

گردد. به طور توسط کویل آب ثانویه دستگاه تامین می ،نفرات، روشنایی، تجهیزات اداری و نور خورشید(بار ناشی از ) مانده در منطقه نیزباقی

و اطق مختلف تعریف شده در ساختمان درصد از ظرفیت سرمایش محسوس من 30تا  25طور است که سیستم هوای اولیه  معمول، نتیجه این

 نماید.میمانده از ظرفیت سرمایش محسوس را تامین درصد باقی 75تا  70های آب ثانویه نیز کویل

 ،شودارسال  شمندهو خشک و خنک از هواساز به کویل فعال سردصورت ه بکه هوای اولیه فرض این باید به یاد داشته باشید که تنها با

یک ( به F° 68-65در شرایطی که هوای اولیه در درجه حرارت خنثی اتاق )به طور مثال اما به عنوان نمونه،  درصدهای مذکور صادق هستند.

 خواهد بود. منطقهآن درصد ظرفیت سرمایش محسوس  100ملزم به تامین تمام منطقه ارسال شود، کویل آب ثانویه موجود در دستگاه 
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 را حفظ نمود؟هوشمند های فعال سرد توان دمای آب ثانویه جهت ارسال به کویلچطور می (4

 سه روش جهت حفظ درجه حرارت چرخه آب ثانویه به شرح زیر وجود دارد:

عبور  همزمان با ،لمبدو به گردش در آوردن آب خنک اولیه از یک سمت آب  – در این روش با استفاده از یک مبدل حرارتی آب -1

به کمک حسگر دمای نصب شده در  .توان به نتیجه مطلوب دست یافتها میآب ثانویه از سمت دیگر و تبادل حرارت میان آن

گردد تا میزان ب اولیه ارسال میآدر مسیر جریان موجود فرمان کنترلی به شیر کنترل تدریجی یک خروجی آب ثانویه از دستگاه، 

ن میزان تبادل حرارت صورت گرفته با جریان آب ثانویه عبوری از سمت آوری از مبدل حرارتی و در نتیجه دبی جریان اولیه عب

 به دمای مطلوب طراحی برای آب ثانویه دست پیدا کنیم.در نهایت و  وددیگر مبدل کنترل ش

 

 

 

 

 

 

 

دهد به به مدار آب اولیه اجازه میکه ) نیز، ب ثانویهآچرخه موجود در تزریقی در سمت مکش پمپ /با استفاده از یک شیر مخلوط -2

میزان جریان  ،توان درجه حرارت این مدار را حفظ نمود. در این روش می (ه آب ثانویه وارد نمایدخمیزان مورد نیاز آب خنک به چر

کنترل می ه،آب اولیه عبوری از شیر مخلوط، توسط فرمان ارسالی از حسگر دما که در خروجی پمپ مدار آب ثانویه نصب گردید

آب به همان میزان تزریق شده از چرخه مجدد ب اولیه و برگشت آمدار  بهب ثانویه از مدار آبرگشت آب . وجود یک خط لوله شود

 الزامی است. ،)در این روش(ب خنک اولیهآ
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ین شرایط کارایی انرژی در ا .ب اولیه و ثانویه، چیلرهای اختصاصی در نظر گرفتآهای یک از چرخه توان برای هردر روش سوم می -3

باالتر خواهد بود. چیلر اولیه  یسیستمچنین در شرایطی که به طور معمول هزینه اولیه استقرار  ،تقا یافتهرمربوط به پکیج چیلرها ا

تنها جهت تامین آب خنک مورد نیاز هواسازها و هوای اولیه خواهد بود و چیلر اختصاصی دوم، آب خنک ثانویه در این سیستم، 

به هوشمند های فعال سرد نماید. در این شرایط به دلیل عدم نیاز کویلرا تامین میهوشمند های کویل فعال سرد ورد نیاز دستگاهم

( منجر به کارکرد چیلر دوم با ضریب 13.3°C) F°56آب بسیار خنک، تامین آب خنک با درجه حرارت باالتر از حد متداول 

 شود.می( بسیار باالتر COPعملکرد )
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 شود؟به کار گرفته میهوشمند های کویل فعال سرد بی به طور معمول در سیستمآ( آیا اکونومایزرهای 5

)جهت به آب بسیار خنک هوشمند های فعال سردبله، این کار بسیار متداول است. در بسیاری از شرایط آب و هوایی، به دلیل عدم نیاز کویل

جویی انرژی حاصل از حداقل نمودن ساعات کارکرد چیلر مورد استفاده در چرخه آب ثانویه، بسیار زیاد و  قابل صرفه ،تامین سرمایش مطلوب(

تواند مزیتی مشابه مورد فوق در مدار تامین آب خنک مورد نیاز هواسازها استفاده از اکونومایزر آبی در چرخه آب اولیه نیز می توجه خواهد بود.

