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 ن کویلف روش تست واحدهاي
ANSI/ASHRAE standard 79 

 هدف و دامنه کاربرد -1
هاي فن کویل  هاي آزمایشگاهیِ تست واحد روش تعیین کردنهدف این استاندارد  هدف. -1-1

  است.اطالعات عملکردي مطمئنی جهت رتبه بندي این دستگاهها  براي به دست آوردن

 هایی است که این استاندارد شامل فرایند دامنه کاربرد. -1-2

a. کند، تست را توصیف و مشخص می 1ابزار و دستگاه 

b. کند، هاي تست آزمایشگاهی را توصیف و مشخص می ها و فرایند روش 

c. ند، ک توصیف و مشخص می ،هاي تست را که باید ثبت شوند داده 

d.  د،کن توصیف و مشخص میهاي تست انجام شوند  داده با استفاده ازمحاسباتی را که باید 

e. د، و کن تعریف میهاي استفاده شده در تست را  عبارت 

f.  د.کن مشخص میخواص دینامیکی استاندارد را 

 تعاریف -2
گیري  هاي درحال اندازه که نوسانات متغیر داربراي اهداف این استاندارد، یک شرط حالت پای تعادل:

 دقیقه ارائه شده است.  30براي  1مانند در جدول  هاي تست باقی می درونِ تلرانس

گیري  که اندازه  هنگامی 3گیري رطوبت شرط بدست آمده در یک ابزار اندازه :2تعادل تبخیري

 رطوبت به یک دماي پایدار و ثابت رسیده است. 

 گیج استاتیک تخلیه وفشارگیجِ  به دست آمده از مجموعِ مقادیر مطلقِ فشار استاتیک خارجی:

 ودي. فشار استاتیک ور

                                                 
۱ apparatus 
۲ evaporative 
۳ humidity 



۲ 
 

توسط اختالف در فشار استاتیک  ایجادساخت کارخانه که بوسیله  دستگاهیک  واحد فن کویل:

 اسیونِ، و فیلترسرمایش و گرمایشیا  سرمایش وسیله جابحایی هوا، باعث چرخش هوا می شود و

 نمی باشد. سرمایش و گرمایش، اما شامل منبع را موجب می شودهوا 

fpm:  است. 4سرعت اندازه گیري واحدفوت بر دقیقه که 

 گیري شده. توانایی یک ابزار براي نشان دادن یا ثبت مقدار واقعی یک کمیت اندازه دقت ابزار:

هاي تکراري در یک محدوده از مقادیر  گیري خطاي آماريِ یک ابزار در معرض اندازه ابزار: صحت

 ورودي.

آن فن کویلِ تحت شود، و در یبیان م Btu/h (W)که بر حسب  ینرخ :5نهان سرمایشیظرفیت 

 دهد. نِ آن را کاهش میر رطوبت هواي درحال عبور از میاآزمایش مقدا

شود، و در آن فن کویل تحت  بیان می Btu/h (W)که بر حسب  نرخی :6ظرفیت محسوس

 دهد.  هواي درحال عبور از میان آن را کاهش یا افزایش می 7آزمایش دماي خشک

 هاي تست تلرانس -1-جدول

 

                                                 
٤ velocity 
٥ latent 
٦ sensible capacity 
۷ dry-bulb temperature 
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و  F (21.1°C)°70، که هواي خشک را در lb/ft3 (1.2 kg/m3) 0.075هوا به وزن  هواي استاندارد:

 زند.  تقریب می 8در فشار بارومتري

 . in. Hg (101 kPa) 29.92یک فشار بارومتري برابر با فشار بارومتري استاندارد: 

                      : تست

شده که در محاسبه نتایج  و ثبت اطالعات مورد نیاز تست برداشتهدر حالت تعادل یک تعداد از 

 :می شوندشامل موارد زیر استفاده می شود، که 

موارد مشاهده شده یا ثبت شده در طول یک دوره کافی براي نشان دادن تعادلی که قبل از  •

 تست واقعی بدست آمد و

 ي تست ثبت شدند مواردي که در طول دوره •

 )2هاي الزم تست (جدول  کاملی از مقادیر خوانده شده از داده گروه انجام تست:

 ماکزیم تغییر مجازِ هر مشاهده در طول تست ظرفیت تلرانس عملیاتی انجام تست:

هاي مشاهدات تست از شرایط  مجاز از میانگین 9ماکزیمم انحرافات تلرانس شرایط تست:

 استاندارد یا شرایط تست مطلوب.

 .سرمایشیمجموعِ ظرفیت محسوس و نهان  کل: سرمایشیظرفیت 

 شرایط تست -3
هاي ارائه شده در این استاندارد باید براي تعیین عملکرد فن کویل در شرایط  روشتغییرات.  -3-1

  ، رعایت گردد.ها یا مشخصات استفاده شود تست مختلف که ممکن است در دیگر استاندارد

                                                 
۸ barometric pressure 
۹ deviations 
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 -6-8-هاي مشخص شده در بخش در تمام موارد، شرایط تست باید در تلرانس ها. تلرانس -3-2

 مقرر شده حفظ شود.  تست در طول دوره

 هاي الزم براي تست داده -2-جدول

 

 

 گیري دما ابزار اندازه صحتدقت و  -3-جدول
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ي اولیه کالیبره ها ها باید قابل ردیابی باشند، براي استاندارد هاي حاصل از ابزار گیري اندازه -3-3

ها و  االمللی وزن ) یا براي انجمن بینNISTها و تکنولوژي ( ي موسسه ملی استاندارد شده بوسیله

استفاده شود.  NIST) به جاي NMIملی ( 10گیري ) اگر یک موسسه علم اندازهBIPMها ( گیر اندازه

ابزار باید مجدداً در یک جدول زمانی منظم که براي هر ابزار مناسب است کالیبره شوند، و 

هاي کالیبراسیون باید ذخیره شوند. تمام ابزار باید بکار گرفته شوند به صورتی که مطابقت با  رکورد

 دقت مشخص شده براي تست را تضمین کند.

 ابزار تست -4
را  ASHRAE Standard 41.1گیري دما باید ملزومات  ابزار اندازه گیري دما. هابزار انداز -4-1

 براورده کند. 

 باشد. -3-گیري دما باید درون حدود نشان داده شده در جدول دقت و درستیِ ابزار اندازه -4-1-1

دما  گیري در هیچ موردي نباید کوچکترین تقسیم مقیاسی از ابزار اندازه تقسیم مقیاس. -4-1-2

 مشخص شده تجاوز کند.  صحتاز دو برابر 

 دماي هوا -4-1-3

باید فقط تحت شرایطی  هاي خشک و مرطوب . دمادماي خشک و دماي مرطوب -4-1-3-1

 حبابرا روي  fpm (5m/s) 1000و  fpm (3.5 m/s) 700خوانده شوند که یک سرعت هواي بین 

براي بدست آمدن تعادل فراهم شده باشد. از اینکه زمان کافی  مرطوب تضمین کنند و فقط بعد

باید تمیز باشد، دماسنج را محکم منطبق کنید، و بوسیله آب  دماي مرطوب 12روي دماسنج 11فتیله

 هاي دماي خشک ین دست دماسنجباید همیشه پای هاي دماي مرطوب وب کنید. دماسنجمقطر مرط

 د. نباش

                                                 
۱۰ metrology 
۱۱ wick 
۱۲ thermometer 
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 گیري دما ست بوسیله وارد کردن ابزار اندازهها ممکن ا دماي آب درون لولهدماي آب.  -4-1-3-2

گیري شود. یک روش دیگر قابل قبول  اندازه ،مخالف با جریان مستقیماً به داخل آب، موازي و یا

 محفظه پر شده ار مایعی است که به خوبی در لوله نصب شده باشد.گیري دماي آب،  براي اندازه

 هر زمان که  ها. معاوضه پذیريِ ابزار -4-1-3-3

 استفاده می شوند، دماي آب یا هوا اتگیري تغییر براي اندازهکه گیري  هاي اندازه ممکن باشد، ابزار

اي، بمنظور افزایش دقت، به آسانی  ه از هر خواندن داد آرایش داده شوند، که بتوان بعدطوري باید 

 آنها را تعویض کرد.هاي ورودي و خروجی  بین موقعیت

 گیري فشار اندازه -4-2

هاي زیر را  و بخش ASHRAE Standard 41.3گیري فشار باید ملزومات  هاي اندازه ابزار -4-2-1

 براورده کنند.

از مقیاس کامل یا بهتر از آن  %1گیري فشار هوا باید حداقل  ابزار اندازه صحتدقت و  -4-2-2

 باشد.

گیري  ین تقسیم مقیاسی از ابزار اندازهدر هیچ موردي نباید کوچکتر تقسیم مقیاس. -4-2-2-1

 فشار از دقت مشخص شده تجاوز کند.

