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 عملکرد فن کویل هاي اتاقی درجه بنديتعیین 

ANSI/AHRI Standard 440  
 هدف – 1بخش 

،  درجه بنديهدف : فراهم آوري تعاریف ، دسته بندي ها ، نیازمندیهاي تست ، نیازمندیهاي  -1-1

، نیازمندیهاي عملکرد ، داده هاي پالك وشرایط پیروي  درجه بندي تعیین نیازمندیهاي حداقل داده براي
 است .

 قصد : این استاندارد براي راهنمایی صنعت می باشد. -1-1-1

 مرور واصالح : این استاندارد مرور واصالح پیشرفت هاي فناوري را در نظر دارد . -2-1-1

 

 :  دامنه کاري -2بخش 

 رادر نظر دارد .cfm 1500فیت تحویل با ظر3هدف : این استاندارد فن کویل هاي بخش  -1-2

 حذفیات -2-2

 اعمال نمی شود .  ANSI 430این استاندارد به هواسازهاي تعریف شده در استاندارد  -1-2-2

 اعمال نمی شود .  AHRI 840این استاندارد به تهویه کننده هاي -2-2-2

 این استاندارد به فن کویل هاي زیر اعمال نمی شود : -3-2-2

 الف)کویل هاي مبرد فرار

 ب)کویل هاي بخار 
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 تعاریف  -3بخش 

 تبعیت خواهد نمود .  ASHREتمام اطالعات این سند از تعاریف صنعت استاندارد در ویرایش حاضر 

 ظرفیت -1-3

 ظرفیت هاي محسوس ونهان است .ظرفیت سرمایشی : ظرفیت مرتبط با تغییر آنتاپی هواشامل  -1-1-3

Btu/h [W] 

 ظرفیت نهان  -1-1-1-3

 ظرفیت مرتبط با یک تغییر در نسبت رطوبت

 Btu/h [W] ظرفیت محسوس -2-1-1-3

 ظرفیت مرتبط با تغییر دماي خشک

 ظرفیت گرمایشی : ظرفیت مرتبط با تغییر دماي خشک -2-1-3

 براي حرکت هوا که از پروانه بهره می برد . وسیله ايفن :  -2-3

 گردش اجباري : ایجاد شده توسط اختالف فشار ناشی از فن  – 3-3

 پنجره مشبک : پوشش مکش یا تحویل باز یک مسیر هوا -4-3

 کویل مبرد غیر فرار : یک کویل که سیال سرمایش درحالت مایع درگذر از کویل باقی می ماند . -5-3

د آنها تحت شرایط که یک واحد ایجادي : یک بیان مقدار تخصیصی ویژگی هاي عملکر درجه بندي -6-3
جهت مناسب سازي کاربردش انتخاب می شود . این مقادیر به تمام واحد هاي نوع وسایزاسمی تولیدي با 

 تولیدکننده مشابه اعمال می شود . 

تمام ویژگی هاي عملکرد در خصوصیات تدوین شده تولید کننده در شرایط  درجه بندياین اصطالح شامل 
 شده می باشد . بیان درجه بندي

 برپایه تست هاي انجام شده در شرایط کاربرد . عملکردکاربرد : یک  عملکرد -1-6-3
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 استاندارد .عملکرد برپایه تست هاي انجام شده در شرایط  عملکرداستاندارد : یک  عملکرد-2-6-3

: هرتنظیم شرایط کارکرد است که یک سطح عملکرد نتیجه می شود وموجب می شود  عملکردشرایط  -7-3
 که تنها آن سطح کارکرد اتفاق بیافتد .

 براساس مقایسه ویژگی هاي کارکرد . عملکردشرایط استاندارد :  عملکردشرایط  -1-7-3

می کند اما شامل منابع آنها  فن کویل اتاقی . یک تولید کارخانه اي که توابع سرمایش ،گرمایش فراهم -8-3
 نیست .

داراي مقاومت اصطکاکی  کانالبراي تحویل آزاد هوا به اتاق طراحی شده اما می تواند با حداقل  وسیلهاین 
% ستون آب اعمال شود . این تجهیزات با یک محفظه جهت کار در فضاي شرایط طراحی 25غیر بیشتر از 

 شده است .

فن کویل هایی هستند که باالي سقف در یک  Furred-inد : واحد هاي واحد هاي تحویل آزا -1-8-3
 سمت دیوار یا یک پنجره تخلیه هستند . می تواند داراي فیلتر نباشد .

 موتورهاي فن کویل -9-3

 وبدون خازن  offset start windingتک فاز با  AC: موتور  shaded Poleموتور  -1-9-3

 وبا خازن offset start winding تک فاز با AC: موتور pscموتور  -2-9-3

 مغناطیسی همیشگی DC: موتور  ECموتور  -3-9-3

10-3- shall  یاshould : به صورت هاي زیر استنباط می شود 

1(shall-  است و میبایست براورده شودیک ماده تعیین شده است که اجباري . 