تری نسبت به آب خنک مورد نیاز در که آب خنک مورد نیاز هواسازهای اولیه به طور معمول در درجه حرارت پاییننایجاد نماید. به دلیل آ

جویی انرژی حاصل از این روش در مقایسه با ، در نتیجه آن صرفه(گیری شودتا هوای اولیه به میزان کافی رطوبت)گرددمدار ثانویه تامین می

ودن شرایط محیط خارج برای عملکرد بشود تا در صورت مساعد نباعث می مدار ثانویه کمتر است. این حالتجویی کسب شده در چرخه صرفه

 های بیشتری کار نماید.خوب اکونومایزر، چیلر مورد استفاده در تامین آب خنک چرخه آب اولیه و هواسازهای مرکزی ساعت

  سیستم  گرمایشدرباره 

جهت گرمایش از سقف مورد استفاده قرار و با کارایی مناسب طور موفق توان به را می هوشمند های فعال سرد( آیا کویل1

های ای )مانند رادیاتورها و تابش حرارت از لولهزیر پنجرهنوع های ها جهت گرمایش از روشبایست در کنار  آنداد یا می

 استفاده کرد؟ دار(پره

است، استفاده  فاده از انواع سیستم تهویه مطبوعدر خصوص است در خصوص استفاده از انواع سیستم های تهویه مطبوع این یک سوال متداول

ای، در حقیقت به نوع ساختمان و کیفیت های گرمایش زیر پنجرهابل آن استفاده از روشهای گرمایش باالسری از سقف، و یا در مقاز روش

جهت گرمایش وابسته نیست. هوشمند کویل فعال سرد تهویه مطبوع و سیستم نوع ساخت آن بستگی دارد و به طور مستقیم به انتخاب 

و جایگزین  روش متفاوت گرمایشی پنجفاده از دهد که با مقایسه سطح آسایش در هنگام استهای تحقیقاتی روی این موضوع نشان میآزمایش

 ی توزیع حرارت( به شرح زیر:)از نظر نحوه

 تخلیه هوای گرم به صورت افقی به درون اتاق و از طریق یک شکاف یک طرفه که در سقف باالی پنجره قرار دارد. 

  که در سقف باالی پنجره قرار سمت پنجره، از طریق یک شکاف خطی به و ( رو به پایین)تخلیه هوای گرم به صورت عمودی

 .دارد

 فوت  2.5هم به درون اتاق و هم داخل پنجره، از طریق یک شکاف خطی دو طرفه که فاصله  ،تخلیه هوای گرم به صورت افقی

 سانتیمتر( از پنجره قرار دارد. 75)حدود 

 ند.گیرمیسقفی که باالی پنجره قرار  یهای تابشپنل 
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 دار که باالی پنجره قرار دارند.پرههای لوله رادیاتورها تابش حرارت از طریق 

ها، به طور معمول ها به شرایط طرح خارج در زمستان، همچنین کیفیت پوشش و شفافیت پنجرهصرف نظر از تغییر نتایج حاصل و وابستگی آن

طول )فوت( و یا کمتر از این  بی.تی.یو در واحد 300در حدود  ،نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اگر تلفات گرمایی در محیط پیرامونی

بی.تی.یو در هر  400تا  300روش آزمایش شده وجود نخواهد داشت. در شرایط تلفات حرارتی بین  5مقدار باشد، تفاوتی در انتخاب هریک از 

 رعت شود )و س فوت، گرمایش نوع باالسری تنها در شرایطی قابل قبول خواهد بود که هوای گرم به صورت افقی و به سمت پنجره ارسال

که هوای گرم از زیر پنجره ارسال گردد. در مواردی نیز که اتالف فوت بر دقیقه باشد( و یا این 75در حدود  نیز برخورد هوای گرم با پنجره

حا های ارسال گرمایش به صورت اصطالدار یا سایر روشهای پرهبی.تی.یو در هر فوت باشد، تنها تابش از طریق لوله 400حرارتی بیش از 

 توانند شرایط آسایش کافی را فراهم نمایند.ای میزیرپنجره

است، بلکه در خصوص انتخاب هر سیستم جایگزین دیگری )از  هوشمند های کویل فعال سردالبته این نتایج راهنما نه تنها شامل سیستم

