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مقدمه

مقدمه-1

دسـتگاههاي هواسـاز سـاخت    ) غيـر اتوماتيـك   ( اين جزوه شامل اطالعات مربوط به عملكرد و نگهـداري دسـتي   

همچنين شامل يك سري اطالعـات و توصـيه هـاي اساسـي در رابطـه بـا       . كارخانه صنايع تهويه ادريسي مي باشد 

ت هـاي حسـاس و اساسـي ايـن     طراحي، نصب ، راه اندازي ، عملكرد ، بازرسي و تعميرات مورد نياز بعضي قسـم 

دستگاهها مي باشد كه به منظور اطمينان از داشتن يك عملكرد مناسب و بي وقفه و موفقيـت آميـز از دسـتگاه بايـد     

براي عملكرد ايمن و مناسب دستگاه كتابچه راهنماي آن بايد بـه طـور كامـل خوانـده شـود و      . آنها را رعايت نمود 

ايه شده در آن مورد استفاده قرار گيرد و تمام الزامات ايمني آورده شده در كتـاب  دستگاه بر طبق بندهاي راهنماي ار

. به دقت به كار گرفته شود 

كتابچه راهنما بايد هميشه در نزديكي دستگاه باشد و به راحتي: نكته ***  

در دسترس تكنسين هاي سرويس كار قرار گيرد

انواع اجزاي دستگاهدامنه عملكرد و -1-1

دستگاههاي هواساز براي انتقال هوا به منظور فراهم كردن تهويه و تهويه مطبوع بسته به نوع ساختمان يا اتاق ، سايز 

محدوده عملكرد يك دستگاه به سايز و عملكرد آن بسـتگي  . آن و نيازهاي جوي موجود در محل استفاده مي شوند 

الـي        cfm2500خت ايـن كارخانـه در حالـت اسـتاندارد ايـن كارخانـه از       دارد كه رنج هوادهي دسـتگاههاي سـا  

cfm50000 مي باشد كه البته سايزهاي كوچكتر و بزرگتر نيز بصورت سفارشي با شرايطي ويژه ساخته مي شوند

. همچنين بر حسب مورد ممكن است هواساز تك منطقه اي و يا بـه صـورت چنـد منطقـه اي نيـز سـاخته شـود        . 

جهيزات مربوط به هر يك از اجزاي دستگاه امكان انتقال هوا را از يك فرايند ساده اي چون تامين هوا و يـا تخليـه   ت

هوا تا فرايندهاي مركبي چون مخلوط كردن هوا ، فيلتر كردن هوا ، گرمـايش ، سـرمايش، رطوبـت زنـي ، رطوبـت      

عملكرد دستگاه در محـدوده زيـر دسـي بـل     ( صدا گيري و حتي باامكان بازيافت گرما و جلوگيري از بوجود آمدن 

.را فراهم مي نمايند ) مجاز 

طراحي بدنه دستگاه-2-1

دستگاههاي هواساز شامل يك يا چند بلوك چند كاره هستند كه روي چهارچوب هاي ساخته شده از پروفيل هاي

.سوار مي شوند ) پانل هاي برداشتني يا باز شدني ( ابت و پانل هاي دسترسي بازديدفلزي مانند نگهدارنده هاي ث

هر بلوك از دستگاه روي يك پايه ثابت از جنس ناوداني كه شماره آن به اندازه دستگاه هواساز بسـتگي دارد ، قـرار   

پانل هاي حفاظتي به فرم ساندويچ مي باشند كه قسمتهاي خارجي آن از ورقهاي فلزي تشكيل شده. مي گيرد 
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مقدمه

كه از هر دو طرف با روكشي از مواد ضد زنگ زدگي پوشيده شده است و قسمتهاي داخلي آن از ورق هـاي فلـزي   

فضاي مابين ورق ها با يك عايق حرارتي و صوتي مناسب از قبيل پشم معدني نسوز ، . گالوانيزه تشكيل شده است 

ميلي متر است ولي در 3در حالت استاندارد ضخامت عايق . پر مي شوند ...     و K-FLEIXتان ، عايق پلي يور

در محل هاي ورود و خروج هوا اتصاالت . شرايط بخصوص و بنابه سفارش مشتري اين ضخامت قابل تغيير است 

جـام عمليـات حمـل و نقـل ،     در صورت بزرگ بودن دستگاه به منظـور سـهولت ان  . انعطاف پذير نصب شده است 

انبارش و نصب ، اين دستگاه به صورت قسمتهاي قابل مونتاژ و دمونتاژ ساخته مي شوند كه روش مونتاژ كردن اين 

.بلوك ها با هم در قسمت نصب توضيح داده خواهد شد 

جهت هاي درب هاي بازديد دستگاه-3-1

ي به دو فرم راست دست و چپ دست ساخته مي شوند كه دستگاههاي هواساز در كارخانه بنا به در خواست مشتر

پانل هاي بازديد ،  بسـته هـاي فلـزي    ( تعيين كننده جهت جريان هوا در ارتباط با سمت نگهداري و تعمير دستگاه 

در مورد دستگاههاي تامين و تخليه هوا جهت جريان هوا در قسـمت  . مي باشد ...   ) اتصاالت مبدلهاي حرارتي و 

البته شايان ذكر است كه اين جهت هـا بـا توجـه بـه شـرايط و نيـاز       . وا مشخص كننده نوع آن مي باشد خروجي ه

مشتري به صورت موردي نيز قابل تغيير است كه پس از مشخص كردن در فرم مربوطه ، توسط كارخانه قابل ارائـه  

.خواهد بود 
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حمل و نقل–مقدمه 

فرم زير براي تعيين جهت درب هاي بازديد و لوله هاي ورود و خروج سيال عامل به كويل ها جهت تعيـين محـل   

. مورد نياز براي بازرسي ، تعمير و نگهداري است 

:بايستيد )دمپرها( هوا وروديمقابل دهانه درصورتي كه 

توضيحاتچپراستعنوانرديف

ALجهت قرار گرفتن درب  بازديد جعبه مخلوط كن براي فيلتر 1
جهت قرارگرفتن درب بازديد جعبه فيلتر كيسه اي2

جهت قرار گيري اتصاالت كويل گرمايشي3

جهت قرار گيري اتصاالت كويل سرمايشي4

جهت قرارگرفتن درب بازديد قسمت ايرواشر5

جهت قرارگيري درب بازديد قسمت فن6

در صورت استفاده از انواع ديگر فيلترها جهـت درب هـاي بازديـد    7

آنها را نيز تعيين كنيد

در صورت استفاده از انواع ديگر كويل ها جهت قرارگيري اتصاالت 8

آن را مشخص كنيد

حمل و نقل دستگاه-2

در مـورد سـايزهاي كـوچكتر تمـامي     : صورت در محل كارخانه تحويل داده مـي شـوند   دستگاههاي هواساز به دو 

قسمتهاي مختلف دستگاه به صورت مونتاژ و كامل به فرم يكپارچه و در مورد سـايزهاي بزرگتـر بـه صـورت چنـد      

ن امكـان پـذير   بلوك مجزا و در حالت دمونتاژ تحويل داده مي شوند تا بارگيري  ، حمل و نقل و احيانا انباركردنشـا 

در صـورتي كـه   . باشد كه پس از قرار گرفتن در محل مورد نظر بلوك ها به صورت يكپارچه به هم مونتاژ ميشـوند  

محل نصب خيلي دور باشد هر قسمت تحويل داده شده در يك قطعه به وسيله يـك فويـل محافظـت مـي شـود و      

.ه ها با فوم پلي استيرني پر مي شود جهت حفاظت هر قسمت از دستگاه در زمان حمل و نقل فاصله گوش

تخليه بار از وسيله نقليه باركش وانتقال آن به محل ساختمان بايد به وسيله ماشين ليفت تراك چنگك دار يا جرثقيل 

.صورت گيرد 
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حمل و نقل

تراك چنگك دارحمل و نقل با استفاده از ليفت -1-2

بوسيله تيرهاي چوبي كه به چها چوب هربلوك ضميمه مي شود نقل و انتقال بلوك هـا بـا اسـتفاده از ليفـت تـراك      

نيز براي محافظت دستگاه از آسـيب ديـدن در   ) كفشك ( چنگك دار آسانتر مي شود همچنين يك سري نگهدارنده 

از : اريـب  ( از بزرگترين بعـد متقـاطع        طول اين كفشك ها بايد. طول زمان حمل و نقل بايد به كار برده شوند 

در حالتي كه چنگك ليفـت تـراك  . باشد بلوك حمل شده بزرگتر ) يك گوشه به گوشه ديگر بلوك به طور ضربدر 

چنگك دار خيلي كوتاه باشد بايد از قسمت هاي الحاقي مناسب براي افزايش طول چنگك ها استفاده نمود

و نقل با استفاده از جرثقيلحمل -2-2

حداكثر بار مجاز در حمل بوسيله جرثقيل به ظرفيت تحمل بار تسمه يا ريسماني كه براي بلند كردن دستگاه استفاده 

مي شود بستگي دارد در اين حالت در پايه دستگاه كه از ناوداني تشكيل شده است سوراخ هايي تعبيه شده است كه 

mmتگاه در دو طرف و در يك امتداد قرار دارند در اين حالت دو شاخه ميله بـه قطـر   دوبه دو در امتداد عرض دس

كه طولشان از عرض دستگاه بزرگتر است از اين سوراخ ها رد مي شوند و تسمه يا زنجير جرثقيل مطابق شـكل  30

نهـا نيـز از عـرض    همچنين از دو عدد شاهين از جنس تيرآهن كـه طـول آ  . به دو سر اين دو لوله متصل مي شوند 

دستگاه بيشتر است در قسمت فوقاني دستگاه براي جلوگيري از آسيب ديدن دستگاه در هنگـام حمـل اسـتفاده مـي     

)مطابق شكل . ( شود 
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انبارش–حمل و نقل 

نرمال كاركرد حمل شود و نبايد به صورت توده اي و روي همديگر انبـار شـوند   هر بلوك از دستگاه بايد در حالت 

منظور اين است كه اوال نبايد دستگاه افقي به صورت عمودي حمل شود و برعكس ، ثانيا هر بلـوك را متناسـب بـا    

در حالتي كه فـن  مثال قسمتي كه فن و الكتروموتور قرار دارد بايد( كاركرد صحيح آن قسمت بايد حمل و انبار كرد 

و موتور در حالت مناسبي قرار دارند حمل كرد و از كج كردن و حمل آن قسمت روي وجه ديگر كه باعث بـه هـم   

هيچ گونه خسارت و آسـيب ناشـي از روش هـاي    ....   ) . خوردن باالنس فن و موتور مي گردد جلوگيري نمود و 

اه نمي باشد و ادعاها و شكايات مربوط به ايـن موضـوع را   نادرست حمل و نقل و انبار كردن مشمول گارانتي دستگ

.بايد با عامل حمل و نقل دستگاه مطرح نمود 

انبارش-3

در صورتي كه فاصله بين زمان تحويل دستگاه تا زمان نصب آن طوالني شد به منظور انبارش طوالني مدت آن بايـد  

:شرايط زير را رعايت نمود 
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انبارش

شرايط محل انبارش دستگاه و اجزاي آن-1-3

:شرايط اتاق هايي كه براي انبار كردن اين دستگاهها استفاده مي شوند به قرار زير است 

تـا  % 60(در مورد فيلترها بايد به صورت . ( تجاوز كندCº20در دماي% 80حداكثر رطوبت نسبي هوا نبايد از -1

.باشد % ) 20

البته در مورد نازلهـاي رطوبـت زن و   . ( باشد ) -Cº40تا Cº60(محدوده نوسان دماي محيط بايد داخل رنج -2

. است ) Cº5تا Cº30(فيلتر ها اين رنج به صورت 

گرد و غبار و گازها و بخارات سوزآور و مـواد شـيميايي كـه باعـث زنـگ زدگـي اجـزا و قسـمتهاي مختلـف          -3

.دستگاهها مي شوند نبايد در نزديكي آنها قرارگيرند 

به منظور انبارش طوالني مدت بايد اطراف دستگاه فاصله كـافي جهـت بازرسـي و تعميـر دوره اي آن در نظـر      -4

.گرفت 

شرايط انبارش قسمت فن و الكتروموتور-2-3

.در ابتدا بايد كشش تسمه هاي فن ها را كاهش دهيد -1

.ته يكبار بايد با دست فن و شفت موتور را بچرخانيد و گردش آسان و راحت آن را كنترل نماييد هر دو هف-2

هر شش ماه يكبار بايد ياتاقانهاي فن را از لحاظ وجود رطوبت و گرد و غبار كنترل نماييد و در صـورت لـزوم   -3

.آن قسمتها را تعويض و يا گريسكاري نماييد 

كمتر بود سيم پيچي بايـد از  meg-ohm5ا بازرسي كنيد در صورتي كه مقاومت آن از سيم پيچي الكتروموتور ر-4

.طريق وزش هوا يا قرار گرفتن در داخل كوره خشك شود 

هر شش ماه يكبار بايد روغن كاري الكتروموتور را كنترل نماييد و در صورت وجود رطوبت الكتروموتور را باز -5

