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 تعیین معیار مصرف انرژي

Euro vent Certification Program 

Fan Coil Unit 
 

 بازه بندي گروههاي بازده انرژي  .1بخش 

دهـد کـه بـه میـزان     فـن کویـل بـه شـما اجـازه مـی       (COP)و ضـریب عملکـرد    (EER)نرخ بازدهی انرژي 
 بازدهی انرژي دستگاه در حالتهاي سرمایش و گرمایش دسترسی داشته باشید . 

 براي هر دستگاه بایستی سه سرعت باال ، متوسط و پایین در نظر گرفته شود . 

EER , COP  : با استفاده از فرمول هاي زیر محاسبه می شوند 

EER = (65%𝑃𝑐𝑙𝑜𝑤 + 30%𝑃𝑐𝑚𝑒𝑑 + 5%𝑃𝑐ℎ𝑖𝑔ℎ)/ (65%𝑃𝑒𝑐𝑙𝑜𝑤 + 30%𝑃𝑒𝑐𝑚𝑒𝑑

+ 5%𝑃𝑒𝑐ℎ𝑖𝑔ℎ) 

COP = (70%𝑃ℎ𝑙𝑜𝑤 + 25%𝑃ℎ𝑚𝑒𝑑 + 5%𝑃ℎℎ𝑖𝑔ℎ)/ (70%𝑃𝑒ℎ𝑙𝑜𝑤 + 30%𝑃𝑒ℎ𝑚𝑒𝑑

+ 5%𝑃𝑒ℎℎ𝑖𝑔ℎ) 

 

 براي فن کویلهاي غیرکانالی کالس بندي بر اساس یوروونت مطابق با جدول زیر است :

 بندي یوروونتکالس  حالت سرمایش  حالت گرمایش 
FCCOP>=265 FCEER>=185 A 

265>FCCOP>=160 185>FCEER>=120 B 
100>FCCOP>=70 80>FCEER>=55 D 

70>FCCOP 55>FCEER E 
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 و براي فن کویلهاي کانالی کالس بندي مطابق با جدول زیر است : 

 

 کالس بندي یوروونت حالت سرمایش  حالت گرمایش 
FCCOP>=85 FCEER>=85 A 

85>FCCOP>=60 85>FCEER>=60 B 
60>FCCOP>=40 60>FCEER>=40 C 
40>FCCOP>=25 40>FCEER>=25 D 

25>FCCOP 25>FCEER E 

 

 

 

 

 به شرح زیر است :، توضیح پارامترهاي تعریف شده 

KW ظرفیت سرمایشی کل Pc 
KW ظرفیت سرمایشی محسوس Ps 
KW ظرفیت گرمایشی Ph 
KW  سرمایشتوان ورودي فن در حالت Pec 

KW  توان ورودي فن در حالت گرمایش Poh 
KW  افت فشار آب Dp 

 

 برچسب انرژي  .2بخش 

 موارد مندرج -1-2

 عالمت استاندارد و نام برچسب -1

 Eتا  Aبازه بندي از  -2

 )KW) و ظرفیت سرمایشی محسوس در دور باال (KWظرفیت سرمایشی کل در دور باال ( -3
 میزان هوادهی -4
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 )KWدر دور باال (ظرفیت گرمایشی  -5
 نام شرکت تولید کننده و مدل -6

 .شرایط استاندارد رتبه بندي3بخش

 

 سرمایششرایط در حالت -1-3

District cooling Cooling  
Air Temperature 

[inlet dry bulb (inlet 
wet bulb)] 

Water 
Temperature 
[inlet/outlet] 

Air Temperature 
[inlet dry bulb 

(inlet wet bulb)] 

Water 
Temperature 
[inlet/outlet] 

 

24˚C (18˚C) 5.5˚C /  (14.5˚C) 27˚C (19˚C) 7˚C / 12˚C 
Standard 

rating 
condition 

26˚C (18.6˚C) 9˚C / 18˚C 27˚C (19˚C) 10˚C / 15˚C 
Application  

rating 
condition1 

  25˚C (17.9˚C) 7˚C / 12˚C 
Application  

rating 
condition2 

 

 شرایط در حالت گرمایش-2-3

 

Heating 2-pipes Heating 4-pipes  
Air Temperature 

[inlet dry bulb (inlet 
wet bulb)] 

Water 
Temperature 
[inlet/outlet] 

Air Temperature 
[inlet dry bulb 

(inlet wet bulb)] 

Water 
Temperature 
[inlet/outlet] 

 

20˚C (15˚C max) 50˚C / * 20˚C (15˚C max) 70˚C / 60˚C Standard rating 
condition 

20˚C (15˚C max) 45˚C / 40˚C 20˚C (15˚C max) 65˚C / 55˚C 
Application  

rating 
condition1 

 