 نماید.ای صدق میپنجره گرمایش زیر ( و در هنگام مقایسه استفاده از گرمایش باالسری باVAVهای تمام هوا و جمله سیستم

 مطابقت دارند؟هوشمند های کویل فعال سرد با سیستم (زمین گرمایی یا منبع آبی) انواع های حرارتی ( آیا پمپ2

کنند( با استفاده از آب گرم با ای کار میهایی که با آرایش کویل دو لوله)به ویژه آن هوشمند های فعال سرددر اغلب شرایط آب و هوایی، کویل

نمایند. این شرایط دمایی آب فراهم توانند گرمایش مناسب و با ظرفیت کافی می( F° 120-90 رجه حرارت نسبتا پایین )به طور معمول د

 آل خواهد بود.، به عنوان منبع تامین آب گرم مصرفی کامال ایده(حرارتی زمین گرمایی یا منبع آبی)های پمپ انواع گرم، جهت استفاده از

  سیستم نصبدرباره 

 باشد؟خل پلنیوم سقف میدادرهوشمند های آب متصل به کویل فعال سرد کاری لولهبه عایق( آیا نیاز 1

اما  کاری ندارند.های سقفی مورد استفاده برای هوای برگشت )از نظر بروز پدیده تقطیر( نیازی به عایقاز نظر تئوری و به طور معمول، پلنیوم

شرایطی که دمای آب باالتر از درجه حرارت نقطه شبنم اتاق است، با میزان رطوبت  بایست درمیزان رطوبت هوای برگشت در پلنیوم سقف می

 هوای اتاق یکسان باشد.

  سیستم اندازی و نگهداریها، راهکنترلدرباره 

و چه نوع شیر کنترلی د ، کنترل نمویتوان از طریق یک شیر کنترلرا میهوشمند کویل فعال سرد  (چه تعداد از واحدهای1

 مورد استفاده قرار گیرد؟ور برای این منظبایست می
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موجود در یک منطقه تهویه مطبوع از هوشمند توان چندین واحد کویل فعال سرد با استفاده از تنها یک شیر کنترل و ترموستات مربوطه، می

مود که دبی بایست به نحوی انتخاب و اجرا نرا میمذکور  کشی و شیرآالت موجود پس از شیر کنترل ساختمان را کنترل نمود. سیستم لوله

 جریان آب ارسالی به هر واحد از دستگاه متناسب با شرایط طراحی باشد.

-دستگاه را تغذیه نماید، اغلب از شیرهای دوراهه )قطع و وصل( در مسیر جریان استفاده میاز تنها یک واحد  ،ایکه شیر منطقهدر شرایطی

گالن در دقیقه( بوده و استفاده از شیرهای کنترلی تدریجی و دارای  1.6شود. در این حالت دبی جریان نسبتا کم )به طور معمول در حدود 

 سودمند نخواهد بود. زیادقابلیت تنظیم دبی عبوری جریان، 

 بایست جهت آشکارسازی وقوع پدیده تقطیر از حسگرهای درجه حرارت نقطه شبنم استفاده نمود؟( آیا می2

درجه  این حسگرهای معموال تکیه کرد، چرا که کاملها به طور گونه کنترلنمود اما نباید به اینتوان از این ابزار کنترل استفاده قطعا می

کار موجب د. در برخی مواقع اینننمایرود، از نو تنظیم و ریست میحرارت آب خنک ثانویه را در شرایطی که رطوبت نسبی محیط باال می

جهت )های هوای اولیه احی درست و مناسب سیستمحذف سرمایش مطلوب و عدم تامین شرایط آسایش کافی در محیط خواهد شد. طر

بایست اولویت طراحی هر سیستم کویل فعال می (رطوبت در هر منطقه از ساختمان میزاناطمینان از ظرفیت سرمایش نهان کافی و کنترل 

 باشد.هوشمند سرد 

دهند، سیستم نقطه شبنم را در اتاق تشخیص می شود و این سنسورها دمای باالترکه از حسگرهای درجه حرارت نقطه شبنم استفاده میزمانی

دست جریان ریست و مجددا تنظیم نماید تا ظرفیت سرمایش نهان آن افزایش بایست در ابتدا درجه حرارت هوای اولیه را در پایینکنترل می

و کافی، شرایط مطلوب حاصل نشد،  یابد و در نتیجه آن از رطوبت موجود در فضا کاسته شود. در شرایطی که پس از یک بازه زمانی مشخص

بسته شده و آالرم اخطار موجود در خط لوله شود و یا شیر آب درجه حرارت آب ثانویه در باالدست جریان )به عنوان آخرین تالش( ریست می