به مراكز خدمات بعد از فروش الكتروموتور مربوطه ارسال نماييـد در غيـر ايـن    نموده و جهت كنترل اجزاي داخلي

.صورت طبق روشي صحيح قسمت داخلي آن را گريسكاري نماييد 

.الكتروموتور را از نظر پوسيدگي بازرسي كنيد -6

شرايط انبارش انواع فيلترها-3-3

Angle , Flat( لومينيومي در مورد انواع فيلترهاي آ-1 نگهـداري بخصـوص نيسـت و مـي تواننـد      نيازي به ) … ,

آنهـا  داخل دستگاه با بسته بودن دمپرها ي ورودي هوا قرار گيرند در صورت گذشت زماني بسيار طوالني مي تـوان 

.ز نمود ستفاده از سيستم كمپرسور باد تميرا با ا

بايد آنها را در داخل بسته بندي اصلي نگهداري كرد ...در مورد فيلترهاي كيسه اي ، النه زنبوري ، هپا ، اولپا و -2

.و دقت شود كه از تابش نور آفتاب برويشان جلوگيري نمود 
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پي سازي

پي سازي-4

بدين ترتيب كه دستگاه هواساز بايـد روي يـك سـطح    . قبل از استقرار دستگاه ، محل قرارگيري آن بايد آماده شود 

سخت به عنوان فوندانسيون و يا يك چهارچوب فوالدي كه پايه آن در بتن جاسازي شده و يـا روي يـك سـاختار    

نسيون چهار چـوب يـا سـاختار فلـزي بايـد      فوندا. فوالدي سخت مخصوص كه براي اين كار تهيه شده قرار بگيرد 

سطحي تراز داشته باشند و به اندازه كافي استحكام و دوام براي نگـه داشـتن دسـتگاه و تحمـل وزن در حـال كـار       

در نتيجه در زمان ساخت فوندانسـيون  . دستگاه و كليه تجهيزات جانبي كه بر روي آن قرار مي گيرند را داشته باشد 

تراز بودن سطح فوندانسـيون بـه جهـت انجـام راحـت و آسـان       . وزن دستگاه را در نظر گرفت بايد ابعاد دستگاه و

. تخليه آب كويل و تشت تقطير ضروري است 

ضخامت ورق فوندانسيون و يا ارتفاع چهارچوب فوندانسيون بايد به اندازه نصب سيفوني كه آب تقطير شـده را از  

براي تشـتك هـاي تخليـه نصـب     mm270از مقدار ) H( تفاع سيفون اگر ار. تشتك تخليه خارج مي كند ، باشد 

براي نازلهاي رطوبت زن تجاوز كنـد در ايـن   mm80شده در پايين ترين قسمت دستگاه تجاوز كند و يا از مقدار 

زمان بايد دستگاه روي يك پي اضافي و يا يك گودي كه بايد درست زير سيفون در كف زمين درست مـي شـود ،   

ارتفاع نامناسب باعث ايجاد اشكال در انجام تخليه مناسب آب در قسمتهاي مربوطه خواهـد شـد كـه در    . رد قرارگي

.اين مورد توضيحات كافي در قسمتهاي بعدي ارائه شده است 
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نصب

نصب-5

مكان نصب-1-5

چيز محل نصب دستگاه بايد فضاي كافي و روشنايي مناسب براي انجام انواع عمليات نصب ، راه اندازي قبل از هر 

تعميرات ، سرويس و نگهداري را داشته باشد به نحوي كه شخص نصاب يا سرويس كار به راحتي بتواند كار خود 

كه تمام سيسـتم هـاي اتصـالي جـانبي     دستگاه بايد در محلي از فوندانسيون و به طريقي نصب شود . را انجام دهد 

وانند در قسـمتهاي مربوطـه در   تبه راحتي ب... ) از قبيل كانالهاي تهويه ، خطوط لوله ، كابلها ، نردبانها و ( مورد نياز 

. دستگاه متصل شوند به نحوي كه هيچ كدام از آنها هيچ حاشيه و مانعي بـراي بـاز كـردن درهـاي بازديـد نباشـند       

ابين قسمتهايي از دستگاه كه به تعمير و نگهداري نياز دارند و اجزاي ثابت ساختماني كـه در محـل   حداقل فاصله م

بـه منظـور داشـتن يـك نصـب ،      ...  ) از قبيل ديوارها ، نگهدارنده ها ، خطوط لوله و ( نصب دستگاه وجود دارند 

).مطابق شكل . ( كاركرد و سرويس موثر دستگاه بايد رعايت شود 

پيشنهادي براي مبدلهاي گرمايشي ، سرمايشي ، كويل هاي نوع گليكولي ، مبدلهاي جريان متقاطع ونازلهايفاصله 
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در مورد قسمت جعبه مخلوط كن فيلتر ها و. مي باشد mm150بعالوه ) W(رطوبت زن به اندازه پهناي دستگاه 

در صورتي كه دستگاه دو فن داشـته  . بايد در نظر گرفته شود ) W(برابر پهناي دستگاه 9/0فاصله اي معادل با فن 

در اين خصوص كارخانـه صـنايع تهويـه ادريسـي     . باشد اين فاصله را مي توان از دو طرف دستگاه در نظر گرفت 

را در مورد راست و چـپ بـودن قسـمت هـاي     فرمي دارد كه به واسطه پر كردن آن ، مشتري مي تواند سليقه خود

مختلف دستگاه ارائه دهد و از روي آن مي تواند فضاي الزم براي تعميرات را در سمت مـورد نظـر از دسـتگاه در    

نصب هر گونه پايه ، خطوط لوله ، ساختارهاي نگهدارنده در فضايي كه براي تعمير و نگهداري در نظر . نظر بگيرد 

به شرطي كه در زمان انجام عمليات سرويس و تعمييرات پياده كردن هر قسمت از دستگاه و گرفته شده مجاز است

بايـد  ...  شايان ذكر است كه كانال كشي ، لوله كشي و اتصاالت الكتريكـي مربوطـه و   . نصب مجدد آن ميسر باشد 

.بعد از استقرار كامل دستگاه صورت گيرد 

ژ و دمونتاژنحوه اتصال بلوك هاي قابل مونتا-2-5

بعد از تراز كردن دستگاه و قبل از اينكه به دستگاه پيچ و بست زده شود بلوك ها بايد با نظمي خاص مطابق شكلي 

محل هـا ي تمـاس پروفيـل    . كه در مدارك دستگاه آورده شده است روي محلي از فوندانسيون به هم متصل شوند 

خصوص پوشيده شوند كه البته قبل از اينكه بلوك ها مونتـاژ  هاي چهارچوب بلوك ها بايد به وسيله درزگير هاي م

.شوند همرا با دستگاه تحويل داده مي شوند 
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پروفيل هاي افقي و عمودي چهارچوب بلوك هاي دستگاهها بوسيله پيچ و مهره در فواصل مشخص بـه همـديگر   

. متصل مي شوند كه البته اين پيچ و مهره ها نيز همراه دستگاه تحويل داده خواهند شد 

ر نظـر گرفتـه شـده    محل هاي اتصالي نيز در شاسي هاي پايـه دسـتگاه د  ، شايان ذكر است كه براي استحكام بيشتر

قسمتهاي خارجي به راحتي توسط پيچ و مهره به هم متصل مي شوند و اما در مورد قسمتهاي داخلي اتصـال  . است

پايه ها به هم در داخل دستگاه به اين صورت است كه روي محل هاي استقرار پيچ و مهـره هـا ، دريچـه اي تعبيـه     

.ت مربوط به اين قسمتها را انجام دادشده است كه با استفاده از آنها مي توان اتصاال

اتصـال  . شرح فوق است و اين عمل نبايد به صورت ديگـري انجـام شـود    روش اتصال بلوك هاي قابل دمونتاژ به 

از آنجـايي كـه دسـتگاههاي هواسـاز     . نامناسب قسمتهاي مختلف سبب ايجاد اشكال در كاركرد دستگاه خواهد شد 

د در صورت مجاورت با آتش گازهاي سـمي متصـاعد خواهنـد نمـود لـذا جهـت       داراي عايق پلي اورتان مي باشن

جلوگيري از بروز آسيب هاي جدي و خطر مرگ از به كار بردن دستگاههاي جوشـكاري و انـواع ابـزار برشـي در     

.سطوح داخلي و خارجي دستگاه به علت داشتن شعله مستقيم بايد جدا خودداري كرد 

اتصال كانالهاي تهويه-5-3

انجـام  . براي استفاده مناسب از دستگاه بايد كانال كشي زانوها و اتصاالت مربوط به آنها به نحو درستي انجام گيـرد  

منظور كانالهاي انتقال هـواي  ( كانالهاي تهويه . نامناسب اين كار باعث كاهش راندمان و كارايي دستگاه خواهد شد 

بايـد از  ) انتقال هواي آزاد يا برگشتي بـه داخـل دسـتگاه اسـت     مطبوع به ساختمان و يا محل مورد نظر و برعكس 

طريق اتصاالت قابل ارتجاع و انعطاف پذير به دستگاه هواساز متصل شوند كه دستگاه را از ارتعاشـات و مشـكالت   

ناشي از نقل و انتقال حفظ مي كند و انحرافات كوچك هم محوري مـابين كانـال و دهانـه خروجـي فـن بـر روي       

فلـنج  . اتصاالت قابل ارتجاع به فلنج هايي كه با كاسه نمد مجهز شده اند ختم مي شوند . را حذف مي كند دستگاه 

در مـورد  . ها و كانالهاي تهويه به وسيله پيچ هايي كه در گوشه ها قرار دارند بـه هـم متصـل و جفـت مـي شـوند       

ي فلنج ها مورد استفاده قرار مي گيرند تا ايـن  قسمتهاي بزرگتر عالوه بر پيچ هاي فوق گيره هايي نيز در مقاطع طول

در موقع تحويل دستگاه اين گيره ها روي دستگاه داده نمي شوند بلكه به ضـرورت نيـاز ،   . ( اتصال محكم تر شود 

. )مصرف كننده آنها را تهيه و از آنها استفاده خواهد نمود 

قرار داده شد اتصال قابل ارتجاع به صورت مناسـب و  ميلي متر110بعد از اينكه مهره ماسوره براي طولي بيش از 

مجهـز مـي شـود كـه بدنـه دسـتگاه       ) اتصال به زمين ( هر اتصالي با يك سيستم برق گير . صحيح كار خواهد كرد 

. همين كار براي كانال تهويه نيز صورت مي گيرد . توسط يك زنجير الكتريكي به زمين وصل خواهد شد 

اه متصل مي شوند بايد توسط برخي وسايل تقويت شوند و به طرز صحيحي به صورت معلـق  كانالهايي كه به دستگ

همچنين كانالهايي كه مسيرشان طوالني و شامل چفت ها و وصـاله هـا   . بر روي اجزاي نگهدارنده اشان قرار گيرند 

به نحـوي كـه احتمـال    و اتصاالت متعددي هستند بايد به طرز صحيح و در مسير معين و مناسبي كانال كشي شوند 

.افزايش سطح صدا در كنار و درون سيستم تهويه حذف شود 

EDRISI AIR COND. IND.                             13



نصب

زانوهاي كانال كه در كانال هوا و نزديك به خروجي دستگاه نصب مي شوند بايد مطابق و همسو با جهت چـرخش  

فن نصب شوند تا به عنوان مانعي در سر راه هوادهي فن دستگاه قرار نگيرند و بازده هوادهي را كم نكنند و فاصـله  

اين فاصله مستقيم بين دهانه فن و اولين زانوئي براي .اشان تا دهانه خروجي فن بايد حداقل دو برابر قطر فن باشد 

در مورد فـن هـاي   . آرام و پايدار نمودن توربوالنت جريان خروجي از فن ضروري است و حتما بايد رعايت شود 

جهت افزايش ابعاد دهانه خروجي فن و يـا سـاير قسـمتهاي كانـال ،     . بزرگتر اين فاصله بايد به نسبت افزايش يابد 

بيشتر باشد درغير اين صورت ممكن است افت فشـارهاي ناگهـاني در مسـير    º15ديل هاي كانالي نبايد از شيب تب

همچنين در مورد اتصال چند دهانه فن به همـديگر و تبـديل   . كانال كشي ايجاد شده و راندمان دستگاه پايين بيايد 

د و به نحو صحيح انجام شود تـا تغييـري در   كردنشان به يك كانال بهتر است اين كار بر اساس استانداردهاي موجو

.راندمان دستگاه رخ ندهد 
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اتصال انواع مبدلها-4-5

اتصال مبدل ها بايد به روشي انجام پذيرد تا از رخ دادن هر گونه فشار كه ممكن اسـت باعـث بـروز آسـيب هـا ي      

. مكانيكي و يا نشتي در آن اتصاالت گردد ، جلوگيري شود 

شخص نصاب بايد بر اساس شرايط آب و هواي محلي كه هواساز در آنجا مورد استفاده قرار خواهد گرفت از
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اتصاالت قابل انبساط براي ورودي و خروجي خطوط لوله سيستم استفاده نمايد تا بدين وسـيله انبسـاطات طـولي    

