
روش اجرا و نصب سيستمهاي   
SDHV



:نصب دريچه ها
. ميباشد   ft 10 دقت نصب دريچه حدود           -1
. متر بر ثانيه مي باشد            5سرعت خروج هوا از دريچه حدود              -2
.  متر است     5 فاصله سكون حدود      -3
 سيركوالسيون كامل اتاق مورد نظر است                    -4



:نصب كانال ورودي هوا
. اينچ3 تعبيه حفره دايروي به قطر 



امكان تعبيه و تنظيم شكل در پوش كانال ورودي       



امكان جا دهي بهتر كانال ورودي در ديوار و     
استفاده از كانال هاي انعطاف پذير      



تنظيم شكل بيروني كانال ورودي مطابق با شكل درپوش و           
نحوه نصب كانال خرطومي به كانال ورودي       



جازدن كانال ورودي در حفره تعبيه شده   
در ديوار

استفاده از  سه  پيچ 
   اينچ25/0با قطر    



نصب کانال ورودی ، رينگ زيبايی و         
درپوش 



استفاده از سيستم کانالهای ورودی مرکب           
برای مکان های با ظرفيت تهويه ای باال           



نكات مهم در مورد اين سيستم ها       



سيستم هاي بدون انشعاب       
)ورودي مستقيم (



:انواع حاالت نصب واحد فن كويل     
نكات مهم در نصب فن كويل           



در نظر گرفتن فواصل نصبي در نصب فن كويل  
 و اهميت آنها



:جا گذاري كانال هاي اصلي در ساختمان     



: انواع اتصاالت  مورد استفاده در كانال هاي اصلي     



 L  و  اتصال   Tتبديل در اتصال      



گذراندن كانال اصلي در جوار تيرهاي چوبي       
و آهني موجود در سقف  



چگونگي  نصب   عايق پشم شيشه اي و پوشش        
پالستيكي آن  در مورد كانال هاي اصلي         



فن كويل هاي داراي خروجي چند گانه   
)چگونگي اتصال كانال اصلي به فن كويل   ( 

مورد استفاده در مكان هاي با تعداد واحد مجزا                       

.    اينچ مي باشد   6  و    8 قطر خروجي ها       -1
. بر هم كنش همزمان  خروجي ها–2



تبديل در اشعابات تعبيه شده      
در كانال اصلي 



)BTO(نصب رابط خرطومي و كانال اصلي 

. اينچ  می باشد ٢۵/٢قطر نوک  مته مورد استفاده      

. بخاطراتصال بهتر آن روی کانال اصلی    BTOانحنائ موجود روی       

.  اينچ  محکم می گردد ٢۵/٠ پيچ به قطر   ۴اتصال فوق با   



نصب کانال خرطومی مانند در ساختمان             نصب کانال خرطومی مانند در ساختمان             

 اينچ 4سوراخ هاي به قطر  
 اينچ 2خرطومي به قطر  



پيچيدن لوله انعطاف پذير در هنگام کمتر             
بودن فاصله از ده فوت     



انحناهای مناسب برای لوله انعطاف پذير در              
انصال به کانال اصلی      



اتصال کوپلينگ لوله های انعطاف پذير به           
درپوش يا به لوله های ديگر     



افزايش طول در پوش برای کف پوشهای            
ضخيم



قسمتهای مختلف و نحوه مونتاژ کويل        
خط مايع -١•
دريچه بازرسی  -٢
خروجيهای کناری دسترسی باال   -٣
کپ تنظيم-۴
تنظيم سوپرهيت -۵
شير انبساط گرمايی -۶
توزيع کننده مبرد -٧
لوله های توزيع-٨
خط متعادل کننده خارجی    -٩
خط مکش-١٠
کنترل ضد يخ -١١



نحوه نصب پايه های نگهدارنده      



نصب حباب حسگر حرارتی شير انبساط        



نصب شير يکطرفه مسيربای پس کويلهای           
RCM



سينی ثانويه جمع آوری رطوبت تقطير شده        
روی کويلها    



  RCMلوله کشی واحد   
، بايد از لوله ها و        SDHVدر لوله کشی سيستمهای       •

استفاده از لوله   . اتصاالت مختص اين سيستمها استفاده کرد                   
.ها واتصاالت معمولی ممکن است به سيستم آسيب برساند                          

)٣/ ٨(” برای عايق کاری خط مکش از عايق با ضخامت                   •
. استفاده ميکنند      )  ١/ ٢( ”و در مکانهای داغتر از عايق          

ميرسد يا طول خط       ١٢٠ fدر مکانهايی که دما به باالی            •
 است ، خط مايع تبريد نيز نياز به                 ft۵٠لوله بيش از     

عايقکاری دارد     
به تکيه گاه      )  يا طبق استاندارد محلی           (ft 5لوله ها هر  •

.متصل ميشوند        



وضعيت نسبی کندانسور و اواپراتور و نحوه      
لوله کشی بين آنها    

اگر ارتفاع اواپراتور باال تر از کندانسور باشد ، شيب لوله                    •
.ها بايد به سمت کندانسور باشد             