 گردد.برداری ارسال میمربوطه به نفرات گروه نگهداری و بهره

ارد، دقت این سنسورهاست که بسته به مدل و شرکت سازنده اخطار و تذکری که در خصوص حسگرهای درجه حرارت نقطه شبنم وجود د

خواهد بود،  F° 3.6 ±های ارزان قیمت موجود، تلرانس دقت در حدود دارای کیفیت و تنوع بسیار زیاد هستند، به نحوی که در برخی از مدل

به نوعی انتخاب گردد تا حفاظت الزم بر تجهیزی آن ها شود، باید دقت در سیستم کنترل استفاده می هابنابراین در شرایطی که از این حسگر

 اساس شرایط طراحی سیستم در نظر گرفته شود.
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 شود؟گیری میاندازه هوشمند ( چطور جریان هوای اولیه ارسالی به کویل فعال سرد3

برداری )مربوط گیری دقیق جریان هوای اولیه ورودی به کویل فعال سرد، خواندن فشار استاتیک از روی لوله مخصوص نمونهبهترین راه اندازه

اندازی( که به روی دستگاه نصب شده است. برای هر واحد کویل فعال سرد هوشمند، نمودار میزان جریان هوای اولیه برحسب فشار به راه

گیری نمود. هرگز جهت برآورد میزان هوای توان میزان جریان هوای اولیه مورد نیاز را اندازهاستاتیک نیز ارایه خواهد شد که بر اساس آن می

که مقدار آن مشابه فشار استاتیک استخراج شده از روی یاز، فشار استاتیک را از روی کانال ورودی هوا به دستگاه )با فرض ایناولیه مورد ن

 0.3توانند تا حدود گیری اغلب میبرداری است( برداشت نکنید. مقادیر فشار در این دو حالت اندازهپلنیوم هوای اولیه و لوله مخصوص نمونه

 ب با یکدیگر اختالف داشته باشد.ستون آاینچ 

 اندازی دقیق جریان آب مورد نیاز کویل فعال سرد هوشمند تا چه اندازه دارای اهمیت است؟( نصب و راه4

درصد از ظرفیت کلی  077تا  07اندازی دقیق جریان آب ثانویه بسیار حائز اهمیت است. به خاطر داشته باشید که به طور معمول اتصال و راه

 2.4طور معمول با دبی نسبتا کم )گردد، هم چنین جریان آب عبوری از کویل بهیش محسوس توسط کویل آب ثانویه دستگاه تامین میسرما

گردد. لذا افت دبی جریان آب ارسالی به هر واحد از دستگاه فوت در ثانیه یا کمتر( طراحی می 4گالن در دقیقه یا مقادیر کمتر( و سرعت کم )

ما جهت دادانکو تواند تاثیر قابل توجهی در ظرفیت تامین شده توسط آن واحد داشته باشد. پیشنهاد ان جریان طراحی، مینسبت به میز

 اطمینان از دریافت جریان آب مورد نیاز دستگاه مطابق با شرایط طراحی، استفاده از شیر متعادل کننده/تنظیم کننده مدار و یا شیر کنترل

 ر واحد از دستگاه است.اتوماتیک جریان برای ه

ای این کار ( آیا بازرسی کویل آب ثانویه در دستگاه امری الزامی است و در صورت مثبت بودن پاسخ با چه تناوب و دوره5

 باید صورت پذیرد؟

ال و وکیوم نمودن کویل به نیاز به ایجاد خاما در عمل  .بایست یک بار در سال مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز نیز وکیوم شودکویل می 

 ندرت مورد نیاز خواهد بود.

 های کویل فعال سرد هوشمند وجود دارد؟( آیا نیاز به نصب پرده پرزگیر در دستگاه6

 و به ارث رسیده ماندهشدند(، باقیتر )که در کنار دیوار و یا بر روی زمین نصب میهای القایی قدیمیهای پرزگیر از سیستماستفاده از پرده

های فعال سرد هوشمند قرار داشت. با استفاده از کویل سایرکه کویل دستگاه بر روی زمین و در نزدیکی پرزهای فرش، یا آلودگی است، جایی

    هافوت در دقیقه است، کویل 100کمتر از که های ورودی هوا بر روی کویل آب )در حالت خشک( شوند و سرعتکه در سقف نصب می

ها دارای فن وجود دارد( باشند، لذا به ندرت نیاز به تمیزکاری آن VAVهای توانند محل تجمع پرز و آلودگی )همانند آنچه در ترمینالنمی

 های پرزگیر برای هر دستگاه وجود دارد.وجود امکان تامین پرده)در صورت در خواست(وجود دارد. با این 
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