 از مقیاس کامل باشد. %1گیري فشار آب نباید بزرگتر از  ابزار اندازه صحتدقت و  -4-2-3

گیري  در هیچ موردي نباید کوچکترین تقسیم مقیاسی از ابزار اندازه تقسیم مقیاس. -4-2-3-1

 تجاوز کند.فشار از دقت مشخص شده 
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از مقدار خوانده شده براي  %0.10±هاي فشار باید یک رزولوشن خروجیِ حداقل  حسگر -4-2-4

 ) فراهم کنند.C°40و  F )15°C°104و  F°59بین  13هاي عملیاتی محیط دما

 گیري جریان هوا اندازه -4-3

گیري  گیري جریان هوا باید بعنوان یک واحد کالیبره شود. سیستم اندازه سیستم اندازه -4-3-1

. ابزار می باشد آوري داده و سیستم بدستکالیبره شده مستقل  سنسورجریان هوا شامل تمام اجزاي 

یا روش توصیف شده در ضمیمه  ASHRAE Standard 41.2گیري جریان هوا باید ملزومات  اندازه

 را براورده کند. Aاي  قاعده

 هاي جریان هوا باید با یکی از انواع ابزار زیر انجام شود: گیري اندازه نوعِ ابزار. -4-3-2

a. هاي با دقت باال استاتیک آزمایشگاهی با حسگر-آرایه لوله پیتوت 

b. هاي فشار دیفرانسیلی با دقت باال استفاده  ها که از حسگر یا نازل 14صفحه سوراخدار

 ندکن می

c. یا جریان حجمی هوا سرعتگیري  ابزار اندازه 

شوند، فقط  ملزومات در این بخش اعمال می ها براي تعیین چگالی هوا. گیري اندازه -4-3-3

 6فصل   ي چگالی هوا بستگی داشته باشد. چگالی باید بر اساس اگر مرجع جریان هوا به محاسبه

 ، محاسبه شود.ASHRAE-FUNDAMENTALSهندبوك 

کنند باید مشخصات زیر را براورده کنند. عدم  حس کننده که از محاسبه چگالی پشتیبانی می ابزار

هاي مربوط به  گیري گیري شده بعلت عدم قطعیت در اندازه در جریان هواي مرجع اندازه 15قطعیت

 چگالی هوا باید محاسبه و گزارش شوند.

                                                 
۱۳ ambient 
۱٤ orifice plate 
۱٥ uncertainty 
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یک بارومتر قرار داده شده در مجاورِ ي  فشار بارومتري باید بوسیله فشار بارومتري. -4-3-3-1

 ورودي درونِ ناحیه تست مشخص شده بدست آید.

 خواص زیر تعیین شود:یکی از گیري  ي اندازه مقدار رطوبت هوا باید بوسیله رطوبت. -4-3-3-2

a. بخش دماي مرطوب: اندازه مربوط به این استاندارد   4.1.3.1گیري باید بر اساس مشخصات

-ASHRAEهندبوك  6فصل  انجام شود و براي همه مشخصات مربوط به

FUNDAMENTALS .محاسبه شود ، 

b. یک رطوبت سنج نسبی یا نقطه شبنم سنج : 16رطوبت نسبی یا دماي نقطه شبنم

ا درصد ی 5الکترونیکی اگر بتواند مقادیر خوانده شده رطوبت نسبی را در بازه مثبت و منفی 

د به درجه فارنهایت فراهم کند بای 1مقادیر خواندنهاي نقطه شبنم را در بازه مثبت و منفی 

کار گرفته شود ، یا یک رطوبت سنج که رطوبت نسبی یا نقطه شبنم را در شرایط جریان 

 هواي مناسب سنسور مورد استفاده اندازه گیري می کند ، به کار گرفته شود.

                                                 
۱٦ dew-point temperature 
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 گیري جریان هوا و دما اندازهدستگاه  -1-شکل

 

 

 گیري جریان آب اندازه -4-4

گیري جریان آب، بعنوان یک واحد، باید کالیبره شود و دقت آن تایید شود،  سیستم اندازه -4-4-1

 -3-3-هاي قابل ردیابی با یک آژانس همانطور که در بخش ي مقایسه با و عدم قطعیت بوسیله

 تعریف شد.

 ریان آب شامل تمام اجزاي حس کننده و سیستم بدست آوري داده است.ري جگی  سیستم اندازه

از خواندن  %2.0±هایی انجام شود که یک دقت حداقل برابر با  گیري جریان آب باید با ابزار اندازه

 موارد):  دارند. ابزار معمول شامل موارد زیر هستند، (اما نه محدود به این
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a. گیري فشار است. یک  استا که شامل اندازههمر 18: یک فیتینگ17جریان سنج ونتوري

یک مقطع با گلوي کاهش  هاي فشار دائمی،  ونتوري سنج، براي بحداقل رساندن افت

 دهد. ي مهندسی شده را در خود جاي می یافته

b. گیري فشار دیفرانسیلی، بین  صفحه سوراخدار: یک فیتینگ همراستا که براي یک اندازه

شده است. یک صفحه سوراخدار یک مانع لبه تیز را براي  هاي فشار نصب ها با شیر فلنج

 دهد. بعدي در خود جاي می  هاي فشار باالي دائمی تولید فشار دیفرانسیلی با افت

c. یک وسیله مکانیکی که از یک چرخ قرار گرفته در مسیرِ جریان مایع 19توربین سنج :

با نرخ  متناسبهاي  شود چرخ در سرعت کند. سرعت جریان مایع باعث می استفاده می

هاي  جریان بچرخد و یک سیگنال الکتریکی تولید کند که جریان را مستقیماً در واحد

 دهد. بدست می mA 20تا  4ها) یا بصورت یک خروجی  و مانند این gpm, L/sطراحی (

d. جریان را  21هاي صوتی : یک وسیله که با استفاده از سیگنال20جریان سنج فراصوتی

اه جریان سنج فراصوتی . ایستگکند ...) اندازه گیري میو  gpm ،L/sهاي ( دمستقیماً در واح

در اینجا باشد.  22گیري بند دار کشی یا یک وسیله اندازه یک قسمت از سیستم لوله تواند می

هیچ دخالتی در داخل جریان مایع وجود ندارد بنابراین هیچ افت فشاري نیز وجود ندارد. 

سیستم هاي گیري فراصوتی وجود دارد، نوع زمان گذرا براي  دو نوع مختلف از وسایل اندازه

هاي حاوي یک حجم  براي جریان 23اپلرهاي آب شفاف و نوع د گیري اندازهیا  تهویه مطبوع

 ات بسیار ریز در مایع.مورد نیاز از ذر

e. یک فنر کالیبره شده را جریان سرعت ضربه ناشی از ضربه سنج: در این نوع از متر، -سرعت

 دهد. براي خواندن جریان در یک مقیاس انتگرالی حرکت می

                                                 
۱۷ Venturi flowmeter 
۱۸ fitting 
۱۹ turbine meter 
۲۰ ultrasonic 
۲۱ acoustic 
۲۲ strap-on meter 
۲۳ Doppler 
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f. براي مثال  واحد زمان راجرم بر  ،: این نوع از وسیله 24جریان سنج جرم کوریولیس)

از میان وسیله را با استفاده از اصلِ  و جریان عبوري گیري می کنداندازه کیلوگرم بر ثانیه) 

آب، نرخ جریان جرم تقسیم بر   کند. نرخ جریان حجمی گیري می تاثیر کوریولیس اندازه

ها در چهارچوب  که آن  متحرك هنگامی اجسام چگالی آب است. تاثیر کوریولیس، انحراف

 شوند ، می باشد. مشاهده میمرجع دوار 

 ها گیري دیگر اندازه -4-5

از مقدار مشاهده شده  %0.5±ي  زمان باید با یک ابزار که دقت آن در محدوده زمان. -4-5-1

 گیري شود. است اندازه

از مقدار مشاهده شده است  %0.5±ي  وزن باید با یک ابزار که دقت آن در محدوده وزن. -4-5-2

 گیري شود. اندازه

 %1.0±ي  ها در محدوده که دقت آني هاي الکتریکی باید با ابزار گیري اندازه الکتریکی. -4-5-3

 از مقدار مشاهده شده است انجام شوند.