در هنگام اتصال لوله تامين سيال عامـل بـه ورودي مبـدل هـا بـه طـوري كـه تـه غـالف          . خطوط لوله جبران شود 

شده اند اين غالف هاي شيار دار مبدل ها ،  بايد بوسيله ميله اتصالي اضافي ، محكم نگـه داشـته   اتصاالت شيار دار

روش به كار گرفته شده براي اتصال مبدل ها به لوله تامين سيال عامل بايد به گونه اي باشد ) . مطابق شكل ( شوند 

قـادر بـه پيـاده كـردن و بـاز كـردن       كه شخص سرويس كار در طول انجام عمليات سرويس و نگهداري به راحتـي 

اتصاالت خطوط لوله به منظور بيرون آوردن مبدل براي پاك كردن و تميز كردن آنهـا بـدون كـوچكترين مشـكل و     

مبدلها بـه ايـن روش انجـام    ) ورود و خروج سيال عامل ( اگر اتصاالت لوله هاي رفت و برگشت . مزاحمتي باشد 

.جريان مخالف كار خواهد كرد پذيرد در اين حالت مبدل با سيستم

)ايرواشر ( اتصال قسمت رطوبت زني با آب -5-5

قسمت رطوبت زني با استفاده از افشانكها به صورت يك قسمت و سيستم جداگانه كه با اجزايي چون لوله ها نازل 

اتصاالت مربوط به تشـتك آب كـه بـا    تخليه آب و ، سيستم پمپ آب ) باتوجه به دبي مورد نظر ( هاي پاشش آب 

.مجهز شده است در دستگاه هواساز وجود دارد ...  شير شناور و سيستم سرريز و 

شخص نصاب قبل از انجام عمليات نصب دستگاه بايد به دقت كنترل كند كه هيچ اشكال و آسـيبي ناشـي از انجـام    

همچنين شخص نصاب بايـد  . جود نيامده باشد عمليات حمل و نقل دستگاه در قسمت رطوبت زني و اجزاي آن بو

.افت نمايد Cº5دماي محيط اطراف دستگاه را كنترل كند و اجازه ندهد كه هيچگاه اين دما به زير 
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اتصاالت مربوط به سيستم تخليه آب تقطير شده -6-5

نصـب    ) سـيني تخليـه   ( تخليه كه به بيرون از بدنه دستگاه برده شده اند در قسمت تشـتك تخليـه   انتهاي لوله هاي 

همانطوري كه اين كار براي قسمت سرمايشي و كويل دوتايي قسـمت مبـدل هـاي چرخشـي و جريـان      . مي شوند 

.متقاطع انجام مي شود همانگونه نيز براي قسمت رطوبت زني نيز انجام مي شود 

كه با توجه به مقاير مختلفي از فشار موجود در اين قسمت و فشار محيط در نظر گرفته شـده انـد تـا آب    سيفون ها

سيفون هاي نوع توپي كه گاها با دسـتگاه  . تقطير شده از مبدل ها را تخليه كنند بايد به لوله هاي تخليه متصل شوند 

سـيفون  . تمسفريك رخ مي دهد استفاده مـي شـوند   تحويل داده مي شوند اصوال در قسمتهايي از دستگاه كه فشار آ

همچنـين در قسـمتهايي از دسـتگاه كـه     . هاي توپي نبايد در قسمتهايي از دستگاه كه فشار وجود دارند نصب شـود  

با اين وجـود زمـاني كـه فشـار بسـيار      . فشار باال اتفاق مي افتد نيازي به نصب سيفون هاي نوع تخليه وجود ندارد 

يفتد به منظور به حداقل رساندن دمش هوا شخص نصاب ممكن اسـت در سيسـتم تخليـه آب تقطيـر     بااليي اتفاق ب

سيفون نوع تخليه و يا تركيبي از سيفون ها براي اين قسمت يعني محلي كه ممكن اسـت  . سيفون نصب كند ، شده 

.فشار باال اتفاق بيفتد شامل وسايل تحويلي همراه با دستگاه نمي باشد 

ه دستگاه در حال كار كردن است مقادير متفاوتي از فشار در ايـن قسـمتها اتفـاق بيفتـد اتصـال انتهـاي       اگر زماني ك

قبل از روشن كـردن دسـتگاه ، سـيفون هـا بايـد بـه       . چندين لوله تخليه آب تقطير شده به يك سيفون مجاز نيست 

جاب كنـد يـك سيسـتم گرمايشـي     اگر شرايط اي. در محيط سرد آب خروجي بايد مجزا شود . وسيله آب پر شوند 

.مناسب بايد به كار گرفته شود 

بستگي دارد به اختالف فشار مابين فشار محيط و فشـار در قسـمتي از دسـتگاه كـه در طـول      H)(ارتفاع سيفون ها 

شده بـه  به ميلي متر بايد از اختالف فشار بيان )H(اندازه . آب تقطير شده از آنجا تخليه مي شود ، كاركرد دستگاه 

.ميلي متر آب بزرگتر باشد 

H(mm)
فشار كل فن

(pa)

رديف

60600<1
1001000-6002
1401400-10003
1801800-14004
2202200-18005
2402600-22006
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اتصاالت الكتريكي دستگاه -7-5

اتصاالت الكتريكي بين اجزاي دستگاه بايد توسط شخصي قابل و كارآمد انجام گيـرد كـه در ايـن زمينـه اطالعـات      

كافي دارد و در ضمن اين كار را بر طبق قوانين و استانداردهاي مناسب و متناسب كشور و منطقه اي انجام دهد كه 

.دستگاه در آنجا نصب مي شود 

تصاالت بايد كنترل كند كه آيا ولتاژ اصلي ، فركانس و فاز جريان بـرق مطـابق بـا    شخص نصاب قبل از انجام اين ا

اطالعات موجود در پالك مشخصات الكتريكي دسـتگاه اسـت يـا نـه ؟ در صـورت وجـود كـوچكترين مغـايرتي         

. اتصاالت دستگاه نبايد برقرار شوند 

.ا از چهار طرف كامال كنترل نمايد در صورت استفاده از كابل برق طويل ، شخص نصاب بايد اطراف آن ر

)ايرواشر( ي با آباتصاالت الكتريكي قسمت رطوبت زن-1-7-5

موتـور پمـپ كـه ممكـن     . قسمت پمپ آب و روشنايي داخل محفظه ايرواشر بوسيله جريان برق تغذيه مي شـوند  

3است داخل يا خارج قسمت رطوبت زن قرار گيـرد بوسـيله جريـان برقـي بـا ولتـاژ        × 380 V & 50 HZ  تغذيـه

جهت . موجود روي پالك مشخصات موتور انجام گيرد اتصاالت الكتريكي بايد بر طبق خطوط راهنماي . مي شود 

.بايد مطابق با سر فلش موجود روي بدنه پمپ باشد ) همچنين جهت چرخش پمپ ( چرخش موتور 

اتصاالت الكتريكي قسمت الكتروموتور فن-2-7-5

3تور فن بوسيله ولتاژ الكترومو × 400 & 50 HZ  اتصـاالت مربـوط بـه آن بايـد از طريـق ادوات      . تغذيه مي شـود

بـراي جلـوگيري از   . محافظ مدار كوتاه و پر بار مطابق با ميزان جريان تعيين شده براي الكتروموتور صورت گيـرد  

سيم پيچي ها نصب شده در داخلPTCبيش از حد گرم شدن الكتروموتور ، يك سري سه تايي محافظ ترميستور 

. به ادوات اندازه گيري الكتريكي متصل شوند تا افزايش دماي سيم پيچي ها را اخطـار دهنـد   ترميستورها بايد . اند 

دفترچـه ( OMMشخص نصاب قبل از اتصال منبع نيرو بايد اطالعات موجود روي پالك مشخصات موتـور و در  

. الكتروموتور را كنترل نمايد )عملكرد و تعمييرات دستي 

به منظور فراهم كردن شرايط ايمن تعميرات دستگاه ، بايد كليد سرويس كه برق فن الكتروموتور را در طول انجـام  

عمل قطع اتصال برق مـدار بايـد در حالـت    . عمليات سرويس قطع مي كند در بيرون از قسمت دستگاه نصب شود 

. يرد انجام گ)POWER LESS( ضعيف    

در حالت كاركرد ناموفق دستگاه و يـا انجـام عمليـات نگهـداري و     ( بازديد قسمت فن باز شود بقبل از اينكه در

.تمام مدارات الكتريكي بايد قطع شده باشند ) سرويس 
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مقدمات راه اندازي–نصب 

4kwشايان ذكر است كه موتورهايي كه ميزان قدرت آنها تا : نكته ***  

موتورهايي. هستند بايد مستقيما به كار انداخته شوند 

و يا بزرگتر از5.5kwبا ميزان قدرتي معادل 

آن بايد با استفاده از كليد راه اندازي

.مثلث بكار انداخته شوند–ستاره 

اتصاالت الكتريكي مربوط به قسمت ادوات كنترل اتوماتيك-3-7-5

يك مجموعه كامل از ادوات كنترل اتوماتيك كه مي توانند يك قسمت مشخص از هر سيستم تهويه مطبوعي باشـند  

شرايط مورد نظر كار كنند و در بعضـي مـوارد اجـزاي    دستگاه را قادر مي سازند كه به صورت نرم و روان و تحت 

ضروري هستند كه فقدان آنها ممكن است باعث بروز مشكالتي در انتظارات مشتري از عملكـرد دسـتگاه و ايجـاد    

. اشكاالت و ناتواني هاي جدي در روند كار دستگاه شوند 

يك در تهويه هوا با استفاده از يك سري كامل از از آنجايي كه طرز كار و استفاده از مقررات كنترل و حفاظت اتومات

اجزاي مرتبط با دستگاه انجام مي شوند كه به وسيله يك رنج وسيعي از سيستم هاي كنترل اعمـال مـي شـوند لـذا     

مدارك آنها شامل اطالعات راجع به نصب اجزاي ادوات كنترل اتوماتيك ، اتصاالت راه اندازي و عملكـرد سيسـتم   

.نمي باشد 

اطالعات راجع به اين موضوع را مي توان در مدارك جداگانه اي كه به وسيله شركت ما همراه با يك سري كامل از 

در . ادوات كنترل اتوماتيك كه آن هم در صورت درخواست مشتري به او تحويل داده مـي شـود ، جسـتجو نمـود     

.ت و مدارك مربوطه است موارد ديگر تامين كننده ادوات سيستم كنترل ملزم به تحويل اطالعا

مقدمات راه اندازي دستگاه-6

آماده سازي مقدماتي كل دستگاه-1-6

راه اندازي دستگاه هواساز در يك لحظه به منظور استفاده عادي از سيستم تهويه بايد صرفا توسط افراد با صالحيت 

.و آموزش ديده از تيم مخصوص نصب و راه اندازي صورت گيرد 

اينكه دستگاه شروع به كار نمايد شخص راه انداز بايد بعضي فعاليتهاي بسيار مهـم مربـوط بـه آمـاده سـازي      قبل از 

:مقدماتي دستگاه براي راه اندازي را به دقت انجام دهد مخصوصا موارد زير بايد به دقت كنترل شوند 

.صل شده باشند تمام اسباب مربوط به تهويه به صورت مكانيكي نصب و به سيستم تهويه مت-1

سيستم هيدروليك و سيستم فريون به طور كامل نصب و آماده كار شوند به طوري كـه ميـزان گرمـا يـا سـرماي      -2

.متوسط همواره در طول راه اندازي در دسترس باشد 
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مقدمات راه اندازي

.نيروي الكتريكي سيم كشي شده و آماده كار باشند كليه دريافت كننده هاي -3

.سيفون و سيستم فاضالب تقطير از سيني تخليه نصب شده باشند -4

.كليه اجزاي ادوات كنترل و  يا تجهيزات مربوط به ادوات كنترل در طول عمليات نصب آسيب نديده باشند -5

همچنين كليه اسباب آالتي كه به نحـوي همـراه بـا    . ه باشد عالوه بر اين محل قرارگيري دستگاه بايد كامال تميز شد

دستگاه كار خواهند كرد از قبيل سيستم كانال ، بايد به طور كامل و كلـي از داخـل تميـز شـده باشـند و البتـه كليـه        

ورقهاي حفاظتي كه به منظور محافظت بعضي قسمتهاي حساس در زمـان حمـل و نقـل و انبـارش برويشـان قـرار       

همچنين اين موضوع مهم بايد كنترل شود كه برخي قسمتهاي بعضـي  . بايد از روي دستگاه برداشته شوند گرفته اند

اسباب و اجزاي مربوط به نصب دستگاه همچنين ادوات كنترل و يـا تجهيـزات مربـوط بـه ادوات كنتـرل در طـول       

.عمليات نصب آسيب نديده باشند 

آماده سازي سيستم الكتريكي دستگاه-2-6

تصاالت سيستم الكتريكي و محافظت كنندگان عملي كليه دريافت كنندگان نيروي الكتريكي بايد از اين نظر كه آيـا  ا

به طور مناسبي مطابق با دياگرام هاي الكتريكي معين و مفروض مربوط به اجـزا و قسـمتهاي نصـب شـده ، متصـل      

همچنين . ز تميزي آنها نيز بايد اطمينان حاصل كرد شده اند يا نه ، به طور كامل و با دقت كنترل شوند و در ضمن ا