2 (should –  . براي نشان دادن ماده هایی است که اجباري نیست اما مطلوب است 

درجه فارنهایت ودر فشار 70% پوند برفوت مکعب که هواي خشک در 75هواي استاندارد : وزن هوا  -11-3
 ستون جیوه است .92/29بارومتریک 

 ود .کویلی که سیال سرمایش در طول گذر از کویل تبخیر می ش -کویل مبرد فرار -12-3
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 .دسته بندي4بخش 

 فن کویل ها برطبق زیر :  –متد هاي دسته بندي  -1-4

 با چیدمان نصب : -1-1-4

 ) افقی2)عمودي                1

 با افزایش دماي آب  -2-1-4

 ) افزایش زیاد 2) افزایش نرمال                1

 نیازمندیهاي تست – 5بخش 

 ASHRAE 79در استاندارد  هاي ایجادي با تست ها برطبق چهارمین مجموعه مواد درجه بندي تمام -1-5
 تأیید خواهدشد .

 یک فشار صفراینچ آب تست می شوند که با واحدهاي تحویل آزاد : به همراه پنجره ها وفیلترها -1-1-5

اینچ اب وبدون فیلترها تست خواهند  05/0: دریک فشار استاتیک خارجی  Furred-inواحد هاي  -2-1-5
  .شد

 اینچ آب تست می شوند .20/0استاندارد با فشار  عملکردواحد هاي استاتیک باال : تست  -3-1-5

 

 عملکردنیازمندي هاي  -6بخش 

یا مطابق بانرخ استاندارد توسط تست  702هاي ایجادي : شامل اطالعات تعیین شده در درجه بندي -1-6
 تأیید خواهند شد .  5هاي مطابق بخش 

 کاربردي شرایط مربوطه را تعریف خواهند نمود .  درجه هاي
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ایجاد خواهند شد . است ، 6-3مطابق با انچه در بخش استاندارد عملکرداستاندارد : شرایط  عملکرد -2-6
سرعت تأیید خواهند شد . در این  5هاي استاندارد با تست هاي انجام شده برطبق بخش  درجه بنديتمام 

، ورودي توان وات وافت فشار آب  cfmجریان براساس   سرعتخواهد بود ،  Btu/hr، ظرفیت براساس  ها
 براساس اینچ ستون آب است .

استاندارد : نرخ هاي استاندارد با تست ها با استفاده از متد هاي چهارمین مجموعه  عملکردشرایط  -3-6
 وبر طبق زیر انجام خواهد شد : 5تست در بخش 

 شرایط نرخ سرمایش  -1-3-6

 دماي تر F67دماي خشک ،  F 80الف ) دماهاي هواي ورودي تهویه شده :

 F45  ب) دماي آب ورودي :

 براي واحدهاي باالرفت دماباال F 60براي باالرفت دماي نرمال و  F 55:  خروجیج) دماي آب  

 gpmجریان آب مورد بررسی با شرایط دماي آب استاندارد تعیین شده باال ، سرعت )د

 و) صفراینچ آب ، اختالف فشار استاتیک بین ورودي هوا و خروجی فن کویل 

 ه) باالترین تنظیمات سرعت فن 

 بستهي) دمپرهاي هواي بیرون 

شرایط نرخ گرمایش : نرخ هاي استاندارد توسط تست ها با متد هاي چهارمین مجموعه تست بخش  -2-3-6
 وشرایط نرخ استاندارد زیر خواهد بود : 1وبرطبق جدول  5

 الف ) باالترین تنظیمات سرعت فن 

 ب) دمپرهاي هواي بسته بیرون 
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در ولتاژ وفرکانس اسمی پالك انجام خواهد شد . براي شرایط الکتریکی : تست هاي نرخ استاندارد  -3-3-6
 واحد ها با ولتاژ پالك دو گانه .

تست هاي نرخ استاندارد در دو ولتاژ یا در پایین ترین دو ولتاژ انجام خواهد شد اگر تنها یک نرخ استاندارد 
 ایجاد شود.

د هاي چهارمین مجموعه در بخش جریان هوا وشرایط ورودي توان الکتریکی : توسط تست ها با مت -4-3-6
 وتحت شرایط استاندارد بررسی خواهد شد : 5

 F80الف) دماي خشک هواي ورودي : 

 ب) عدم جریان آب در کویل 

 استاتیک بین ورودي وخروجی فن کویل هاي اتاقی ج) صفر اینچ آب اختالف فشار 

 د) تنظیمات باالي سرعت فن
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شرایط کاربرد : موجب انتخاب واحد ها براي حداقل یک رنج شرایط وبراساس رنج هاي پارامتر هاي -4-6
 انتخابی زیر : 

 الف) دماي خشک هواي ورودي 

 ب ) دماي تر هواي ورودي 

 ج) دماي آب ورودي 

 د) اختالف دماي آب 

 و) تنظیمات کنترل سرعت موتور فن

مدل هاي مشابه : جایی که بیش از یک مدل سایز خاص فن کویل اتاقی تولید می شود با داشتن  -5-6