ها در  هایی انجام شوند که دقت آن هاي سرعت فن باید با ابزار گیري اندازه سرعت فن. -4-5-4

 از مقدار مشاهده شده است. %2.0±ي  محدوده

 دستگاه تست -5
 گیري دما و جریان هوا اندازه کاناتما -5-1

 گیري دما و جریان هوا دستگاه اندازه -5-1-1

هواي خروجی هاي خشک و مرطوب  نرخ جریان هوا، فشار استاتیک، و دماتوصیف کلی.  -5-1-2

گیري  اندازه -1-دستگاه نشان داده شده در شکلاستفاده از باید با ، فن کویلِ تحت آزمایش از 

                                                 
۲٤ Coriolis 
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اند. جریان  ه نشان داده شد Bاي  گیري جریان هوا در ضمیمه قاعده ي دیگر براي اندازهها شوند. روش

 شود: هواي داخل این دستگاه بصورت زیر توصیف می

a. متصل به خروجی فن کویلِ تحت آزمایش. یک  25پلنومهاي هواي به داخل یک  جریان

 تصل شود.آن مبراي نشان دادن فشار استاتیک درون  پلنوممانومتر باید به 

b.  محفظه هوا از میان اختالطمحفظه  پس از خروج ازشود.  می اختالطهوا سپس وارد ،

 شود.  دریافت کننده میمحفظه و وارد  عبور کرده مخلوط کننده وسیله

c. هاي خشک و مرطوب  یابد جایی که دما سپس هوا از میان محفظه دریافت کننده جریان می

 شوند.  گیري می برداري هوا اندازه  نمونه 26با یک رطوبت سنج

d.  محفظه دریافت کننده، هوا وارد دستگاه اندازهپس از شود. هوا از  گیري جریان هوا می ترك

. در محفظه شود محفظه تخلیه می واردو عبور کرده گیري جریان هوا  میان دستگاه اندازه

 کند. یدر مواقع الزم عبور م 27کننده پخش بافلِتخلیه، هوا از میان یک 

e. شود. کند و وارد فنِ اگزوز (تخلیه) می هوا محفظه تخلیه را ترك می 

که جدا از  چهار شیر فشار استاتیک حداقل شامل پلنوم باید 28هاي فشارسنج .پلنوم -5-1-2-1

 پلنومهاي داخلیِ  هم سطح با دیوارو  ، باشد باشندشده  واقع از همدرجه  90و در زاویه  بوده هم

قرار گیرند. خواندن منفرد از فشار استاتیک باید بررسی شود، براي تضمین اینکه اختالف فشار بین 

 کند. تجاوز نمی in wc (1.25 Pa) 0.005هاي فشار از  شیر

ها، یا دیگر وسایل  ها، باله محفظه اختالط باید شامل منحرف کننده محفظه اختالط. -5-1-2-2

گیري شده در امتداد سطح مقطع در صفحه  هاي هواي اندازه که دمابراي مخلوط کردن هوا تا حدي 

 تفاوت نداشته باشند.  F (0.5°C)°1.0از  گیري، بیش اندازه

                                                 
۲٥ plenum chamber 
۲٦ psychrometer 
۲۷ diffusion baffle 
۲۸ manometers 
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هاي  ي یکی از روش هاي مرطوب و خشک باید بوسیله دما محفظه دریافت کننده. -5-1-2-3

 گیري شوند: زیر اندازه

برداري هوا در خروجیِ باز محفظه اختالط   نهها باید با استفاده از یک رطوبت سنج نمو دما .1

 گیري شوند. اندازه

خروجیِ  يها هانه هانه یا د مستقیماً در داندازه گیري دما که  ي ابزار ها باید بوسیله دما .2

هاي هواي  گیري شوند، آن قدر محدود که سرعت اندازه می گیرند،محفظه اختالط قرار

 شوند. براورده می -1-4-1-4-فرض شده در بخش

bگیري جریان هوا  . محفظه دریافت کننده باید سرعت ورودي یکنواختی را براي دستگاه اندازه

تجاوز کند، و سرعت میانگین ماکزیمم نباید  fpm (3 m/s) 600فراهم کند. سرعت ماکزیمم نباید از 

یک درب درزگیري  دارايتجاوز کند. محفظه دریافت کننده باید  fpm (2m/s) 400از 

 ، باشد.کناري قابل برداشتن دیواره یا  (هوابند)29شده

گیري جریان هوا استفاده شوند) باید مطابق با  ها (اگر براي اندازه نازلآرایش نازل.  -5-1-2-4

ساخته شوند و باید در یک دیوار از محفظه دریافت کننده که درحال تخلیه به  Aاي  ضمیمه قاعده

هاي مورد استفاده نباید کمتر  . فواصل مرکز به مرکز بین نازلنصب گردندداخل محفظه تخلیه است 

 1.5از سه برابر قطر گلویی باشند، و فاصله از مرکزِ هر نازل تا هر دیواره جانبی مجاور نباید کمتر از 

ها باید بر اساس قطرِ  هاي مختلفی دارند، فاصله بین محور ها قطر برابر قطر گلویی باشد. اگر نازل

 نازل باشد. بزرگترین 

توانند براي  اند و می ه گیري جریان توصیف شد براي اندازه Bاي  ها در ضمیمه قاعده دیگر روش

 آرایش نازل جایگزین شوند. 

                                                 
۲۹ wellgasketed door 
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هاي محفظه  ردیوا ا در راستايصاف و مستقیم ها باید دیوار محفظه تخلیه. ختارسا -5-1-2-5

 5جریان هوا به نزدیکترین مانع نباید کمتر از  گیري اندازه وسیلهدریافت کننده باشند، و فاصله از 

برابر  2.5استفاده شوند، این فاصله باید برابر با کننده پخش  بافلهايبرابر قطر معادل باشد. اگر 

 هاي معادل باشد. قطر

شوند، باید کل  ، جایی که استفاده می بافلهاي پخش کننده. بافلهاي پخش کننده -5-1-2-6

پوشش دهند. صفحات فلزي سوراخ شده با یک  را شوند که در آن نصب می هایی سطح مقطع محفظ

مساحت خالی دارند توصیه  %65مساحت خالی دارد یا دو صفحه مجزا که  %40صفحه که 

حداقل  ه اندازهها باید ب ، آناستفاده شده است داراز یک صفحه سوراخ   شوند. جایی که بیش می

 از هم جدا شوند.ها  سوراخ تا مرکز چهار برابر فاصله مرکزِ

به محفظه تخلیه باید قادر به حفظ ماکزیمم شده متصل  زاستفن اگ .استفن اگز -5-1-2-7

0.005 in. wc (1.25 Pa) خروجیِ واحد تست باشد. اختالف فشار استاتیک بین ورودي و 

ي یکی از سه  هاي جریان هوا باید بوسیله گیري اندازههاي جریان هوا.  گیري اندازه -5-1-2-8

 کنند.  از نازل استفاده می 2و  1هاي  روش زیر انجام شوند: روش

a. هاي داخلیِ محفظه دریافت اریک مجموعه از چهار شیر فشار استاتیک، که هم سطح با دیو

باید فراهم و باالدست صفحه نازل نصب شده است، از هم درجه جدا  90 با زاویه کننده

هاي  ز چهار شیر فشار استاتیک باید همسطح با دیوار. بطور مشابه، یک مجموعه اشود

و پایین دست صفحه نازل نصب شوند. افت از هم درجه جدا  90داخلیِ محفظه تخلیه، 

 30ي ها باید با یک فشارسنج که یک سطح آن به لوله چند شاخه فشار در امتداد نازل یا نازل

ر بطور مشابه به یک لوله چند چهار شیر فشار استاتیک باال دستی متصل است و طرف دیگ

دیر خوانده شده از فشار اگیري شود. مق شاخه از چهار شیر فشار متصل است، اندازه

                                                 
۳۰ manifold 
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در  %2هیچ اختالف فشار بزرگتر از اطمینان حاصل شود که  باید بررسی شوند تا استاتیک

 وجود ندارد.هاي فشار  ي شیر صفحهدر  سراسر مقطع

b.  جریان هواي درحال ترك کردنِ یک نازل بجاي افت فشار در امتداد نازل اگر فشار سرعت

ي یک لوله پیتوت  گیري شود، فشار سرعت باید در مرکز خروجیِ نازل بوسیله اندازه

شود، فشار سرعت باید براي  از یک نازل استفاده می  که بیش  گیري شود، اما هنگامی اندازه

 هر نازل تعیین شود.

c. اي  ضمیمه قاعده رهواي دیگري دگیري جریان  هر روش اندازهB  ممکن است همچنین

 استفاده شود.

گیري جریان  خشک و فشار استاتیک باید در دستگاه اندازه دماي تعیین چگالی هوا. -5-1-2-9

 گیري شوند.  هوا اندازه

، محفظه اختالط، و محفظه دریافت کننده باید پلنوم دستگاه تست. 31نشت هواي -5-1-2-10

گذارد، از  گیري ظرفیت تاثیر می هایی که روي اندازه بطوري که نشت هوا در مکان 32دآب بندي شون

 یک درصد نرخ جریان هواي تست تجاوز نکند.

دریافت کننده باید عایق شوند محفظه و  محفظه اختالط، پلنوم  نشت حرارت. -5-1-2-11

درصد ظرفیت واحد تست  2ها از  هاي محفظه بطوري که نشت حرارت محاسبه شده از طریق دیوار

 تجاوز نکند. 