هنگامي كه براي انجام تست بر روي دستگاه اتصاالت الكتريكي را قطع و وصل مي كنيد ، بـرق اصـلي دسـتگاه را    

.هنگامي كه دستگاه در حال كار است درب هاي بازديد نبايد باز شوند . قطع نماييد 

سببدستگاهرعايت موارد ايمني در هنگام بازرسي و يا تست عملكردعدم : نكته *** 

.آسيب شديد و يا مرگ ناشي از شوك الكتريكي خواهد شد 

آماده سازي فيلترها-3-6

و اجـزاي فيلتـر در طـول    كه براي جلوگيري از آسيب ديدن تركيبات ( در اين مورد بايد ابتدا كليه صفحات محافظ 

سپس شـرايط و اوضـاع   . از روي فيلترها برداشته شوند ) حمل و نقل و مونتاژ دستگاه بر روي فيلترها قرار ميگيرند 

همچنـين كنتـرل   . فيلترها و اتصال و پيوستگي اشان به ميله ها و قاب ها ي نگهدارنده اشان به دقت كنتـرل شـوند   

تي كه بر روي دستگاه نصب شده باشند نيز بايد به دقت كنتـرل شـود تـا مقـدار     كننده آهنگ تغييرات فشار در صور

. افت نهايي مجاز براي فشار استاتيك معلوم گردد كه البته اين مقادير براي انواع مختلـف فيلتـر هـا متفـاوت اسـت      

.همچنين قبل از راه اندازي دستگاه بايد درب بازديد قسمت فيلتر كامال بسته شود 
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آماده سازي كويل ها -4-6

و گليكوليبخار ،آماده سازي كويل هاي گرمايشي آبي-1-4-6

صحت اتصال خطوط رفت . شرايط و اوضاع مربوط به فين پليت هاي كويل هاي گرمايشي بايد كامال كنترل شوند 

در صورتي كه لوله هاي مويي مربـوط بـه   . بايد كنترل شوند ) تامين و تخليه و يا ورود و خروج ( و برگشت كويل

ترموستات ضد يخ زدگي به طور دائمي به بدنه كويل گرمايشي ضميمه شده باشد ، آنها نيـز بايـد بـه دقـت كنتـرل      

.ثابت بماند + ) Cº4(روي در ضمن آهنگ دماي ترموستات ضد يخ زدگي بايد كنترل شود تا همواره . شوند 

همچنين اين موضوع كه آيا شير تنظيم كويل گرمايشي مطابق با عالمت هاي موجود بـر روي بدنـه دسـتگاه نصـب     

لوله كشي و شيرها را بايد تست نشتي نمود و باز و بسته نمـودن آنهـا   . شده است يا نه نيز بايد به دقت كنترل شود 

. ح آنها اطمينان حاصل شود را كنترل نمود تا از عملكرد صحي

استفاده از آب تصفيه نشده و يا آبي كه تصفيه مناسبي نشده است در كويل دستگاه سبب رسـوب ، خـوردگي و يـا    

در صورت استفاده از آب تصفيه نشده و يا خوب تصفيه نشده مسـئوليت  . خرابي هاي ديگري در دستگاه مي گردد 

.ه نمي باشد خرابي هاي ناشي از آن بر عهده كارخان

گليكولي و فريوني،آماده سازي كويل هاي سرمايشي آبي-2-4-6

مشابه با حالت مربوط به كويل گرمايشي بايد شرايط و اوضاع فين پليت ها ، كيفيت و صحت اتصاالت مياني كنترل 

مناسب نسـبت بـه   به طور ) تشتك تقطير ( همچنين صحت اتصال خطوط لوله ، قرار گرفتن سيني قطره گير . شود 

در ضمن تشت تقطير و مسير تخليه را نيـز  . جهت جريان هوا و صحت اتصال سيفون نيز بايد به دقت كنترل شوند 

بايد از هر نوع آشغال و اشياي اضافي تميز نمود و راهشان را باز كرد و براده هاي ناشي از عمليـات نصـب و لولـه    

.كشي را از دستگاه خارج نمود 

)رطوبت زن ( سازي قسمت ايرواشر آماده -5-6

قبل از حمل دستگاه به محل مورد نظر قسمت مرطوب كننده توسط كارخانه صنايع تهويه ادريسي به طـور كامـل و   

از آنجايي كه ممكن است خيلي از اجـزاي آن در طـول مراحـل مختلـف     . كلي تميز و به خوبي آزمايش شده است 

اشند اين قسمتها بايد به طور كلي بازرسي شده و در صـورت لـزوم تميـز    حمل و نقل و نصب كثيف و آلوده شده ب

:به منظور تميز كردن قسمت مرطوب كننده فعاليتهاي زير بايد صورت گيرد . شوند 

همچنين اين موضوع كه آيا فيلتر آب به طور مناسبي در پايين دست جريـا ن  . تميزي دستگاه بايد بازرسي شود -1

. نه نيز بايد به دقت كنترل شود پمپ نصب شده است يا

.اين موضوع كه آيا نازل ها به طور مناسبي نصب شده اند يا نه نيز بايد كنترل شوند -2

.بايد با آب كامال پر شود )  over flow( قسمت سرريز سيفون -3

انتي متر پايين تر از س2بايد تا سطحي معادل با ) كه زير قسمت مرطوب كننده قرار گرفته است ( مخزن آب –4
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مقدمات راه اندازي

.قطه سر ريز سيفون با آب پر شود به طوري كه شير شناور در اين محدوده ميزان شود ن

.جهت چرخش پمپ آب نيز بايد كنترل شود -5

در اين حالت . پمپ آب نبايد روشن شود ) بدون آب ( در حالت خالي : نكته *** 

.ممكن است كاسه نمد شفت پمپ آسيب ببيند 

آماده سازي قسمت فن و الكتروموتور-6-6

.الزم است قسمت فن دستگاه به دقت كنترل شود 

حتي هنگامي . دستگاه بايد قطع شود برق، فنقبل از انجام هر گونه عمليات در قسمت : نكته *** 

كه برق دستگاه قطع مي باشد خطر چرخش فن به علت جريان هوا وجود دارد

اين مورد عدم رعايت . بنابراين بايد از حركت آن جلوگيري نمود 

.سبب آسيب شديد شخصي يا خرابي دستگاه خواهد شد 

بعد از برداشتن پوشش هاي محافظ كه به منظور محافظت بعضي از اجزاي اين قسـمت در زمـان حمـل و نقـل بـر      

انـد كـه بايـد پوششـهاي حفـاظتي اشـان       مانند حالتي كه فنر هاي لرزه گير نصب شده( روي آنها قرار گرفته است 

شخص راه انداز بايد اين مهم را كنترل كند كه هيچ جسم خـارجي در نزديكـي فـن وجـود نداشـته      .) برداشته شود 

همچنين بايد كنترل شود كـه پـره   . باشد به نحوي كه بعد از روشن شدن دستگاه به داخل پره هاي فن كشيده نشود 

. كشش تسمه فن نيز بايد كنترل شود . حت بدون تماس با هيچ قسمتي از بدنه بچرخند هاي فن به طور آزادانه و را

. در ضمن شخص راه انداز بايد الكتروموتور فن و ياتاقانها را از نظر روغن كاري بازرسي نمايد 

اري در مورد نحوه روغن كاري بايد به دستورالعمل كارخانه سـازنده مراجعـه شـود زيـرا روغـن كـاري و گريسـك       

.نامناسب الكتروموتور فن و ياتاقانها باعث خرابي زود رس اين قسمت خواهد شد 

:بعد از برقراري اتصال الكتريكي شخص راه انداز بايد موارد زير را به دقت كنترل نمايد 

خصات فني يعني ميزان ولتاژ ورودي بايد مطابق با اندازه ولتاژ داده شده در روي پالك مش( اتصال الكتروموتور -1

. )الكتروموتور باشد 
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مابين اجزاي ساختمان فن و بدنـه دسـتگاه بايـد كنتـرل     ) كنتاكتورهاي اتصال به زمين ( صحت اتصال برق گير -2

.گير هاي الستيكي مجهز شده اند شود در حالتي كه سيستم فن با لرزه 

سيم برق موجود در داخل قسمت فن بايد دور از كليه عناصر محرك قرار داشـته باشـد و بـا نگهدارنـده هـاي      -3

.مناسب كامال چفت و بسته شده باشد 

فـن را يكدفعـه   . ( جهت چرخش فن بايد مطابق با جهت پيكان شاخص قرار گرفته روي هاوزينگ فـن باشـد   -4

اگر فن در جهت وارونه شروع به چرخش نمود سـيم هـاي فـاز را در جعبـه ترمينـال الكتروموتـور       ) شن نماييد رو

.جابجا نماييد 

زماني كه دريچه هاي بازديد دستگاه باز هستند فقط براي : نكته *** 

.ند لحظه اجازه داريد كه دستگاه كار كند چ

شكل مابين آندو همچنين مناسب Vكشش تسمه بعد از اينكه فن و الكتروموتور كنترل شدند شخص راه انداز بايد 

در آن قرار گرفته ، هم امتداد بودن پولي ها و مناسب بودن جاگذاري تسمه در داخل پولي ها را بـه  بودن مسيري كه

وقتي فعاليتهاي مربوط به كنترل كردن قسمتهاي مذكور در حال انجام شدن است ، درهاي بازديـد  . كند دقت كنترل 

. بايد بسته باشند 

راه اندازي اوليه -7

بعد از اينكه دمپرهـاي واقـع در ورودي   . اولين راه اندازي بايد صرفا توسط يك تكنسين ماهر و كارآمد انجام گيرد 

اگر شرايط فوق ايجاد نشود ممكن است اين كـار  . ند راه اندازي دستگاه مي تواند انجام شود دستگاه كامال بسته شد

باعث پربار شدن الكتروموتور فن گشته و اين امر موجب آسيب ديدن هميشگي و از كار افتادن الكتروموتور خواهد 

ز شدند شخص راه انداز بايد در هـر  بعد از اينكه فن شروع به كار نمود و دمپرهاي جلوي دستگاه به تدريج با. شد 

:زمان موارد زير را به دقت كنترل نمايد 

توسط الكتروموتور ) مصرف شده ( مقدار جريان كشيده شده -1

)ظرفيت هوادهي ( مقدار جريان هواي داخل سيستم -2

طول زمـان راه انـدازي بـاز    اگر دستگاه به سيستم تنظيم اتوماتيك مجهز شده باشد بايد كنترل شود كه آيا دمپرها در 

شده است يا نه ؟

اينگونه فرض مي شود كه زماني كه مقدار جريان هوا به مقـدار طراحـي شـده رسـيد جريـان كشـيده شـده توسـط         

اگر مقدار هواي خروجي از دستگاه خيلي كمتر يا خيلي. الكتروموتور فن نتواند از اندازه معين شده تجاوز كند 
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بيشتر از اندازه معين تنظيم شده توسط شبكه تنظيم باشد بايد سيستم غيـر فعـال شـده سـپس سـرعت فـن بوسـيله        

زماني كه الزم است مقدار هواي خروجـي  ( در موارد ضروري . جايگزيني تسمه ديگري به جاي قبلي اصالح شود 

مي توان به جاي تعويض تسـمه ، الكتروموتـور فـن را بـا نـوع      ) به ظرفيت اسمي آن افزايش يابد از دستگاه نسبت 

. بزرگتر تعويض نمود 

– PNمقدار جريان هواي كل بايد بوسيله روش هاي اندازه گيري معتبر مطابق با استاندارد  ISO 5221 اندازه گيـري

.شود 

ه آيا عوامل تحريـك و آشـفتگي   انداز بايد به اين نكته توجه كند كزماني كه دستگاه راه اندازي مي شود شخص راه

يعني بدون اينكـه علـت ايجـاد آن    ( همچنين صداهاي مكانيكي و ياارتعاشات در دستگاه با عوامل ايجاد نامشخص 

زياد است يا نه ؟ ) معلوم باشد 

تگاه خـاموش شـود و تمـام قسـمتهاي آن     دقيقه كار كند و پس از اين زمان بايـد دسـ  30ابتدا دستگاه بايد به مدت 

كـارايي  ) اگر آسيب نديـده باشـند   ( كنترل شود مخصوصا بايد به قسمتهاي زير توجه مخصوصي شود مانند فيلترها 

)شامل كشش تسمه ها ، دماي فن و ياتاقانهاي الكتروموتور ( فاضالب آب تقطير شده و سيستم فن

سيستم باز كردن اوليه دمپرها در ورودي ، سيستم كنترل اتوماتيكتوصيه مي شود كه در: نكته *** 

اين امر عمر مفيد دستگاه. دستگاه قبل از اينكه فن شروع به كار نمايد منظور شود 

فعاليت كنترلو عملكرد دمپرها را تحت تاثير خود قرار مي دهد و همچنين 

كننده فشار را كه در اثر عدم وجود فشار مناسب ممكن است به صدا 

.در آيد را حذف مي كند 

كـاركرد آنهـا بايـد در طـول     را تنظـيم نمـود   ) هاي ضربه جاذب( بعد از اينكه شبكه كارايي و عملكرد لرزه گيرها 