 پايين        pاگر کندانسور باال تر از اواپراتور باشد ، يک تله                  •
.لوله عمودی قرار ميگيرد       



:های خط مکش و خط تخليه      ابعاد لوله   



: نصب واحد خارجی   

واحد خارجی را در مکان مناسبی و هرچه نزديکتر به                   •
. واحد فن کويل نصب ميکنيم                

فضای خالی توصيه شده توسط سازنده را جهت داشتن                    •
. جريان هوای بهتر رعايت کنيد             

رطوبت گير در مسير واحد خارجی             / نصب يک فيلتر       •
.توصيه ميشود       



:شارژ سيستم     

هنگامی که سيستم کامال تميز و آماده شارژ شد ، ميتوان                       •
در اين مرحله مجراهای       .مبرد را به سيستم اضافه کرد          

.دسترسی روی کندانسور بايد باز باشد           
همراه با راه اندازی سيستم به آرامی مبرد را به سيستم                 •

اضافه ميکنيم تا شيشه گيج مبرد از هر گونه حباب خالی                             
دراين هنگام در صورت خاموش بودن سوپرهيت                  . شود  

.شير انبساط را تنظيم ميکنيم                 
هنگامی که شير انبساط را تنظيم ميکنيد، هرگز آن را                     •

.بيش ازيک چهارم دور در هر دفعه نچرخانيد                



:توری رطوبت گير مدول سرمايشی         

 از اين SDHVهمه مدلهای •
غشا توری مانند جهت 

جلوگيری از ورود رطوبت به 
.واحد فن کويل استفاده ميکنند

مطمئن شويد که توری در •
سمت واحد فن کويل نصب 

.ميشود 



: نصب رطوبت گير    



:مدول کويل آب خنک  
water cooling module (wcm)

کويل آب خنک به صورت يک پکيج آماده ميباشد که به                           •
صورت عمودی در سمت کانال هوای برگشتی فن کويل به                       

.وسيله دو عدد نبشی متصل ميشود               
. استخراج ميشود       Bابعاد اين مدول از ضميمه          •



: نحوه نصب کويل آب گرم اضافی     



:لوله کشی کويل آب داغ   

با انشعاب جانبی از تانک بدون انشعاب جانبی از تانک 



:نصب پکيج المنت برقی    

مکان نصب المنت برقی همان •
جای کويل آب داغ ميباشد

 با اين تفاوت که برای نصب •
المنت برقی بايد دمپر هوای 

جلوی دمنده ورئوستای 
گرمايشی را از داخل فن کويل 

خارج کرد تا پکيج براحتی 
.داخل واحد بلغزد 



:دريچه هوای برگشتی     
  ٠٫١ In=  فشار استاتيک دريچه هوای برگشتی معمولی                 •
٠٫١۵ SDHV = Inفشار استاتيک دريچه هوای برگشتی             •
 از ابتدای فن کويل        ft۵=  طول عايق کاری صوتی           •

: ابعاد دريچه در مدلهای مختلف            



: نحوه برش فن کويل برای دريچه برگشتی       



:فيلترهای مورد استفاده     

 ١ Inفيلترهای مورد استفاده در اين سيستمها با ضخامت                    •
. درصد کار ميکنند        ١۴وراندمان      



:سيستم  ) چاپی(برد الکتريکی    



:کانال تامين هوای تازه 
:برای اينکه هوای برگشتی به طور کامل با هوای تازه مخلوط شود •

. از فن کويل فاصله داشته باشد ft ۵دريچه هوای تازه حداقل  ١.

. درجه قرار گيرد ٩٠دريچه هوی تازه قبل از يک زانويی  ٢.



: آتش خفه کن  

برای جلوگيری از گسترش •
آتش وتغذيه اکسيژن آتش 

توسط کانالهای هوا از اين 
.وسيله استفاده ميشود 

  Boot اين وسيله همراه •
دريچه پالستيکی ورودی   (
.استفاده ميشود )



:کنترل رطوبت   

در شکل يک دستگاه نوی •
رطوبت زنی بوسيله يک 
کانال بای پس را مشاهده 

.ميکنيد  



کليد دمپر      
تعداد خروجيهای مورد نياز  •

برای سرمايش بيشتر از 
گرمايش است بنابراين در  

زمستان الزم است که برای 
جلوگيری از گرم شدن بيش 

از حد اتاق ، دريچه  
خروجی را بوسيله کليد  
.دمپر نيمه باز نگه داريم 



:  کنترلهای عمل کننده روی فن        

 ): (constant fan controlکنترل ثابت فن            .  ١
وقتی فعال ميشود که درخواستی از طرف ترموستات                    •

اين کنترل شما         . برای گرمايش وسرمايش وجود ندارد           
را قادر ميسازد تا دور فن را بر اساس راحتی خود              

 .(optional)تنظيم کنيد       
 دور فن   (heating fan control):کنترل گرمايشی فن         .  ٢

را بر اساس تقاضای گرمايشی ارسال شده از            
توصيه ميشود روی حد اکثر          .( ترموستات تنظيم ميکند               

).تنظيم شود       