برداري تدارك  هاي نمونه این دستگاه باید شامل لوله برداري هوا.  رطوبت سنج نمونه -5-1-3

یا  33داکتبرداري کافی باشند که بطور مساوي در امتداد مساحت  هاي نمونه دیده شده با ایستگاه

اند، بمنظور بدست آوردن یک نمونه خوب از هوایی که باید تست شود.  ه هانه تست توزیع شد د

                                                 
۳۱ air leakage 
۳۲ sealed 
۳۳ duct 
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برداري باید بطوري نصب شوند که هیچ تاثیر بدي روي هواي درحال ورود یا هواي  هاي نمونه لوله

برداري  اي در یک لوله نمونه هانه تست یا دستگاه نداشته باشند. در نقطه درحال عبور از میان د

باشد.  in. (75 mm) 3شوند، قطر داخلی نباید کمتر از  گیري دما وارد می جایی که ابزار اندازه

هواي  34ها باعث الیه الیه شدگی هاي فن رطوبت سنج باید بطوري نصب شوند که حرارت آن موتور

گیري دما  ازهها باید هوا را روي ابزار اند درحال عبور به داخل فن کویل تحت آزمایش نشود. فن

گیري دماي هوا، فشار استاتیک، یا گردشِ هوا  بکشند و هوا را به شکلی تخلیه کنند که روي اندازه

 به فن کویل تحت آزمایش تاثیر نگذارد.

 اتاق تست -5-1-4

. اتاق تست یک اتاق تست ایزوله مورد نیاز است براي تست واحد فن کویل کلیات. -5-1-4-1

ه باشد و باید هوا را به شکلی گردش دهد که آن الگوي گردش هواي بازگشتی باید حجمِ کافی داشت

تست را تغییر ندهد. ابعاد باید بطوري باشند که فاصله از هر سطح اتاق تا تجهیزات  دنرمالِ واح

نباشد و فاصله از هر سطح اتاق تا هر سطح تجهیزات کمتر  ft (1.83 m) 6تخلیه یا ورودي کمتر از 

 که براي نصب عادي نیاز است.کف یا دیوار الزم  در رابطه با نباشد، بجز  ft (0.91 m) 3از 

تجهیزات پیکربندي اتاق باید یا درون یا  اتاق تست. 35تجهیزات پیکربندي مجدد -5-1-4-2

هاي مرطوب یا خشک را در  خارج از فضاي پیکربندي شده نصب شوند و باید قابلیت حفظ دما

اي تست داشته باشند. تجهیزات پیکربندي اتاق باید هوا را در یک نرخ که هاي فرض شده بر تلرانس

کمتر از نرخ جریان هواي فن کویل تحت آزمایش نباشد مدیریت کنند، و سیستم توزیع هوا باید 

 fpm 150فن کویل تحت آزمایش از از ft (0.91) 3 فاصله بطوري طراحی شود که سرعت هوا در

(0.75 m/s) .تجاوز نکند 

 

                                                 
۳٤ stratification 
۳٥ reconditioning 
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 هوا سمتهاي تست،  روش -5-2

 روش تست آنتالپی هوا -5-2-1

را ببینید. فن کویلِ تحت آزمایش را در اتاق تست نصب کنید و  (a)2شکل  کلیات. -5-2-1-1

 را به آن متصل کنید.  ایشو/یا گرم سرمایشمنبع 

ي  یهرا به تخل سیستماین دما را متصل کنید.  اندازه گیريسیستم  جریان هوا و -5-2-1-2

 فن کویلِ تحت آزمایش متصل کنید.

گیري هوا  یک رطوبت سنج نمونه گیري هوا را نصب کنید. یک رطوبت سنج نمونه -5-2-1-3

هاي ورودي هواي بازگشت نصب کنید. بمنظور فراهم  هانه را به نمونه هواي درحال وارد شدن به د

هاي  هانه یع شده در امتداد سطح دگیري هوا (نه کمتر) بطور مساوي توز کردن شش ایستگاه نمونه

هانه، لوله  در جلوي د in. (150 mm) 6از  ورودي هواي فن کویل تحت آزمایش و نه بیش

 گیري هوا را قرار دهید.  نمونه

 آرایش حلقه روش تست آنتالپی هواي  -5-2-2

را ببینید. فن کویل تحت آزمایش را در اتاق تست مناسب نصب  (b)2شکل  کلیات. -5-2-2-1

 را به آن متصل کنید. ایشو/یا گرم سرمایشکنید و منبع 

ي  این دستگاه را به تخلیه کنید. متصلگیري جریان هوا و دما را  دستگاه اندازه -5-2-2-2

 فن کویل تحت آزمایش متصل کنید.

کانال تخلیه  فنِ .تجهیزات تعویض هوا را متصل کنیدکانال تخلیه مربوط به  -5-2-2-3

به ورودي فن کویل  داکت) را از طریق -2-2-2-5-(بخشمربوط به تجهیزات تعویض هوا را 

اتصال ورودي را به طوري که هیچ تداخلی با عملکرد عادي فن کویل کنید.  متصلتحت آزمایش 

شامل یک وسیله براي خارج یض هوا باید . تجهیزات تعوایجاد کنید تحت آزمایش نداشته باشد ،
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به هوا  حرارت که ینرخ با همان کردن یا اضافه کردن حرارت به هوا و اضافه کردن رطوبت به هوا

از میان واحد تست  هوا که  شود، هنگامی شود و حرارت و رطوبتی که از هوا استخراج می اضافه می

گیري جریان هوا و دما  هوا از میان دستگاه اندازهدر به حرکت دادن اکند. فن تجهیز باید ق عبور می

فشار استاتیک  in. wc (1.25 Pa) 0.005در یک نرخ که ماکزیمم  هوا تعویض مجددباشد و قادر به 

 کند.دیفرانسیلی را بین ورودي و خروجی فن کویل تحت آزمایش حفظ 

و ورودي فن  خروجیاین دستگاه را به  .را متصل کنید گیري فشار دستگاه اندازه -5-2-2-4

 را ببینید. -2-6-کویل تحت آزمایش متصل کنید. بخش

  یک رطوبت سنج نمونه برداري هوا را نصب کنید.  یک رطوبت سنج نمونه -5-2-2-5

لوله  مجموعه. نصب کنید حد امکان نزدیک به وروديِ فن کویل تحت آزمایشاري هوا را تا برد

برداري هواي کافی براي   هاي نمونه تعداد و توزیع ایستگاهوري نصب کنید که ط برداري را  نمونه

 . ایجاد گرددبدست آوردن یک نمونه هواي دقیق 

را بطوري آب  اتاین تجهیزرا آب بندي کنید.  کانالهاو  تعویض هوا اتتجهیز -5-2-2-6

هاي ظرفیت تاثیر خواهند گذاشت، از  گیري هایی که روي اندازه بندي کنید که نشت هوا در مکان

 یک درصد نرخ جریان هواي تست تجاوز نکنند. 

دماي خشک هواي اطراف فن کویل تحت آزمایش را دماي خشک را حفظ کنید.  -5-2-2-7

 ید.از دماي خشک ورودي تست حفظ کن F (3°C)°5در 

 روش تست آنتالپی هوا 36یکالري سنج نحوه -5-2-3

را ببینید. فن کویل تحت آزمایش را در اتاق تست مناسب نصب  (c)2شکل کلیات.  -5-2-3-1

 صل کنید.ورا به آن  گرمایشو/یا  سرمایشکنید و منبع 

                                                 
۳٦ calorimeter 
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یه فن این دستگاه را به تخل کنید. متصلگیري دما و جریان هوا را  دستگاه اندازه -5-2-3-2

 .وصل نماییدکویل تحت آزمایش 

برداري هوا را با  رطوبت سنج نمونهبرداري هوا را نصب کنید.   رطوبت سنج نمونه -5-2-3-3

فن کویل تحت آزمایش و در جلوي  بههانه ورودي هواي بازگشتی  برداري در جلوي د ایستگاه نمونه

برداري هوا را بمنظور فراهم کردن  سنج نصب کنید. لوله نمونهمحیط کالري  ي ورودي هواي هانه د

هاي ورودي هواي فن کویل  هانه برداري هوا که در امتداد ناحیه د شش (نه کمتر) ایستگاه نمونه

 . ، نصب کنید هانه در جلوي د in. (150 mm) 6از از  کالري سنج و نه بیش محیطتحت آزمایش و 

. این را توصیف می کندفن کویل تحت آزمایش  حیط اطرافمکالري سنج.  محیط -5-2-3-4

باشد. آن باید به  37ي مناسبی ساخته شود اما آن باید لزوماً هوابندي شده باید از هر ماده محیط

محیط چرخش بین فن کویل تحت آزمایش و تا هواي ورودي بتواند آزادانه  اندازه کافی بزرگ باشد

فن کویل قسمت از به هر  in. (150 mm) 6نباید نزدیکتر از  محیطو در هیچ موردي  داشته باشد

به  محیطتحت آزمایش باشد. بمنظور بوجود آوردن گردش در کل فضاي محصور شده، ورودي را در 