در اين دستگاهها قسمتي تحت عنوان فيلتراسيون ثانويـه وجـود   .فعاليت راه اندازي مورد رسيدگي و تاييد قرار گيرد 

م شـد  بعد از اينكه راه اندازي انجا. دارد كه بهتر است عمل راه اندازي بدون كارتريج هاي فيلتر ثانويه صورت گيرد 

.فيلترهاي ثانويه يا بايد تميز شوند و يا تعويض گردند 

كيفيت اسباب و سيستم فوق زماني مي تواند به وضوح تعيين شود كه شبكه به دقت تنظيم شـده باشـد و اتاقهـا بـه     

.وسيله سيستم ها و اسباب فني مطابق با آنچه كه برايشان در نظر گرفته شده است كامال تجهيز شده باشند 

كنترل كردن عمل ترموستات ضد يخ زدگي زماني ممكن است كه دماي هواي جريان يافته به داخل مبـدل كمتـر از   

) .يعني دمايي كه ترموستات برآن اساس تنظيم شده است ( آنچه باشد كه براي ترموستات تعريف شده است 
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سـپس  . درجه بـاالي صـفر اسـت    2تا 1ي ورودي ين فعاليت زماني است كه دماي هواايمن ترين راه براي انجام ا

بايد وقتي كه دستگاه در حال كار كردن است جريان گرماي ميـاني قطـع شـود و همچنـين شـخص راه انـداز بايـد        

. عملكرد صحيح ترموستات را هميشه مشاهده و كنترل نمايد 

.ار عادي دستگاه صورت پذيرد تمام اين فعاليتها بايد قبل از شروع به ك: نكته *** 

نگهداري و تعمير -8

اصوال دستگاههاي هواساز براي كار مداوم طراحي مي شوند لذا آنها به انجام بازرسي دوره اي از اجزا و تركيباتشان 

شـكل فرسـوده شـوند كـه در    Vنياز دارند چون ممكن است فيلترها آلوده وكثيف شوند و يا ياتاقانها و تسمه هاي 

اطالعـات فنـي يـا    . شكل بر عهده استفاده كننده از دسـتگاه مـي باشـد    Vاين حالت تعويض فيلترها و تسمه هاي 

بقيـه  . اساسي دستگاه را مي توان در شناسنامه مشخصات فني دستگاه يافت كه همـراه هـر دسـتگاه داده مـي شـود      

، مبدل هاي حرارتي ، فن ها و الكتروموتورها نيـز  اطالعات شامل نوع ، جنس و ابعاد اجزاي مهم تر از قبيل فيلترها 

.نشان داده شده است 

نگهداري و تعمير دمپرها-1-8

در بيرون دستگاه در ورودي هواي تازه و احتماال هواي برگشتي به دستگاه و قبل از فيلتر اوليـه ، دمپرهـايي بـا پـره     

قه اي در خروجي دسـتگاه نيـز متناسـب بـا تعـداد      البته در مورد هواسازهاي چند منط. هاي متعدد نصب مي شوند 

در طول كار دستگاه چرخ دنده هايي كه پره هاي دمپرها را به حركـت در  . منطقه دستگاه پره هايي نصب مي شوند 

مي آورند ممكن است دچار كثيفي شوند كه ميزان آن به سطح آلودگي هواي مكيده شده به داخـل دسـتگاه بسـتگي    

يف شدن بيش از حد چرخ دنده ها و پره هاي دمپرها موجب سفت شدن و بـه سـختي حركـت    آلودگي و كث. دارد 

دمپرها بايـد  . كردن پره هاي دمپر خواهد شد كه اين امر در اغلب موارد باعث از كار افتادن سيستم دمپرها مي شود 

.م نمايند بيش از اغلب ديگر قسمتهاي دستگاه كنترل و تعمير شوند تا يك كاركرد مناسب را فراه

زماني كه آلودگي بيش از حد دمپرها و سـفت وسـخت كـار كـردن آنهـا تشـخيص داده شـد ، چـرخ دنـده هـا و           

اگر با انجـام اعمـال   . ياتاقانهايشان بايد با جاروب مكانيكي صنعتي و يا با استفاده از دميدن هواي فشرده تميز شوند 

مخلوط شده با مواد شوينده و پاك كننده اي كه فوق نتيجه مطلوبي بدست نيامد دمپرها بايد بوسيله آب تحت فشار

. باعث خوردگي آلومينيوم نمي شود به دقت شسته شوند و در صورت نياز پيچ ها و پره ها بايد مجددا تنظيم شوند 

.عالوه بر اين در صورت وجود موتور براي دمپرها بايد تميزي آنها نيز كنترل شوند 
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نگهداري و تعمير فيلترها-2-8

شكل قابل شستشو و فيلترهاي كيسه اي با رانـدمان پـايين بـه    Vتقريبا در تمامي هواسازها از فيلترهاي آلومينيومي 

...  پا ، اولپا ، كربن اكتيو و عنوان فيلترهاي اوليه و در صورت لزوم از فيلترهاي كيسه اي با راندمان باال ، دوراسل ، ه

. به عنوان فيلترهاي مراحل بعدي استفاده مي شود 

فيلترهاي قابل شستشو-1-2-8

فيلترهاي آلومينيومي قابل شستشو كه هميشه به عنوان اولين فيلتر درست در ورودي هوا بـه دسـتگاه مـورد اسـتفاده     

و ) Flat( ، تخـت  ) Angle type or V type( زاويـه دار  قرار مي گيرند برحسب مورد و شرايط مي تواند به شكل

به هر حال تمامي اين نـوع فيلترهـا بـه نحـوي سـاخته و در دسـتگاه       . انتخاب شوند ... و ) Staggerd( يا زيگزاگ 

جاسازي مي شوند كه پس از دوره مشخصي از كاركرد و كثيف شدن به راحتي مي تـوان آنهـا را از دسـتگاه بيـرون     

و با آب گرم مخلوط شده با مواد شوينده و پاك كننده مناسب كه در سطح فلزي فيلترها خوردگي ايجـاد نمـي   آورد 

سـاعت  12حداقل ( كنند به دقت شسته و تميز نمود و سپس با آب داغ پرفشار شستشو داد و پس از خشك شدن 

.سرجايشان قرار داد ) زمان مكث الزم است 

فيلترهاي يكبار مصرف-2-2-8

موارد متناسب با نوع عملكـرد  بعضيالبته در . اوليه مجهز مي شوند ) كيسه اي ( گاهي هواسازها به فيلترهاي پاكتي 

دستگاه و اينكه تحت چه شرايطي و در چه محلي كار خواهند كرد فيلتر هاي كيسه اي ثانويه نيز به دسـتگاه اضـافه   

هپا ، اولپا و كربن اكتيو به دليل ساختار تركيباتشان و حساسـيت  شايان ذكر است كه فيلترهايي از قبيل . خواهند شد 

ميـزان  ( سـطح فيلتراسـيون   . عملكردشان نيز يكبار مصرف مي باشند و در صـورت آلـودگي بايـد تعـويض شـوند      

براي انواع مختلف فيلترها متفاوت است بنابراين بي نهايت مهـم اسـت كـه فيلترهـاي يكسـان بعـد از       ) فيلتراسيون 

به منظور تعـويض فيلترهـاي يكبـار مصـرف     . اده شدن و كهنه شدن از جايشان درآورده شده و تعويض شوند استف

.فيلترهاي جديد بايد طوري نصب شوند كه جهت فلش روي آنها در جهت حركت هوا در دستگاه باشد 

تشخيص زمان آلوده شدن فيلترها-3-2-8

براي . د مي كند در نتيجه باعث كاهش راندمان دستگاه خواهد شد آلودگي فيلترها ظرفيت هوادهي دستگاه را محدو

تشخيص آلودگي فيلترها صرفا مشاهده ظاهر فيلترها روش مناسبي براي تعيين زمان تعويض و يا شستشوي فيلترهـا  

فيلتـر از  اگر ميزان افت فشـار در  . نيست بلكه بايد ميزان افت فشار هواي خروجي از فيلتر را نيز اندازه گيري نمود 

فيلترها و حتي فيلترهاي هپـا بـه   % 95اساسا عمر مفيد . ميزان تعيين شده برايش بيشتر شود فيلتر بايد تعويض شود 

ماه مي باشد كه البته اين زمان به كيفيت ساير پيش فيلترها و نحوه قرارگيري و جاسازي 16تا 10طور متوسط بين 

در بيشتر موارد اين ميزان افت فشار را . ي به دستگاه بستگي دارد آنها در دستگاه و همچنين كيفيت هواي ورود
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)براي تعيين زمان دقيق تر به كاتالوگ كارخانه سازنده فيلتر مراجعه نماييد . ( در نظر مي گيرند inwg 1برابر 

كردن فيلتر به جهت جلوگيري از رها شدن و پخش شدن گرد و غبار و آلـودگي از دهانـه ورودي   در هنگام عوض 

همچنين قسمت فيلتراسيون در دسـتگاه  . دستگاه به محيط و ساير قسمتهاي داخل دستگاه هواساز بايد خاموش شود 

در طـول زمـان عـوض    ) است بخشي از بدنه دستگاه كه فيلتر در آن قرار مي گيرد منظور همان جعبه مخلوط كن ( 

دستگاه هواساز هميشه بايد در شرايطي كار كند كه فيلترها سـر  . كردن فيلترها و يا تميز كردن فيلترها بايد تميز شود 

جايشان نصب شده باشند در غير اين صورت ممكن است نيروي مصرفي توسط فن ها به بيش از مقدار قابل قبـول  

عالوه بر آن بسيار مهم اسـت كـه قبـل از    . شود تا سيم پيچي الكتروموتور بسوزد افزايش يابد كه اين امر باعث مي

ضمنا از هوابنـدي كامـل فيلتـر نيـز بايـد      . شروع به كار دستگاه درب بازرسي جعبه فيلتر كامال بسته و آببندي باشد 

.اطمينان حاصل نمود 

نگهداري و تعمير مبدل هاي حرارتي-3-8

بخار يا گليكولي،ايي آبيكويل هاي گرم-1-3-8

در صورتي كه تمام . ( كويل هاي گرمايي در طول كاركردشان بايد با محافظت كنندگان ضد يخ زدگي تجهيز شوند 

در اغلب موارد در طول زمستان آنها بـا مـواد شـوينده و    ) يا قسمت اعظم هواي ورودي به دستگاه هواي تازه باشد 

در حالتي كه تامين اين مواد به داخل كويل هاي گرمايي قطع مي شود و . وند پاك كننده ضد يخ زدگي مجهز مي ش

وجـود دارد ،  + ) Cº4(يا در حالتيكه فعاليت دستگاه متوقف مي شود همچنين زماني كه امكان افـت دمـا بـه زيـر     

رد و با دميدن هـواي  كويل گرمايي بايد بوسيله باز كردن درپوش تخليه اي كه در ته لوله اتصال تهتاني كويل قرار دا

هواي فشرده بايد بـه  . فشرده به داخل لوله ها به منظور خارج نمودن باقي مانده آب داخل لوله ها كامال خالي شود 

ميـزان كثيفـي   . خروجي كه در ته لوله اتصال فوقاني كويل گرمايشي قرار دارد هدايت شده و از آنجـا خـارج شـود    

اگر بر روي سـطوح فـين   . يكبار كنترل شود تا در كمترين اندازه ممكن باشد كويل هاي گرمايشي بايد هر چهار ماه

هاي كويل ها ي گرمايشي ، گرد و غبار و ساير ذرات معلق در هوا وجود داشته باشد انـرژي گرمـايي آنهـا كـاهش     

هواي ورودي به غير از كاهش راندمان انتقال حرارت ، افت فشار هم در طرفي از كويل كه به سمت . خواهد يافت 

حتي اگر دستگاه چند فيلتر هم داشته باشد بعد از مدتي گرد و غبار و مواد زائـد معلـق   . است افزايش خواهد يافت 

زمـاني كـه   . در هوا بر روي فين هاي كويل از طرفي كه مقابل جريـان هـواي ورودي قـرار دارد ، خواهـد نشسـت      

:يار زياد شد پاكسازي آنها بايد به صورت زير انجام پذيرد آلودگي و كثيفي ايجاد شده بر روي فين هاي كويل بس

.تمام اتصاالت برقي دستگاه بايد قطع شوند -1

. درب هاي بازديد را بايد كامال باز نمود تا از دو طرف به دو سطح كويل دسترسي كامل داشت -2

.مد تميز نمود ابتدا با استفاده از برس نرم دو طرف سطوح كويل را از ذرات آشغال جا-3

.دمپرهاي هواي ورودي به دستگاه بايد بسته شوند -4

به وسيله صفحات جدا كننده حايلي ميان قسمت كويل و ساير قسمتها براي جلوگيري از انتقال مواد شوينده و -5
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.ذرات كثيفي ايجاد شود

.از باز بودن مسيرهاي تخليه در حين شستشو اطمينان حاصل شود -6

.پاك كردن كويل بوسيله جاروب مكانيكي صنعتي از طرفي كه مقابل هواي ورودي است -7

) از طرف ديگر كويل ( دميدن جريان هواي شديد از طرف خروجي -8

و پاك كننده اضافي كه باعث خوردگي آلومينيوم نمي شستشو با استفاده از آب گرم مخلوط شده با مواد شوينده-9