وزنده ها وکویل هاي مشابه سرعت هاي موتور مشابه و چیدمان یکسان قطعات نسبت به همدیگر ، یک نمونه 
مترین تحویل هوا داراي ک-مدل استاندارد  -تست می شود .چنین نمونه ايبراي بدست آوردن این واحدها 

  .خواهد بود

استاندارد این گونه است که هر گونه فن کویل انتخابی به طور تصادفی وتست شده  عملرداغتشاشات :  -6-6

جریان ، ظرفیت سرمایش کلی ، ظرفیت گرمایش وسرمایش  سرعتبر طبق این استاندارد داراي یک 
استاندارد  %110ورودي توان الکتریکی بیشتر از ، یک استاندارد نیست  درجه هاي% 95محسوس که کمتر از 

 باشد . % استاندارد می110ویک افت فشار کمتر از 

 ایجادي  درجه بندينیازمندیهاي حداقل داده براي  -7بخش 

ها  درجههاي استاندارد است . تمام ادعاهاي   درجههاي ایجادي شامل تمام  درجهبه عنوان حداقل ،  -1-7
است .تمام  AHRI440بندي شده برطبق استاندارد  درجهدارد شامل بیان درون هدف این استان

هاي  درجهاست . هرجایی  AHRI440ادعاهابیرون هدف این استاندارد شامل بیان بیرون هدف استاندارد 
 ها اعمال می کنند .  درجهاستاندارد شامل بیان شرایط خواهد بود که  درجهکاربرد ایجاد می شود ، با 
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 هاي تأسیسی شامل اطالعات زیر :  درجهمحتواي  -2-7

 F80جریان هوادر شرایط کویل خشک با دماي خشک هواي ورودي  میزانالف ) 

 ب) ورودي توان الکتریکی (وات) 

 ج) ظرفیت 

  )سرمایش : سرمایش کلی ، محسوس1

 ) گرمایش 2

 gpmد) جریان سیال ، 

 و) افت فشار در کویل

 ایجادي شامل داده هاي زیر : بنديدرجه داده های -3-7

 الف) داده هاي الکتریکی پالك 

 )ولتاژ1

 ) جریان بارکامل2

 ب) حداقل شطوح آزاد پنجره 

 ) ورودي 1

 )خروجی 2

 ج) داده هاي فیلتر توسط تولید کننده 

 ) نوع 1

 ) سایز 2

 ) ضخامت3
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د ) نقشه ها شامل ابعاد ضروري ، ارتفاع وعمق محفظه ، سایزهاي ورودي و خروجی بازشوها وسایز و محل 
 لوله کشی و اتصاالت الکتریکی 

 تست بازدهی عایق :  -1-8

 شرایط دما  -1-1-8

 حباب تر  F75حباب خشک ،  F80الف ) دماي هواي محیط :

 F43ب )دماي آب ورودي :

  F6ج) افزایش دماي آب : 

 ساعت در فشار استاتیک خارجی خواهد بود :4در کمترین سرعت فن براي  فرایند : واحد پیوسته -2-1-8

 صفراینچ آب  -الف ) تحویل آزاد

 صفراینچ آب – Furred-inب) 

 اینچ آب 5/0 –ج) استاتیک باال 

استاندارد استفاده خواهد براي تجهیز باسرعت فن منفرد ، فشار استاتیک خارجی تعیین شده در سرمایش 
 شد .

تست ولتاژ  -8-2نیازمندي هاي : در طول تست هیچ آب چگالیده اي از واحد وزیده نخواهد شد . -3-1-8
 % ولتاژ اسمی پالك در تمام تنظیمات سرعت فن استارت و عمل خواهند نمود .90پایین : فن کویل ها در 

 

 عالمت گذاري وداده هاي پالك  – 9بخش 

به عنوان حداقل ، پالك روي فن کویل ها اسم تولید کننده ومشخصات دیگر را نشان می  –اي پالك داده ه
 دهند .
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 ARIاستاندارد  1شامل یک یا بیشترولتاژهاي جدول  HZ60براي سیستم هاي  –ولتاژ پالك  -2-9
استاندارد  1شامل یک یابیشتر ولتاژهاي جدول HZ50خواهد بود .ولتاژهاي پالك براي سیستم هاي 440

IEC60038  .خواهد بود 

 

 شرایط پیروي -10بخش 

استاندارد غیر از محصوالتی که ادعا می  2و 1پیروي ادعا نخواهد شد یا براي تجهیزات و محصوالت بخش 
وتست اندازه گیري شده وکامال برطبق استاندارد است . هرگونه  درجه بنديکنند تمام نیاز مندي هاي 

   . دمحصولی که تمام بایدهاي استاندارد را ارضا نکند ، مرجع داده نخواهد ش