یش قرار دهید. اندازه دهانه ورودي باید به گونه اي باشد که دور از ورودي فن کویل تحت آزما

باید بمنظور  محیط. نگهدارد fpm (2.5 m/s) 500کمتر از  در را هانه از میان دسرعت هواي عبوري 

 بندي شود.  از ظرفیت واحد تست عایق %2تا  38محدود کردن انتقال حرارت

گیري فشار را با اتصاالت،  . دستگاه اندازهگیري فشار را نصب کنید دستگاه اندازه -5-2-3-5

کالري سنج نصب کنید. فن دستگاه  محیطبه اتاقک تحت فشار فن کویل تحت آزمایش و به 

گیري دما و جریان هوا باید در یک جریان هوا حفظ شود بطوري که بین خروجی واحد تست  اندازه

 کالري سنج تفاوت فشار استاتیکی صفر وجود داشته باشد.  محیطو قسمت داخلی 

                                                 
۳۷ airtight 
۳۸ heat transfer 
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، (a( -2-شکل تالپی هوا ) cآنتالپی هوا، و () آرایش حلقه روش تست b) آرایش تونل روش تست آن
. تالپی هوا  آرایش کالري سنج روش تست آن

 تعویض هواتجهیز  -5-3

این تجهیز باید براي اتاق تست منظور نگه داشت تجهیز تهویه مطبوع و گرم کردن.  -5-3-1

 -1-هاي مقرر شده در جدول کیفیت هوا درحال ورود به فن کویل تحت آزمایش درون تلرانس

 تدارك دیده شود.

 گیري آب دستگاه اندازه -5-4

گیري کیفت مایع که وزن یا  نرخ باید بوسیله یک وسیله اندازه گیري کیفیت مایع. اندازه -5-4-1

 گیرد، تعیین شود: حجمِ انواع زیر را اندازه می
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a. براي  آب بندي شده تهیه کنید که ظرفیت کافی براي انباشتن جریان یک مخزن درجه

طوري نصب شود که آب خروجی از فن کویل تحت آزمایش حداقل دو دقیقه را دارد و 

 بتواند به داخل آن منحرف شود.

b. دیک جریان سنج مایع باید استفاده شود که بتواند نرخ جریان آب را از طریق کویل واح 

 گیري کند.  تست اندازه

ودي و گیري دقیق دماي آب ور این ابزار باید بمنظور اندازهگیري دما.  ابزار اندازه -5-4-2

خروجی از کویلِ فن کویل تحت آزمایش قرار داده شوند. خطوط آب باید حداقل بین فن کویل 

گیري دماي آب  دورتر از ابزار اندازه in. (150 mm) 6گیري دماي آب و  تحت آزمایش و ابزار اندازه

ر ورودي و باید د 39ها بندي شوند. براي بحداقل رساندن الیه الیه شدگی دماي محتمل، میکسر عایق

یک آرایش  -3-شوند. شکل نصبگیري دما  ابزار اندازه و در باالدست خروجی خطوط آبِ

پیشنهاد شده براي تضمین ترکیب کامل با بکارگیري یک چاله پر شده از مایع را نشان  40کشی لوله

 -3-ي شکل کشی مخلوط کننده چاله دماسنج را که باید به داخل آرایش لوله -4-دهد. شکل می

همچنین یک پیکربندي پیشنهاد شده از آرایش دیگرِ  6و  5هاي  دهد. شکل پیچ شود را نشان می

 دهند.  دما را نشان میگیري  اندازه

میان کویلِ فن کویل تحت آزمایش از ورودي به  عبوري ازافت فشار آب افت فشار آب.  -5-4-3

هاي  دهد. حلقه دستگاه تست پیشنهاد شده را نشان می -7-گیري شود. شکل خروجی، باید اندازه

و ساخته شوند همانطور  قرار داده شوند -7-باید مطابق با ابعاد نشان داده شده در شکل 41فشارسنج

 نشان داده شده است. خواندن افت فشار باید با یک گیج فشار دیفرانسیلی باشد. -8-که در شکل

 گیري توان الکتریکی اندازه -5-5

                                                 
۳۹ mixers 
٤۰ piping 
٤۱ piezometer 
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هاي الکتریکی باید با ابزار سازگار با ملزومات لیست شده در  گیري اندازه فرایند تست. -5-5-1

رسید انجام  دماییمقادیر باید بعداز اینکه تست به تعادل انجام شوند. خواندن  -3-4-5-بخش

هاي توان الکتریکی باید تا حد امکان نزدیک به بار  گیري هاي خط، اندازه شوند. براي کاهش افت

گرم  هیترگرم کننده الکتریکی، براي مدار موتور فن و  هیترهاي با  خارجی انجام شوند. در واحد

 هاي توان مجزا باید انجام شود.  يگیر کننده الکتریکی، اندازه

 

 کشی پیشنهاد شده براي تضمین مخلوط شدن کامل. آرایش لوله -3-شکل
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باید به داخل آرایش لوله -4-شکل  د.پیچ شو -3-کشی شکل چاله دماسنجی که 
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 in 1/2روش پیشنهاد شده براي تضمین مخلوط کردن کامل براي یک لوله چند شاخه  -5-شکل
(12.5 mm)  ضمیمه اطالعاتی) .C .(بینید بعاد مرجع ب  را براي ا
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 .in 3/4روش پیشنهاد شده براي تضمین مخلوط شدن کامل براي لوله چند شاخه  -6-شکل
(18.8 mm)  ضمیمه اطالعاتی) .C  .(بینید بعاد مرجع ب  را براي ا
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 دستگاه تعیین افت فشار آب از طریق کویل آب واحد تست. -7-شکل

 

 

 جزئیات حلقه فشارسنج. -8-شکل

 نصب فن کویل تحت آزمایش -6
فن کویل تحت آزمایش را در اتاق تست مطابق با توضیحات تولید کننده نصب فن کویل.  -6-1

 نکات ارائه شده توسط سازنده رعایت شود. ها ها و سقف ها تا دیوار کنید، مخصوصاً نسبت به فاصله

 گیري فشار استاتیک خارجی اندازه -6-2

هاي فشار استاتیک خارجی باید روي یک محفظه تحت فشار کوتاه متصل به خروجی  شیر -6-2-1

خروجیِ تجهیز نصب شوند. این قسمت تحت فشار باید ابعاد سطح مقطعِ برابر با ابعاد  سمت

گیري هوا تخلیه شود. یک طرف  خروجی تجهیز داشته باشد و باید به داخل یک دستگاه اندازه

گیري فشار باید به چهار شیر فشار لوله چند شاخه در قسمت تحت فشار تخلیه متصل  زهدستگاه اندا

ها باید در یک فاصله دو برابرِ بعد سطح مقطعی هندسی متوسط از خروجی تجهیز  شود. این شیر

 نشان داده شده است.  -9-قرار داده شوند، همانطور که در شکل

PieDOو  C × Dرا با  PieDi/4ي، ا ه هاي دایر داکتتذکر اطالعاتی: براي 
جایگزین  A × Bبراي  2/4

 کنید. 



۲۷ 
 

 1/2(C × D)4تر، از  ، یک بعد مینیمم است. براي نتایج دقیق1/2(C × D)1.5ورودي،  داکتطول 

 استفاده کنید.

از قسمت تحت فشار قرار داده شود، اگر  صفحههر شیر فشار استاتیک باید در مرکزِ هر  -6-2-2

در امتداد محیط یک اتاقک  باشد یا د، یا در چهار موقعیت بطور مساوي توزیع شدهمستطیلی باش

 . 42تحت فشارِ گرد یا بیضی

به سطح  mm (0.25 in.) 6.25هاي به قطر  هاي فشار شامل مغزي شود که شیر توصیه می -6-2-3

فشار در کاري یا درزبندي) و از طریق اتاقک تحت  اتاقک تحت فشار خارجی متصل شوند (لحیم

ها باید بدون  هاي این سوراخ قرار داده شوند. لبه 1mm (0.040 in.)هاي به قطر  مرکز سوراخ

 و دیگر ضایعات سطحی باشد.  43پلیسه

-هاي فشار استاتیک باید با استفاده از یکی از دو انتخاب اتصال توصیه شده در شکل شیر -6-2-4

 چند شاخه شوند.  -10

گیري سرعت فن باید تهیه شود. اگر یک  ي اندازه یک وسیله فن. RPMگیري  اندازه -6-3

استفاده شود، یک حفره دید در فن کویل تحت آزمایش تهیه کنید که باید  44دستگاه چرخش سنج

با مواد شفاف آب بندي شود. این حفره دید باید بصورتی قرار گیرد که به هیچ طریقی با عملیات 

 نداشته باشد. عادي فن کویل تحت آزمایش تداخل

                                                 
٤۲ oval 
٤۳ burrs 
٤٤ stroboscopic 
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 هاي فشار لوله چند شاخه نسبت به خروجی تجهیز. موقعیت شیر -9-شکل
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هاي افت فشار آب باید با استفاده از  تمام تست موقعیت اتصال تست افت فشار آب. -6-4

هاي  یا فیتینگ 45ها اگر توپی توصیه شده توسط سازنده انجام شوند.ه با اندازه شدهاي متصل  لوله

 هاي افت فشار در نظر گرفته شوند.  گیري ها باید در اندازه خاص الزم باشند، آن

هیچ تغییري در فن کویل تحت آزمایش بجز تغییراتی در فن کویل تحت آزمایش.  -6-5

 اتصال دستگاه و ابزار تست الزم به صورت مقرر شده نباید اتفاق بیفتد. چنین تغییرات انجام شده در

 فن کویل تحت آزمایش نباید به هیچ طریقی روي عملیات عاديِ آن تاثیر بگذارند.