.البته مي توان اين كار را بااستفاده از شوينده بخار نيز از باال به پايين انجام داد . شوند 

قبل از راه اندازي مجدد دستگاه به منظور خشك شدن كويل و آن قسمت از دستگاه زمان مكث متناسبي را در -10

.نظرگرفت 

.ايي كه در حين انجام عمليات شستشوي كويل آسيب ديده اند مرتب نمود فين ه-11

.از عدم انتقال مواد آلوده به ساير قسمت ها ي دستگاه و يا ساختمان اطمينان حاصل نمود -12

.مواد آلوده و محلول شوينده را در محل مناسبي تخليه نمود -13

.احتماال جابجا شده اند را سر جاي خودشان قرار داد تمام درب هاي بازرسي را بسته و قطعاتي كه -14

.برق دستگاه را وصل نمود -15

شير هواگيري كـه در اتصـال انتهـاي    . به منظور رسيدن به حداكثر بازده حرارتي ، كويل گرمايي بايد هواگيري شود 

سباب ، جريـان گرمـاي متوسـط    در طول توقف عملكرد ا. لوله ها ي كويل قرار دارد براي اين كار استفاده مي شود 

Cº60بنابراين درجه حرارت اجزاي داخلـي دسـتگاه هواسـاز نبايـد از     . بايد به كمترين مقدار ممكن محدود شود 

افزايش دما به مقدار بيش از اين اندازه مي تواند باعث آسيب ديدن بعضي از اجزاي بعضـي قسـمتهاي   . بيشتر شود 

.شود ... اقانها ، اجزاي پالستيكي و دستگاه از قبيل الكتروموتور ، يات

تمامي دستورالعمل سازنده شوينده هاي شيميايي را به دقت رعايت نماييد: نكته *** 

شوينده هاي. تا از آسيب شخصي و يا خرابي كويل جلوگيري شود 

.شيميايي ممكن است شامل مواد سمي باشند 

كويل ها ي سرمايشي آبي يا گليكولي -2-3-8

در مورد كويل ها ي سرمايشي در صورتي كه گرد و غبار سطح كويل مرطوب شود رشـد رسـوب هـا ي ميكروبـي     

تشديد شده و بوي نامطبوع ايجاد مي شود كه مي تواند مشكالت شديد بـراي كيفيـت هـواي خروجـي از دسـتگاه      

ش كار همان روش ارائـه شـده بـراي    لذا در اين مورد نيز بايد فين هاي كويل را پاكسازي نمود كه رو. ايجاد نمايد 

به غير از فعاليت هاي انجام شده براي كويل ها ي گرمايشي بايد پاكيزگي سيني تقطير  . كويل ها ي گرمايشي است 
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و مشخصـات فنـي   ) در جريان باشد ( و تخليه نيز مضافا كنترل شوند به طوريكه آب تقطير شده همواره روان باشد 

در دستگاههايي كه دارا ي تشت تقطير شيب دار مي باشند در صـورتي  . سيفون نيز كنترل شود تا تغيير نكرده باشد 

. د علت آن بـه سـرعت شناسـايي و برطـرف شـود      كه تجمع يا جريان بيش از حد آب تقطير شده مشاهده شود باي

تجمع آب در تشت تقطير سبب تشديد رشد جلبك و لجن شده كه بوي نامطلوب و مشكالت جدي سالمتي را بـه  

. همراه خواهد داشت 

: شستشوي سيني تخليه به روش زير بايد صورت گيرد ، در صورت بروز آلودگي در تشت تقطير 

.گاه بايد قطع شوند تمام اتصاالت برقي دست-1

.بايد از وسايل ايمني مناسب استفاده شود -2

.ابتدا آب جمع شده در سيني تخليه بايد به كلي تخليه شود -3

.ذرات آشغال جامد را كامال بوسيله تميز كننده خال با كارايي باال از داخل دستگاه خارج نماييد -4

.مواد شوينده ضعيف غير خورنده شستشو دهيد تشت تقطير را توسط محلول رقيقي از آب و -5

بالفاصله تشت تقطير را توسط آب پر فشار شستشو دهيد تا از خوردگي احتمالي تشـت توسـط مـواد شـوينده     -6

.جلوگيري شود 

مراقب باشيد تا مواد آلوده به ساير قسمتهاي دستگاه يا ساختمان منتقل نشود و آنها را از دستگاه و محيط اطراف -7

.آن خارج كنيد 

.قبل از راه اندازي مجدد دستگاه به منظور خشك شدن سيني تخليه زمان مكث مناسبي را در نظر بگيريد -8

.علت تشكيل لجن را شناسايي و مرتفع كنيد تا تكرار نشود -9

.در صورت مشاهده لجن دستگاه بايد كامال تميز و ضد عفوني شود: نكته *** 

كويل هاي سرمايشي گازي-3-3-8

به واسطه عملكرد بخصوص اين كويل ها حساسيت تميز بودن اين كويل ها دو چندان اسـت لـذا بـه منظـور تميـز      

: كردن كويل هاي گازي از روش زير استفاده نماييد 

.برق دستگاه را قطع نماييد -1

.رم استفاده نماييد براي تميز كردن سطوح كويل از آشغال جامد از برس ن-2

بوسيله صفحات جدا كننده حايلي ميان قسمت كويل و ساير قسمتها براي جلـوگيري از انتقـال مـواد شـوينده و     -3

.ذرات كثيفي ايجاد نماييد 

.از باز بودن مسيرهاي تخليه در هنگام شستشو اطمينان حاصل كنيد -4
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شوينده اي با كيفيت شوينده باال را مطابق با دستورالعمل سازنده با آب مخلوط كنيد و آن را توسط پمپ اسپري -5

.و با فاصله معين به سطح كويل بپاشيد 

)psi600و º15. (زاويه پاشش افشانك و فشار پاشش نبايد از حد مجازشان تجاوز كند -6

.ابتدا سمت خروج هوا از كويل و سپس سمت ورود هوا به كويل را شستشو دهيد -7

.نهايتا هر دو سمت كويل را با آب سرد و تميز به طور كامل شستشو دهيد -8

قبل از راه اندازي مجدد دستگاه به منظور خشك شدن كويل و آن قسمت از دستگاه زمان مكـث متناسـبي را در   -9

.نظر بگيريد 

.فين هايي را كه در حين انجام عمليات شستشوي كويل آسيب ديده اند مرمت كنيد -10

.از عدم انتقال مواد آلوده به ساير قسمتهاي دستگاه و يا ساختمان اطمينان حاصل كنيد -11

.مواد آلوده و محلول شوينده را در محل مناسبي تخليه نماييد -12

.زرسي را بسته و قطعاتي را كه احتماال جابجا شده اند سرجاي خودشان قرار دهيد تمام درب هاي با-13

.برق دستگاه را وصل نماييد -14

.هرگز از بخار يا آب گرم براي شستشوي كويل هاي گازي استفاده نكنيد : نكته *** 

افزايش موضعي فشار در كويل شده كه منجر بهاين امر سبب 

.خرابي دستگاه و آسيب شخصي خواهد شد 

)ايرواشر ( نگهداري و تعمير قسمت رطوبت زن -4-8

كـه انجـام ايـن كـار بـه      اين در حـالتي اسـت   ماه يكبار انجام شود و 4بازرسي منظم از اين قسمت بايد حداقل هر 

در طـول  . كاركرد مناسب قسمت رطوبت زن را موجـب خواهـد شـد    ، صورت دوره اي و هميشگي در درازمدت 

عملكرد دستگاه شخص تعمير كار بايد به صورت دوره اي سفتي و محكمي پنجره هاي بازديد قسمت رطوبـت زن  

.ترل نمايد و تمام اتصاالت فلنجي همچنين سفتي پيچ هاي بسته شده را كن

داليل كنترل سطح آب در تشتك تخليه ايرواشر-1-4-8

تمامي دستگاهها به صورت استاندارد در مسير . بايد سطح آب داخل تشتك را بوسيله تنظيم شير شناور تنظيم نمود 

بـراي  . آب جبراني مجهز به شناور هستند مگر اينكه بنا به درخواست مجهز به كنترل سطح الكترونيكي شـده باشـند  

سانتي متـر زيـر   10لت خاموش هنگامي كه آب حدود نصب اوليه ، شناور دستگاه را طوري تنظيم نماييد كه در حا

. لبه سرريز محافظ فن قرار دارد شير جبران كننده كامال بسته شود 
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يـن امـر موجـب    كاركنـد و ا ) بـدون آب  ( اگر سطح آب بسيار پايين باشد باعث مي شود پمپ به صورت خشـك  

. آسيب ديدن پمپ آب خواهد شد 

سـرعت  . بايد به طور منظم عـوض شـوند   ) منظور آب داخل لوله هاي آبرساني است ( آب داخل سيستم آبرساني 

تكرار اين عمل به ميزان آلودگي و كثيفي اجزاي اين قسمت بستگي دارد مخصوصا بايد به پاكيزگي صفحات قطـره  

. و نازل هاي پاشش آب توجـه نمـود   ) در ورودي ( ات منحرف كننده قطرات آب گير در قسمت خروجي ، صفح

بنابراين توصيه مي شود به منظور جلوگيري از افزايش آلودگي و به تبع آن كاهش انتقال حـرارت و افـزايش هزينـه    

ان آب تبخيـر شـده   مقدار آن حداقل بايد بـا ميـز  . بهره وري از سيستم ، مقدار كمي از آب دستگاه دائما تخليه شود 

. برابر باشد 

در صورتي كه اين كار به كنترل مناسب آلودگي و خوردگي در رنج قابل قبول كمك نكرد بايـد از تصـفيه شـيميايي    

آب استفاده نمود و اين كار بايد با استفاده از مواد شيميايي استاندارد سازگار با مواد گالوانيزه و در خط دهش پمـپ  

. كه ميزان غلظت آن در دقيقه ثابت بماند صورت گيرد به طوري 

.با متخصصان اين مقوله مشورت نماييد ) تصفيه بيولوژيكي ( براي كنترل جلبك ، لجن و ميكروارگانيزم ها 

روش هاي تميز نمودن تشت تخليه ايرواشر-2-4-8

:به روش زير عمل نماييد براي تميز نمودن لجن و رسوبي كه هنگام كاركرد دستگاه در تشت انباشته مي شود 

در صـورت  . بايد ماهي يكبار تشت آب به طور كامل تخليه و تميز شده و سپس با آب پر فشار شستشـو شـود   -1

عدم تميز نمودن تشت تخليه در فواصل زماني منظم رسوب انباشـته شـده باعـث خـوردگي و از بـين رفـتن رنـگ        

.دستگاه مي گردد 

جهت جلوگيري از ورود مجدد رسوب به سيسـتم بايـد صـافي هـا در     ، ر فشار بعد از شستشوي تشت با آب پ-2

بعد از شستشوي تشت و قبل از پر كردن آن بـا آب تـازه صـافي هـا را تميـز نمـوده و در       . محل خود قرار بگيرند 

.صورت نياز تعويض نماييد 

ك تيز استفاده كرد چون باعث آسـيب  براي تميز نمودن صافي ها نبايد از اسيد ، برس هاي فلزي و يا وسايل نو-3

.ديدگي پوشش داخلي تشت مي شود 

روش ها ي تميز نمودن نازل هاي ايرواشر-3-4-8

:نازل ها ي پاشش آب نيز بايد هر ماه از نظر گرفتگي و يا وجود رسوب بازرسي و تميز شوند به روش زير 

.در حالي كه پمپ كار مي كند فن را خاموش كنيد -1

ي پاك كردن و تميز كردن نازل ها فقط از آب گرم استفاده كنيـد و هرگـز از وسـايل تـراش دهنـده اسـتفاده       برا-2

.نكنيد

.در صورت وجود هر گونه آسيب يا خوردگي در هر قسمت فورا نسبت به رفع آن اقدام كنيد -3
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روش هاي نگهداري از پمپ ايرواشر-4-4-8

در حالت توقف طوالني مدت كاركرد دستگاه مثال در طول تابستان و يا در حـالتي كـه دمـاي داخـل دسـتگاه و يـا       

. قسمتي كه الكتروموتور در آن قرار دارد به زير صفر برود در اين زمان آب بايد از داخل لوله ها تخليه شود 

روز هر 5تگاه زماني كه يك توقف طوالني مدت اتفاق بيفتد پمپ آب بايد تقريبا حدود در طول عملكرد عادي دس

با استفاده از ايـن كـار از   ) توصيه مي شود كه براي اين كار تايمر نصب شود . ( دقيقه روشن شود 2تا 1روز براي 

چـون ممكـن   . يري مي شود ته نشيني سنگ هايي از قبيل كلسيم و نمك هاي منيزيوم در اجزاي داخلي پمپ جلوگ

.است اين ته نشيني به پمپ آسيب برساند و آن را از كار بيندازد 

ساعت كاركرد پمپ مقدار روغن موجود در محفظه عايقهاي مكانيكي را بازرسي نموده و در صورت 1000بعد از 