هاي فشار باید به تجهیز  هنگام نیاز به نصب از راه دور، حسگر هاي فشار از راه دور. حسگر -6-6

کشی یا تحت تاثیر طول  متصل شوند، بصورتی که خواندن مقادیر، تحت تاثیر حرارت سیال در لوله

 کشی قرار نگیرد.  ود لولهو قطر خ

هیچ تغییراتی نباید در سرعت فن یا مقاومت سیستم براي  تغییرات فشار بارومتري. -6-7

 تصحیح تغییرات بارومتري انجام شود.

 هاي تست ها و فرایند روش -7
 کلیات  -7-1

 -1-هاي مشخص شده در جدول تمام مشاهدات تست باید درونِ تلرانس ها. تلرانس -7-1-1

ورت مناسب با نوعِ تست باشد. ماکزیمم تغییرات مجاز براي هر مشاهده در طول اجراي یک بص

لیست شده است. این مورد براي هر  -1-در جدول "تلرانس عملیاتی اجراي تست"تست، تحت 

متغیر، بزرگترین اختالف بین هر مشاهده خاص را و شرط تست مشخص شده یا، جایی که شرایط 

 دهد. ، بین هر مشاهده خاص و میانگینِ مشاهدات تست را نشان میتست مشخص نشده است

تلرانس شرایط "ماکزیمم تغییر مجازِ میانگینِ مشاهدات تست از شرایط تست مشخص شده، تحت  

 مشخص شده است.  -1-در جدول "تست
                                                 

٤٥ headers 
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اتصال توصیه شده براي چند راهه کردن شیر فشار. انتخاب -10-شکل  هاي 

از یک مجموعه از مقادیر  در هر تستی جایی که بیشادیر خوانده شده. میانگین مق -7-1-2

مقادیر خوانده شده استفاده  46خوانده شده ثبت شده است، در محاسبات تست باید میانگین حسابی

 شود. 

 47هاي انتقال هواي همدما تست -7-2

                                                 
٤٦ arithmetical average 
٤۷ isothermal 
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دستگاه  ي نرخ انتقال هواي همدماي فن کویل تحت آزمایش باید بوسیلهدستگاه.  -7-2-1

 تعیین شود. -1-5-توصیف شده در بخش

انتخاب سرعت فن کویل تحت آزمایش باید با موقعیت تنظیم فن کویل تحت آزمایش.  -7-2-2

مطلوب سازگار شود. ولتاژ اعمال شده به فن کویل تحت آزمایش باید با ولتاژ مشخص شده 

ي تولید کننده سازگار شود.  ههاي مشخص شده بوسیل براي دامنه IEC Standard 60038ي  بوسیله

هاي ورود هوا به فن کویل تحت آزمایش و اختالف فشار بین اتاق تست و محفظه تحت فشار،  دما

اي نباید براي کویلِ فن  ه باید با مقادیر دلخواه تنظیم شود. هیچ محیط خنک کننده یا گرم کنند

 کویل تحت آزمایش بکار گرفته شود.

 ایشیو گرم یشیسرماهاي ظرفیت  تست -7-3

براي براورده کردن ملزومات این استاندارد، براي خروجی تست. -میانگین ورودي -7-3-1

فن کویل تحت آزمایش، دو روش همزمان باید استفاده  ایشیو گرم سرمایشیتعیین ظرفیت کلی 

فن کویل تحت آزمایش را روي طرف سرمایشی و گرمایشی شوند. یک روش باید ظرفیت خروجی 

را براي طرف آب سرمایشی و گرمایشی گیري کند؛ روش دیگر باید ظرفیت ورودي  ال هوا اندازهانتق

گیري شده روي طرف خروجی و طرف ورودي باید در محدوده  هاي اندازه گیري کند. ظرفیت اندازه

سرمایشی و گرمایشی مطابقت داشته باشند. میانگینِ دو مقدار تعیین شده باید بعنوان ظرفیت  5%

 فن کویل تحت آزمایش استفاده شود. کلِ

ظرفیت طرف هوا باید با استفاده از دستگاه و  طرف هوا. ایشو گرم سرمایشتاثیرات  -7-3-2

تعیین شود. نشت حرارت محفظه تحت فشار،  -2-5و  -1-5-هاي توصیف شده در بخش روش

 -2-2-2-8-ب با بخشسبه شوند و متناسامحفظه مخلوط کننده و محفظه دریافت کننده باید مح

 یک تصحیح از ظرفیت تست انجام شود. 
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روي طرف محیط خنک کننده باید با  سرمایشیظرفیت  .سرمایشی وروديظرفیت  -7-3-3

 تعیین شود. -4-5-استفاده از دستگاه مناسب توصیف شده در بخش

روي طرف محیط گرم کننده باید با  ایشیظرفیت گرم .ایشی وروديظرفیت گرم -7-3-4

 تعیین شود. -5-5و  -4-5هاي  استفاده از دستگاه مناسب در بخش

دقیقه یا کمتر براي  1هاي مساوي که در محدوده  ها باید در بازه داده مدت زمان تست. -7-3-5

ر طول هر برداري شوند. فشار بارومتري باید حداقل یکبار د ي یک و نیم ساعته است نمونه یک دوره

 تست ثبت شود.

دستگاه انتخاب سرعت فنِ فن کویل تحت آزمایش باید در تنظیمات طرف هوا.  -7-3-6

موقعیت مطلوب تنظیم شود. ولتاژ اعمال شده به فن کویل تحت آزمایش باید در مقدار مشخص 

ق تنظیم شود. اختالف فشار بین اتا -2-2-7-ا در بخشمهاي انتقال هواي همد شده براي تست

 به فن کویل تحت آزمایش باید در مقادیر مطلوب تنظیم شود.  وروديهاي هواي  و دماپلنوم تست و 

هاي آب ورودي و  ، دما48هاي ظرفیت هیدرونیک براي تستتنظیمات طرف آب.  -7-3-7

 خروجی باید در مقادیر مطلوب تنظیم شوند.

که گرم کردن از   نگامیه ایشهاي ظرفیت گرم براي تست الکتریکی. ایشتست گرم -7-3-8

ها باید در مقادیر مشخص شده  هاي مقاومت الکتریکی است، ولتاژ اعمال شده به المان طریق المان

 هاي مشخص شده بوسیله تولید کننده تنظیم شود.  براي دامنه IEC Standard 60038ي  بوسیله

 محاسبات  -8
 هاي انتقال هواي همدما تست -8-1

 ها ببینید.  را براي گزینش نماد -5-8-تذکر اطالعاتی: بخش

                                                 
٤۸ Hydronic : کند آبگونھ یا بخار را از رادیاتور با فشار رد میوابستھ بھ دستگاه گرمکن یا سردکن کھ 
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 بخار در نازل باید بصورت زیر محاسبه شود: -مخلوط هوا 49حجم مخصوص -8-1-1

 

 محاسبه شود: بصورت زیر باید  50نسبت رطوبت -8-1-1-1

 

 حجم مخصوص باید بصورت زیر محاسبه شود: -8-1-1-2

 

 از میان یک نازل منفرد باید بصورت زیر محاسبه شود:  ی عبورينرخ جریان حجم -8-1-2

                                                 
٤۹ specific volume 
٥۰ humidity ratio 
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هاي جریان براي هر نازل  از میان چند نازل، مجموعِ نرخ عبوري نرخ جریان هواي کل -8-1-3

 استفاده شده است.

بخارِ ورودي به فن کویل تحت آزمایش باید بصورت زیر -حجم مخصوِص مخلوط هوا -8-1-4

 محاسبه شود:

 

 

 

 انتقال هوا براي فن کویل تحت آزمایش باید بصورت زیر محاسبه شود: نرخ -8-1-5

 

 براي تصحیح نرخ انتقال هوا به جریان هواي استاندارد، معادله زیر باید استفاده شود: -8-1-6

 

 ایشیو گرم سرمایشیهاي ظرفیت  تست -8-2

 محاسبات جریان هوا -8-2-1

 بخار در نازل باید بصورت زیر محاسبه شود:-حجم مخصوصِ مخلوط هوا -8-2-1-1
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 ببینید. νnو  Wnرا براي معادالت براي  -2-1-1-8و  -1-1-1-8هاي  تذکر اطالعاتی: بخش

8-2-1-2- بر حسب  ي عبوريهوا ینرخ جریان جرمlb/h (kg/s)  از میان یک نازل باید بصورت

 زیر محاسبه شود:

 

هاي جریان براي هر نازل  خ جریان جرم کلِ هوا از میان چندین نازل، مجموعِ نرخنر -8-2-1-3

 بکار رفته است.