. سياه شدن و از دست دادن خاصيت چسبندگي آن را تعويض نماييد 

ير رنگ روغن به شيري غليظ بايد با تعمير كار پمپ تماس بگيريد در ايـن حالـت احتمـال    همچنين در صورت تغي

.آسيب ديدگي كاسه نمد يا عايق مكانيكي پمپ وجود دارد 

نگهداري و تعمير قسمت فن و الكتروموتور-5-8

. انتخـاب شـده انـد    فن و موتور محرك در اين سيستم بر اساس بهترين و بهينه ترين پارامترهـا ي كـاري دسـتگاه    

سرعت دوراني فن براساس يك انتقال و جابجايي مناسب انتخاب شده است تا جريان هوا و فشار كل مناسب بـراي  

.كار در يك سيستم تهويه را ايجاد نمايد 

جريان هواي ضعيف تر از آنچه كه بحث شد به معناي ايجاد مزاحمت در راه عملكرد صحيح فن است و آن باعـث  

ايجاد جريان بسيار ضعيف بوسيله فن ممكـن اسـت از   . ل در باالنس و تعادل كل سيستم فن خواهد شد بروز مشك

در طول زمان نگهـداري سيسـتم فـن شـرايط تكنيكـي و      . طريق لغزش تسمه محرك باعث مشكالت ديگري بشود 

. انجام تنظيمات تسمه انتقال نيرو بايد كنترل شود 

انتقال نيروتنظيمات مربوط به تسمه -1-5-8

سـاعت عملكـرد   50كشش تسمه كه در ابتدا در كارخانه سازنده تنظيم و ميزان شده اسـت بـار اول بعـد از اولـين     

. ماه يكبار اين تنظيمات و اصالحات مجددا بايد صورت بگيرند 4سيستم بايد كنترل شود و بعد از آن به فاصله هر 

كشش آنها و حركتشان بدور الكتروموتـور بايـد بوسـيله پيچهـاي     اگر كشش تسمه ها اشتباه باشند و مناسب نباشند

قرار دارند تنظيم شود و اين در شرايطي است كه مقادير ايـن  ) Lift panel( كششي كه در صفحه خيز الكتروموتور 

. كشش بايد با مقادير آمده در جدول زير مقايسه شده و مطابقت داده شود 

ن بيش از حد و آسيب ديدن ياتاقانها همچنين پر بار شدن الكتروموتور مـي  كشش بيش از حد تسمه باعث گرم شد

.كشش كمتر از حد مجاز نيز باعث لغزش و ساييدگي و فرسودگي سريع تسمه مي شود . شود 
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كه براي اندازه گيري كشش تسمه استفاده شده است) p(جدول مقادير نيروي شكست 

)dp(براساس نوع تسمه و قطر پولي كوچكتر 

SPBSPZ

>236160-236>140100-140100-14067-95)mm (dpقطر پولي كوچكتر

50-6535-5028-3520-2715-2010-15)N(Pنيروي شكست

5.1-6.63.6-5.12.8-3.62.0-2.71.5-2.01.0-1.5)kg(Pنيروي شكست

A= 1000 mmدر فضاي فاصله مابين پولي ها به اندازه s=16نيروي الزم براي شكست تسمه در اندازه 

براي فاصله هاي مختلف پولي ها در زير Sبه منظور اجتناب از محاسبات غير ضروري دياگرام شكست تسمه 

. آورده شده است 
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شكل فرسوده ، ترك دار ، بيش از حد خشك و شكننده و يا به طريق ديگـري  Vهمچنين بايد كنترل شود كه تسمه 

در حالت درايو چند تسـمه اي  . شكل آسيب ديده بايد با يك تسمه تازه تعويض شود Vتسمه . آسيب نديده باشد 

همه تسمه ها بايد تعويض شوند مخصوصا بايد به اين نكته توجه نمود كه هر تسمه اي با تسمه اي تعـويض شـود   

وجود دارد و تسمه كه هم از لحاظ طولي باهم مشابهت داشته باشند و هم از لحاظ نوع شيارهايي كه در داخل پولي 

در هنگام تعويض تسمه پيچ كششي تسمه الكتروموتور بايد به انـدازه كـافي   . بايد در آنجا قرار بگيرد يكسان باشند 

تسمه ها نبايد با استفاده . شل شود تا بتوان تسمه كهنه را درآورد و تسمه جديد را به صورت دستي جايگزين نمود 

. ديگري سر جايشان قرار بگيرند از وارد كردن نيرو و يا هر ابزار
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بعد از اينكه تسمه جديد سر جايش قرار گرفت تنظيم كالف پولي بايد انجام شود و شخص تعمير كار بايـد كنتـرل   

نمايد كه آيا پولي ها در حالت موازي با هم درست سر جايشان قرار گرفته اند يا نه و آيا شيارهايشان كـه تسـمه در   

قرار گيري تسمه ها به روي پـولي هـا تـراز و مـوازي     آنها قرار خواهد گرفت در يك سطح قرار گرفته اند و سطح 

است يا نه ؟ بعد از اينكه كليه تنظيمات فوق به طرز صحيح و مناسبي صورت گرفت درايو الكتروموتور بدون هـيچ  

تسمه جديد بايد مجددا بعـد از  . باري بايد به چرخش دربايد و سپس تسمه بروي شيارهاي پولي ها جاسازي شود 

.، بازبيني و سفت شود ساعت كار 50

تنظيمات مربوط به پولي ها2-5-8

الكتروموتـور  ، شخص تعمير كار بايد به منظور حصول يك هم مركزي صحيح براي شفت هاي الكتروموتور و فـن  

در صورتي كه شيارهاي پولي ها روي يك سـطح  . را به طرز صحيحي روي صفحه خيز كشش محكم و سفت كند 

بايد در امتداد شفت حركت داده شود تا ) پولي فن يا پولي الكتروموتور ( شند يكي از پولي ها تراز قرار نگرفته با

اين عمل در شرايطي امكان پذير است كه مهره ماسوره قفل نوع مخروطي كه هر پـولي بـه   . اين نقص برطرف شود 

.آن مجهز مي شود كمي شل و ول شود 

يا تعويض چرخ با استفاده از مهره ماسوره قفل مخروطي فعاليتهـاي زيـر   براي حركت دادن پولي ها به منظور تنظيم 

:پذيرد ميانجام

.نشان داده شده اند در بياوريد Aسرپيچ هاي شش گوش پيچ ها را از سوراخ هايي كه در شكل با حرف -1

پيچ هـا تـا جـايي    . بگذاريدنشان داده شده اند Bسپس اين پيچ ها را داخل سوراخ هايي كه در شكل با حرف -2

) .باز شوند ( بايد پيچيده شوند كه پولي و مهره ماسوره روي شفت آزاد و شل شوند 

مشخص شده اند قرار گيرند تا اينكـه مقاومـت اوليـه پيـدا     Aسپس دوباره پيچ ها در سوراخ هايي كه با حرف -3

. شود 

. پولي ها به طرز صحيح در يك خط قرار بگيرند -4

ور نگه داشتن مهره ماسوره به همرا پولي روي گردن شفت پيچ هاي چفتي بايد يـك در ميـان بـه خـوبي     به منظ-5

.سفت و محكم شوند 
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روش هاي نگهداري از فن دستگاه3-5-8

در حالتي كه هدف صرفا سرويس كردن قسمت فن است شخص تعمير كار بايد كنترل كند كه آيا پره هـاي فـن بـه    

و يا نه ؟ ) هم از لحاظ استاتيكي و هم از لحاظ ديناميكي ( راحتي و آساني مي چرخند و كامال باالنس هستند 

ات معلق در هوا بـر روي تيغـه هـاي پـره     باالنس نبودن پره هاي فن ممكن است از نشستن گرد و خاك و ساير ذر

هاي فن و يا توزيع نامناسب وزن اضافي در باالنس كردن و يا آسيب ديدن تيغه هاي پره هاي فن ناشي شـده باشـد   

:د يدر اين حالت براي تميز كردن سطوح داخلي فن به روش زير عمل نماي

.ناسب استفاده نماييد تمام اتصاالت الكتريكي را قطع نموده و از وسايل ايمني م-1

.به منظور خارج نمودن ذرات گرد و غبار و آشغال از تميز كننده هاي خال با راندمان باال استفاده نماييد -2

در صورت نبود رسوب ميكروبي ، فن و متعلقات آن را توسط محلول شـوينده مطـابق بـا دسـتورالعمل خـاص      -3

.خودش شستشو دهيد 

ميكروبي آن را از فن خارج نموده فن و قسمت جعبـه فـن را كـامال توسـط محلـول      در صورت وجود رسوب -4

.شوينده مخصوص شستشو دهيد 

.بعد از اين كار محل مذكور را با آب تازه بشوييد تا از ايجاد خوردگي جلوگيري شود -5

.را در نظر بگيريد قبل از راه اندازي مجدد دستگاه به منظور خشك شدن محل مورد نظر زمان مكث مناسبي -6

مراقب باشيد كه آلودگي ها به ساير قسمت هاي دستگاه يا ساختمان منتقل نشود و آنهـا را از دسـتگاه و محـيط    -7

.اطراف آن خارج نماييد 

روش هاي نگهداري از ياتاقانهاي فن دستگاه-4-5-8

بدين منظور با گذاشتن . دا كنترل شود توصيه مي شود كه اوضاع و شرايط ياتاقانها بوسيله گوش كردن و شنيدن ص
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اگر در طول چرخش. يك پيچ گوشتي مثال در هاوزينگ ياتاقان مي توان صداي ظاهر شده را كنترل و مقايسه نمود 

فن صدايي بسيار آرام و تقريبا نامحسوس به شكل وزوز بي صدا و ساكت شنيده شود بدان معني است كـه ياتاقانهـا   

در حالتي ديگر اگر صدايي مثل سوهان زدن شنيده شود بدان معني است كـه  . در بهترين شرايط ممكن كار مي كنند 

الش سفت و سـخت و ماننـد آن يـا صـداي فلـزي      نهايتا اگر صدايي مثل م. روغن كاري موجود ناكافي و كم است 

شنيده شود بدان معني است كه ياتاقانها آسيب ديده اند دراين حالت ياتاقان موجود بايد با يك ياتاقان جديد عـوض  

. شود 

ا بـه  اگر دما باال بـود و يـ  . عالوه بر آن دماي ياتاقان فن را بايد به وسيله دماسنج و يا لمس بدنه ياتاقان كنترل نمود 

. شدت تغيير يافت بدان معني است كه ياتاقان نمي تواند به درستي كار كند 

:داليل اين افزايش دما به شرح زير است 

كم يا زياد بودن مقدار گريس نسبت به حد مجاز -1

آلوده شدن ، پربار بودن و يا آسيب ديدگي ساچمه هاي ياتاقان -2

گير كردن ياتاقان -3

اصطكاك بيش از حد آببندي -4

وجود هر گونه گرماي خارجي -5

و روزدالبته بايد توجه كرد كه افزايش دماي ياتاقان در يكي : نكته *** 

طبيعي است امرياول بعد از انجام روغن كاري 

در طول يك كاركرد مناسب و صحيح ياتاقانهاي فن هاي كوچكتر نيازي به روغن كاري ندارند امـا ياتاقانهـاي فـن    

در اين حالت ياتاقانها بايد در فواصلي كه . هاي بزرگتر بسته به نوع آنها بوسيله مغزي روغن كاري تجهيز مي شوند 

دارد بوسـيله گـريس مخصـوص ياتاقانهـا روغـن كـاري       بستگي به شدت كار دستگاه و شرايط فني موجود ياتاقانها

ساعت كار مي كند توصيه مي شود كه روغن كاري هر سال يكبار صورت گيرد و اگر 8اگر دستگاه در روز . شوند 

دستگاه در زماني طوالني تر از اين مدت در روز كار مي كند بهتر است كه سالي دو بار عمليات روغن كاري بـروي  

حد در هاوزينگ ياتاقان باعث مي شود كه دمـاي ياتاقـان   زوجود روغن بيش ا. ا انجام پذيرد هاي آنهياتاقانهاي فن

. افزايش يابد كه سرعت وقوع اين فرآيند در سرعت هاي باالي فن افزايش خواهد يافت 

گـريس هـاي   شايان ذكر است كه بعد از چند بار انجام عمليات روغن كاري ، هاوزينـگ ياتاقـان بايـد بـاز شـود و     

.قديمي بيرون آورده شده و پاك شوند و گريس هاي تازه به آن قسمت اضافه شوند 
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:براي انجام گريس كاري و روغن كاري ياتاقانهاي فن به روش زير عمل نماييد 

.ع نماييد كليد برق اصلي دستگاه را قط-1

.از اتصال محكم تمام مسير گريس كاري مطمئن شويد -2

با استفاده از پمپ گريس در حالي كه فن را با دست مي چرخانيد آنقدر به ياتاقانها گريس تزريق كنيد تـا تمـام   -3

.گريس هاي تيره قديمي بيرون آمده و نهايتا يك اليه روشن از گريس هاي تازه بيرون بيايد 

گريس هاي پيشنهادي براي گريس كاري ياتاقانهاجدول 

كارخانه سازندهنوعپايه محدوده دماي عملكرد

ºC / +120 ºC-30LithiumMarson HTL 3FINA
C / +130 ºCº-20LithiumAlvania Feet 3SHELL
C / +130 ºCº-20LithiumBeacon 3ESSO
C / +130 ºCº-30LithiumMobilux EP3MOBIL
C / +110 ºCº-30LithiumLGMT 2/S SKF

روش هاي نگهداري از الكتروموتور5-5-8

بايـد  ... ) از لحـاظ صـدا ، لـرزش و ارتعـاش و     ( به محض اينكه قسمت محرك الكتروموتور ايجاد نگراني نمـود  

.بازبيني از ياتاقانها به روشي كه در باال شرح داده شد انجام پذيرد 

همچنين شخص تعمير كار بايد كنترل نمايد كه آيا الكتروموتور بطور صحيح ، ثابت و با پيچ ها ي چفت و بستي به 

خوبي محكم شده است يا نه ؟ همچنين ميزان آلودگي هاوزينگ الكتروموتور نيز بايد كنترل شود و در صورت لزوم 

اگر آلودگي و كثيفي اين قسمت خيلـي زيـاد   . تميز شود قسمت بدنه الكتروموتور بايد بدون استفاده از آب ، پاك و 

باشد مشكالتي در مورد خنك شدن الكتروموتور ايجاد خواهد كرد كه ممكن است باعث گـرم شـدن بـيش از حـد     

.سيم پيچي الكتروموتور شده و الكتروموتور آسيب ببيند و از كار بيفتد 

درايـن مـورد روغـن كـاري     . غـن كـاري بازرسـي شـود     مطمئن تر آن است كه الكتروموتور هـر مـاه از لحـاظ رو   

. الكتروموتور بايد با استفاده از دستورالعمل سازنده آن انجام گيرد 

تنظيمات مربوط به جهت چرخش فن-6-5-8

اگـر جهـت   . زماني كه تمام فعاليتهاي مربوط به بازرسي و تعميرات انجام شـدند چـرخش فـن بايـد كنتـرل شـود       

باشد هوا در جهت راست جريان خواهد يافت اما راندمان دستگاه به طرز قابـل تـوجهي كـاهش    چرخش فن اشتباه 

جهت چرخش فن ممكن است در اثر عواملي از قبيل تغييرات در سيستم الكتريكي تغييـر نمايـد بـه    . خواهد يافت 

.همين علت بايد جهت چرخش فن همواره كنترل شود 
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سالمتي و ايمني شغلي–كنترل پارامترهاي الزم 

پارامترهايي كه بايد كنترل شوند-9

زماني كه فعاليتهاي مربوط به بازرسي و تعميرات انجام شدند عمليات كنترل پارامترهـاي مهـم دسـتگاه بايـد انجـام      

: گيرد بدين معني كه 

پايين دست و بـاال دسـت اجزايـي از دسـتگاه كـه كارهـايي را بـر روي        درجه حرارت و ميزان رطوبت هوا در-1

.عملكرد هوا بر حسب دما و رطوبت انجام مي دهند اندازه گيري شود 

.متوسط دما و ساير پارامترهاي گرمايي و سرمايي اندازه گيري شود -2

.ميزان رطوبت و فشار كل فن اندازه گيري شود -3

.بوسيله تمام مصرف كنندگان نيروي برق اندازه گيري شود ) مصرفي ( جريان برق كشيده شده -4

شرايطي كه شخص تعمير كار بايد براي احراز سالمتي و ايمني شغلي خود رعايت كند-10

مخصوصـا در محـدوده عملكـرد    ، اتصال و راه اندازي دستگاه بايد در شرايطي ويژه بر اساس مقررات مفروض -1

.ام پذيرد ادوات الكتريكي انج

.ولتاژ اصلي نبايد روشن شود ، قبل از اينكه دستگاه به سيستم محافظتي متصل شود -2

انجام هر گونه تعميـرات و عمليـات نگهـداري و بازرسـي بـر روي      ، قبل از اينكه برق اصلي دستگاه قطع شود -3

.دستگاه قدغن است 

ي كامل قطعات دوار مطمئن شويد و سپس عمليـات مربـوط   ابتدا از ايستاي، حتي بعد از قطع برق اصلي دستگاه -4

.به بازرسي ، تعمير و نگهداري را انجام دهيد 

.قدغن است ، كاركرد دستگاه در حالتي كه هاوزينگ هر قسمتي از دستگاه روي آن قسمت قرار نگرفته باشد -5

بايد ابتدا برق اصلي دستگاه قطـع شـود   براي انجام هر گونه تعميرات در قسمت فن و يا كانال كشي دستگاه نيز-6

.زيرا در اين حالت احتمال چرخش فن توسط جريان هوا و خطر برق گرفتگي در قسمت كانال وجود دارد 

.هنگامي كه دستگاه در حال كار است به هيچ وجه درب هاي بازديد را باز نكنيد -7

د بـا فضـاي كـافي ، تجهيـزات محـافظتي الزم و      مكاني كه عمليات سرويس دهي در آنجا انجام مـي گيـرد بايـ   -8

.روشنايي مناسب مجهز شده باشد تا شرايط الزم براي انجام تعميرات ايمن فراهم گردد 

هنگامي كه براي انجام تست بر روي دستگاه اتصاالت الكتريكي را قطع و وصل مي نماييـد حتمـا بـرق اصـلي     -9

.دستگاه را قطع نماييد 

كه عمليات تعمير ، بازرسي و نگهداري از دستگاه را انجام مي دهد بايد شرايط كيفـي كـاري   فرد تعمير كاري-10

شرايط فوق عبارت اسـت از مشخصـاتي   . مناسب مطابق با آنچه كه در گواهي نامه كيفيت آمده است را داشته باشد 

ل هاي وزارت صنايع و استاندارد كه در گواهي نامه كيفيت درج شده و ميزان و حدود آنها كه با توجه به دستورالعم

در حوزه هاي كيفي مشخص تعيين شده واشخاصي كه عضو اين سازمان هستند و وظيفه سرويس اين دسـتگاهها را  

.برعهده مي گيرند بايد شرايط فوق را احراز كرده و مطابق با دستورالعمل هاي خاص رفتار نمايند 
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طراحي و مهندسي–گارانتي –خدمات بعد از فروش 

آسيب شخصي،عدم رعايت موازين ايمني فوق سبب خرابي دستگاه: نكته *** 

.و يا مرگ ناشي از شوك الكتريكي خواهد شد 

طراحي ومهندسي–گارانتي –خدمات بعد از فروش -11

بايـد توسـط   ) شامل باز كردن بعضي قطعات و بستن قطعات جديد به جاي آنها ( دستگاه بازرسي و تعميرات كامل 

تكنسين هاي واجد شرايط قسمت خدمات بعد از فروش كارخانه انجام گيرد تا كاركرد مناسب دستگاه براي سـاليان  

.سال تضمين شود 

) بدون پمـپ و الكتروموتـور   ( ه بوده دستگاههاي فروخته شده از تاريخ نصب به مدت يك سال در گارانتي كارخان

.سال بهره مند گردند 10و خريداران محترم مي توانند از مزاياي خدمات بعد از فروش كارخانه به مدت 

تكنسين هاي سرويس كار قسمت خدمات بعد از فروش كارخانه آماده انـد تـا عمليـاتي از قبيـل راه انـدازي اوليـه       

رات دستگاه را انجام دهند و شما در شرايط اضطراري و هر زمـان و هـر كجـاي    دستگاه ، عمليات نگهداري و تعمي

.كشور كه اراده نماييد مي توانيد از خدمات اين افراد بهره مند گرديد 

مهندسي كارخانه آماده پاسخگويي به سئواالت مشتريان عزيز در مورد انتخاب دسـتگاه و يـا طراحـي    –قسمت فني 

.باشد و شما مي توانيد هميشه از خدمات مشاوره با اين قسمت بهره مند گرديد نوع بخصوصي از دستگاه مي

EDRISI AIR COND. IND.                             40



فهرست

4.............................................................................................................. ................................................مقدمه -1
4.. .......................................................................................................دامنه عملكرد و انواع اجزاي دستگاه -1-1

5... ................................................................................................................................طراحي بدنه دستگاه -2-1

5... ......................................................................................................جهت هاي درب هاي بازديد دستگاه -3-1

6...... ...............................................................................................................................................حمل و نقل -2
7... ...................................................................................تراك چنگك دار حمل و نقل با استفاده از ليفت -1-2

7.... .............................................................................................................حمل و نقل با استفاده از جرثقيل 2-2

8... .........................................................................................................................................................انبارش -3
9.. ......................................................................................................شرايط محل انبار دستگاه و اجزاي آن -1-3

9.... ...............................................................................................شرايط انبارش قسمت فن و الكتروموتور -2-3

9... .....................................................................................................................شرايط انبارش انواع فيلترها -3-3

10........ .............................................................................................................................................بي سازي -4

11.................. ..........................................................................................................................................نصب -5
11... ............................................................................................................................................مكان نصب -1-5

12... .......................................................................................نحوه اتصال بلوك هاي قابل مونتاز و دمونتاز-2-5

13...... ..........................................................................................................................اتصال كانالهاي تهويه -3-5

15.......... ..........................................................................................................................اتصال انواع مبدلها -4-5

16......... ..........................................................) .....................ايرواشر ( باتصال قسمت رطوبت زني با آ-5-5

17......... ...........................................................................وط به سيستم تخليه آب تقطير شده اتصاالت مرب-6-5

18.......... ............................................................................................................اتصاالت الكتريكي دستگاه -7-5

18............. ..................................................................................اتصاالت الكتريكي قسمت رطوبت زن -1-7-5

18........................... .............................................................الكتريكي قسمت الكتروموتور فن اتصاالت -2-7-5

19............................................................. اتصاالت الكتريكي مربوط به قسمت ادوات كنترل اتوماتيك -3-7-5

19...................................................................................................................... مقدمات راه اندازي دستگاه -6
19.......... ....................................................................................................آماده سازي مقدماتي كل دستگاه -1-6

EDRISI AIR COND. IND.                             1



فهرست

20.....................................................................................................................آماده سازي سيستم الكتريكي -2-6

20...................................................................................................................................ده سازي فيلتر ها اآم-3-6

21. .................................................................................................................................ده سازي كويل ها اآم-4-6

21.. ....................................................................و گليكولي ،  بخارآماده سازي كويل هاي گرمايشي آبي-1-4-6

21.... ............................................................، گليكولي و فريوني آماده سازي كويل ها ي سرمايشي آبي -2-4-6

21.... ..) .......................................................................................رطوبت زن ( آماده سازي قسمت ايرواشر -5-6

22.... ...................................................................................................تروموتور آماده سازي قسمت فن و الك-6-6

23.... ......................................................................................................................................راه اندازي اوليه -7

25... .....................................................................................................................................نگهداري و تعمير -8
25.... .......................................................................................................................نگهداري و تعمير دمبرها -1-8

26..... .....................................................................................................................نگهداري و تعمير فيلترها -2-8

26..... .....................................................................................................................فيلترهاي قابل شستشو-1-2-8

26.... .....................................................................................................................فيلترهاي يكبار مصرف -2-2-8

27...... .................................................................................................نگهداري و تعمير مبدل هاي حرارتي-3-8

27. ...........................................................................................، بخار يا گليكولي كويل هاي گرمايي آبي -1-3-8

28..... ...............................................................................................كويل هاي سرمايشي آبي يا گليكولي -2-3-8

29...... .............................................................................................................كويل هاي سرمايشي گازي -3-3-8

30..... .) ............................................................................ايرواشر ( نگهداري و تعمير قسمت رطوبت زن -4-8

30........ .........................................................................داليل كنترل سطح آب در تشتك تخليه ايرواشر-1-4-8

31..... ..................................................................................روش هاي تميز نمودن تشت تخليه ايرواشر -2-4-8

31... ...........................................................................................يرواشر روش هاي تميز نمودن نازلهاي ا-3-4-8

32.................................................................................................. روش هاي نگهداري از بمب ايرواشر -4-4-8

32............................................................................................ ي و تعمير قسمت فن و الكتروموتور نگهدار-5-8

32............ .......................................................................................تنظيمات مربوط به تسمه انتقال نيرو -1-5-8

34.................................................................................................................. تنظيمات مربوط به بولي ها -2-5-8

35............................................... ......................................................روش هاي نگهداري از فن دستگاه -3-5-8

36............................................................................. روش هاي نگهداري از ياتاقان هاي فن دستگاه -1-3-5-8

38.................................................................................................... روش هاي نگهداري از الكتروموتور -5-5-8

EDRISI AIR COND. IND.                             2



فهرست

38..................................................................................................تنظيمات مربوط به جهت چرخش فن -6-5-8

38....................... .......................................................................................اندازه هايي كه بايد كنترل شوند -9

39............... .........خود رعايت كند ايمني شغلي شرايطي كه تعمير كار بايد براي احراز سالمتي و -10

40.............. ........................................................طراحي و مهندسي –گارانتي –خدمات بعد از فروش -11

41......................................................................................................................... جدول بازديد و تعميرات -12

42............... .......................................................................................................جدول تعميرات انجام شده -13

EDRISI AIR COND. IND.                             3