 محاسبه نشت حرارت -8-2-2

، دریافت کننده و مخلوط کننده بصورت حاصل پلنومهاي  نشت حرارت براي محفظه -8-2-2-1

حرارت متناظر با ساختمان ها و ضریب انتقال  فوت مربعِ (متر مربع) مساحت کل تحت تاثیرِ محفظه

شود. ضریب انتقال حرارت ممکن است  بندي استفاده شده و اختالف دما محاسبه می و عایق

، پلنومهاي  ، دماي خشک هواي اطراف محفظهta3ي تست یا محاسبه تعیین شود. مقدار  بوسیله

هایی  گیري میانگینِ اندازهمخلوط کننده و دریافت کننده، که در این محاسبه استفاده شدند، باید 

 (نه کمتر). اندازه گیري شده استحداقل در دو مکان باشد که 

 

 نشت حرارت باید بصورت زیر محاسبه شود: -8-2-2-2

a. سرمایشیهاي ظرفیت  تست 

 

b. ایشیهاي ظرفیت گرم تست 

 



۳۶ 
 

زیر  حرارت ورودي توان الکتریکی به موتور فن باید بصورت محاسبه حرارت موتور فن. -8-3-2

 محاسبه شود:

 

 طرف هوا سرمایشیمحاسبه ظرفیت  -8-2-4

 کلِ طرف هوا باید بصورت زیر محاسبه شود: سرمایشیظرفیت  -8-2-4-1

 

دماي خشک تصحیح شود  51آنتالپیِ مخلوط بخار هوا آب باید براي فشار بارومتري و کاهش

 را ببینید).  12و  11هاي  (شکل

 محسوس طرف هوا باید بصورت زیر محاسبه شود: سرمایشیظرفیت  -8-2-4-2

 

 

 

طرف هوا باید بصورت زیر  گرمایشیظرفیت طرف هوا.  ایشیمحاسبه ظرفیت گرم -8-2-5

 محاسبه شود:

 

                                                 
٥۱ depression 
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گیري  جایی که نرخ جریان آب بصورت حجم بجاي جرم اندازه محاسبه جریان آب. -8-2-6

 گیري باید بصورت زیر باشد: رمِ اندازههاي نرخ جریان ج ي تبدیل به واحد شود، محاسبه می

 

طرف آب باید بصورت  سرمایشی کلظرفیت  طرف آب. سرمایشیمحاسبه ظرفیت  -8-2-7

 زیر محاسبه شود:

 

طرف آب باید بصورت زیر  گرمایشیظرفیت  طرف آب.گرمایشی محاسبه ظرفیت  -8-2-8

 محاسبه شود:

 

هیتر طرف  گرمایشیظرفیت  الکتریکی. گرمایشی هیترمحاسبه ظرفیت  -8-2-9

 باید بصورت زیر محاسبه شود: الکتریکی

 

 هاي میانگین و محاسبات تعادل حرارتی ظرفیت -8-3

 طرف هوا و آب باید بصورت زیر محاسبه شود: سرمایشیهاي  میانگین ظرفیت -8-3-1

 

 هاي طرف هوا و آب باید بصورت زیر محاسبه شود: تعادل حرارتی بین ظرفیت
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 قرار داشته باشد. -1-3-7-ي مشخص شده در بخش تعادل حرارتی باید در محدوده

هاي زیر محاسبه  باید بصورت نشان داده شده در بخش ایشیهاي گرم میانگین ظرفیت -8-3-2

 شود.

 هاي آب کویل -8-3-2-1

 

 هاي طرف هوا و آب باید بصورت زیر محاسبه شوند: تعادل حرارتی بین ظرفیت

 

 هاي الکتریکی کویل -8-3-2-2

 

 یر محاسبه شود: ویل الکتریکی و هوا باید بصورت زهاي ک تعادل حرارت بین ظرفیت

 

هاي افت فشار آب باید بصورت مجزا از تست عملکرد  تستهاي افت فشار آب.  تست -8-4

گرمایی انجام شوند. جریان هوا در امتداد کویل باید صفر باشد. هر نرخ جریان آب تست شده در 

هاي اختالط دماي آب  تست عملکرد گرمایی مستلزم یک تست افت فشار آب خواهد بود. محفظه

هاي آب  عویض شوند. دماي آب ورودي باید متوسط دماباید برداشته شوند و با دستگاه تست فشار ت

 ورودي و خروجی از تست عملکرد گرمایی باشد. 

از بدست آمدن پایداري انجام شود. افت  دقیقه بعد 10 حداقل پس ازهر تست افت فشار آب باید 

 هاي بطور مساوي تست شده در طول زمان تست باشد.  فشار گزارش شده باید میانگینِ داده
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تالپیِ مخلوط بخار هوا -11-شکل آن  آب.-اصالحات کاهش دماي مرطوب براي 

. بنابراین، افت فشار اندازه گیري افت فشار آب فقط شامل اختالف بین ورودي و خروجی می باشد

گیري  کشی منتهی به دستگاه اندازه گیري کل منهاي افت فشار لوله ار اندازهشواحد باید برابر با افت ف

ي کالیبراسیون دستگاه یا بوسیله محاسبه فشار بر  کشی باید بوسیله لوله 52. این اتالففشار باشد

 مراجعه کنید.  -7-اساس نوع ماده استفاده شده در نصب تعیین شود. به شکل

 ها نماد -8-5

Ak مخلوط کننده، و دریافت کننده، پلنوم هاي هاي در معرض محفظه = مساحت، دیوار ،ft2 (m2) 

An  ،مساحت، گلوي نازل =ft2 (m2) 

Cn ظریب تخلیه، نازل = 

                                                 
٥۲ loss 
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cpa ِهوا،  53= حرارت مخصوصBtu/lb.°F (kJ/kg °C) مربوط به هواي خشک 

cpw  ،حرارت مخصوص آب =Btu/lb.°F (kJ/kg °C) 

ha1  ،آنتالپی، واحد ورودي هوا =Btu/lb (kJ/kg) 

ha2  ،آنتالپی، واحد خروجی هوا =Btu/lb (kJ/kg 

HB تلرانس تعادل حرارتی، درصد = 

Pb  ،فشار، بارومتري =in. Hg (kPa) 

Pe  ،ورودي توان به موتور فن =W 

Pee  ،ورودي توان به المان مقاومت الکتریکی =W 

Pn  ،فشار در گلوي نازل =in. Hg absolute (kPa) 

pν  ،فشار سرعت در گلوي نازل یا اختالف فشار استاتیکی در امتداد نازل =in. wc (Pa) 

qc  ،ظرفیت خنکسازي میانگینِ طرف هوا و آب =Btu/h (W) 

qe  ،ورودي حرارت معادل بعلت موتور فن =Btu/h (W) 

qee  ،ورودي حرارت معادل به المان مقاومت الکتریکی =Btu/h (W) 

qh هاي هوا و آب (یا المان الکتریکی)،  = ظرفیت گرم کردن میانگینِ طرفBtu/h (W) 

qk  اتاقک تحت فشار و/یا گیري دما،  جلوي دستگاه اندازه داکت= نشت حرارتBtu/h (W) 

qs  =محسوس،  ظرفیتBtu/h (W) 

qtca  ،ظرفیت خنکسازي کل، طرف هوا =Btu/h (W) 

                                                 
٥۳ specific heat 
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qtha  ،ظرفیت حرارت کل، طرف هوا =Btu/h (W) 

qtcw  ،ظرفیت خنکسازي کل، طرف آب =Btu/h (W) 

qtgw کل، طرف آب،  = ظرفیت گرم کردنBtu/h (W) 

Qan گیري شده،  = جریان هوا، اندازهcfm (L/s) 

Qa  ،جریان هوا در واحد تست =cfm (L/s) 

Qs  ،جریان هوا، هواي استاندارد =cfm (L/s) 

Qw  ،جریان آب =gpm (L/s) 

taq  ،دما، واحد ورودي هوا، دماي خشک مخزن =°F (°C) 

t'a1  ،دما، واحد ورودي هوا، دماي مرطوب مخزن =°F (°C) 

ta2  ،دما، واحد خروجی هوا، دماي خشک مخزن =°F (°C) 

t'a2  ،دما، واحد خروجی هوا، دماي مرطوب مخزن =°F (°C)  

ta3  ،دما، هواي محیط اطراف محفظه تحت فشار و مخلوط کننده، دماي خشک مخزن =°F (°C) 

tw1 ب، = دما، واحد ورودي آ°F (°C) 

tw2  ،دما، واحد خروجی آب =°F (°C) 

Uk  ،ضریب، نشت حرارت =Btu/h.ft2.°F (W/m2.°C) 

ν1  ،حجمِ مخصوص هوا، واحد ورودي =ft3/lb (m3/kg) 

νn  حجم مخصوصِ هوا در شرایط دماي خشک مخزن و مرطوب موجود در نازل اما در فشار =

 ft3/lb (m3/kg)بارومتري استاندارد، 
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ν'n  ،حجم مخصوصِ هوا در نازل =ft3/lb (m3/kg) مربوط به مخلوط بخار آب 

wa  ،نرخ جریان جرمِ هوا =lb/h (kg/s) 

ww  ،نرخ جریان جرم آب =lb/h (kg/s) 

W1  ،نسبت رطوبت، در ورودي =lbs  بخار آب برlb (kg/kg) هواي خشک 

Wn  ،نسبت رطوبت، در نازل =lbs  بخار آب برlb (kg/kg) .هواي خشک 

Ws1  ،نسبت رطوبت در اشباع در دماي مرطوب مخزن در ورودي =lbs  بخار آب برlb  هواي خشک

)kg/kg( 

Wsn  ،نسبت رطوبت در اشباع در دماي مرطوب مخزن در نازل =lbs  بخار آب برlb  هواي خشک

)kg/kg( 

ρw  ،چگالی، مربوط به آب =lb/ft3 (kg/m3)  
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تالپی مربوط به مخلوطاصالحات فشار با -12-شکل  آب اشباع-هاي هوا رومتري براي آن

 هاي تست تلرانس -8-6

. .باشند -1-هاي مشخص شده در جدول ي تلرانس تمام مشاهدات تست باید در محدوده -8-6-1

 را ببینید. -1-1-7-بخش

تلرانس عملیاتی اجراي "ماکزیمم تغییر مجازِ هر مشاهده در طول تست ظرفیت، تحت  -8-6-2

لیست شده است. این بزرگترین اختالف مجاز بین ماکزیمم و مینیمم  -1-در جدول "ستت

شود، ماکزیمم  که بر حسب درصد بیان می  دهد. هنگامی مشاهدات ابزار را در طول تست نشان می

 شود. تغییر مجاز بصورت درصد میانگین حسابی مشاهدات مشخص می

هاي مشاهدات تست از شرایط تست استاندارد یا شرایط  ماکزیمم انحرافات مجازِ میانگین -8-6-3

 اند. ه نشان داده شد "تلرانس شرایط تست"تحت  -1-دلخواه در جدول
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 تغییرات و/یا مشاهدات بزرگتر از موارد مقرر شده ممکن است تست را بی اعتبار کنند. -8-6-4

هایی را که باید در طول یک تست  در کل داده -2-. جدولدهایی که باید ثبت شون داده -8-7

براي انجام تست الزم  "×"ي یک  هاي نشان داده شده بوسیله دهد. آیتم ثبت شوند نشان می

 هستند.

 گیري صدا هاي اندازه ها و فرایند روش -9
راین، گیري دقیقِ صدا حیاتی نیستند؛ بناب شرایط گرمایی براي یک اندازه شرایط تست. -9-1

واحد تحت آزمایش الزم نیست در یک فضاي پیکربندي شده باشد، و نیاز نیست در کویلِ واحد آب 

 وجود داشته باشد.

روي ورودي  داکتبراي هر فن کویلی که تدارکاتی براي یک . داکتهاي داراي  فن کویل -9-2

هاي صدا  ز اینکه دادهرا دنبال کنید، بج AHRI Standard 260یا تخلیه دارد، روش تست موجود در 

 انتخابی است). Hz 63ثبت شوند ( Hz 8000تا  125) از octaveباید براي دامنه باند اکتاو (

قطر  1، یک مسیر هواي محصور شده با یک طول بزرگتر از کانالبراي اهداف این استاندارد، یک 

 موثر است، بر اساس معادله زیر:

 

 که در آن

A  داکت= مساحت سطح مقطعی ،m2 

D  ،قطر موثر =D 



۴۵ 
 

و/یا  کانال سازي براي نصب یک براي هر فن کویل بدون آماده .کانالهاي بدون  فن کویل -9-3

را دنبال  -4-9-هاي) آزاد و تخلیه آزاد دارد، روشِ تست موجود در بخش هر فن کویل که ورودي(

 کنید.

تست  ها و تخلیه آزاد. وروديهاي فن کویل با  گیري صدا براي واحد هاي اندازه روش -9-4

 ANSI/ASA S12.58باید با استفاده از  Hz 8000تا  125صدا براي دامنه باند اکتاو 

)ANSI/AHRI 220-2014یا روش شدت صداي توصیف شده در  54) روش مقایسه اتاق بازآوایی

AHRI 230-2013  .انجام شود 

 

تاق تست. موقعیت تجه -13-شکل  یزات در ا

A  ر= موقعیتی  براي تجهیز استفاده شده دور از یک دیوا

                                                 
٥٤ reverberation 
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B روي کف ار= موقعیت تجهیز استفاده شده در مقابل یا در میان دیو 

C موقعیت تجهیز نصب شده در مقابل یا در میان یک دیوار = 

D مکان براي تجهیز معلق شده یا محکم شده در سقف = 

X  =5.0 ft (1.5 m)  تاق هم مرز تا صف برايمینیمم  حه نصبسطوح ا

Y ي تولید کنندگان = مینیمم توصیه شده 

 .هاي باز و پوشیده تواند به دو نوع اصلی تقسیم شود، مدل ها می تنظیمات تست -9-4-1

دستگاههایی که نمایان هستند و براي نصب داخل سقف یا دیوار کاذب ساخته نشده  -9-4-1-1

هاي اشغال شده، این تنظیم تست  هاي مستقر درون فضا شوند. براي واحد کانال نصب باید بدون، اند

 ) . -13-شود (شکل گیري صداي ساطع شده ورودي، تخلیه، و قاب می شامل اندازه

براي نصب در خارج از اند طراحی شده  ی که براي نصب داخل سقفاتاق هايفن کویل -9-4-1-2

با قاب تحت تابش نویز از نظر صوتی ایزوله شده از فضاي اشغال شده (حالت پوشیده شده) باید 

گیري شده نصب شود و در شرایط بدون انتقال بکار  ورودي و تخلیه صداي ترکیب شده اندازه

هاي بعدي بدست  هاي توصیف شده در بخش انداخته شده. ایزوالسیون صوتی باید با یکی از روش

 آید.

 in. (13 0.5ر رزوه با یک مینیمم برابر با یک فضاي بسته ساختمان پیچ دو س -9-4-1-2-1

mm)  1.6و یک چگالی مینیمم برابر با lb/ft2 (7.8 kg/m2)  دیوار خشک یا معادل. فضاي بسته

 نباید با تجهیز تحت آزمایش در تماس باشد، بجز در ورودي و خروجی.

 lb/ft2 (7.8 1.6و یک چگالی مینیمم برابر با  in. (13 mm) 0.5اتصال مستقیمِ  -9-4-1-2-2

kg/m2) هاي فلزي صفحه یا چسب. به تجهیز با پیچ 55دیوار خشک 

                                                 
٥٥ drywall 
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هاي زیر ثبت کند: نوع چهارچوب، جهتگیري و  آزمایشگاه باید ساختمان فضاي بسته را با مشخصه

صدا اگر  56بندي میان تجهیز و دیوار خشک، و ماده جاذب بندي، ضخامت دیوار خشک، فاصله فاصله

 مستقیماً متصل شود، روش اتصال باید ذکر شود.حاضر باشد. اگر 

، یا صفحات صوتی استفاده شده در تنظیم تست باید 57ها ها، منتشر کننده یک توصیف از هر دریچه

 ثبت شود. 

                                                 
٥٦ absorptive 
٥۷ diffusers 
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ز کابینت قرار دارد -14-شکل —ورودي و خروجی در فن کویل عمودي، روي طرف مشابهی ا
 تنظیمات تخلیه.

هاي صدا است که  ، ثبت مولفه-2-1-4-9-یک مدل دیگر براي مورد موجود در بخش -9-4-1-3

 شود. شامل صداي تخلیه، قاب تحت تابش، یا ورودي می
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هاي  (واحد -15-هاي عمودي) و شکل (واحد -14-ها، صداي تخلیه باید طبق شکل براي این واحد

موثر یا کمتر تعریف  داکتورت یک قطر هاشور خورده، بص  داکتگیري شود. بعد طول  افقی) اندازه

 شود. می

قطر موثر مطابق  1یک مسیر هواي بسته با یک طول بزرگتر از داکتبراي اهداف این استاندارد، یک 

 است.  -2-9-با معادله موجود در بخش

هاي عمودي) و  (واحد -16-قاب تحت تابش و ورودي آزاد (یا خروجی) مرکب، باید طبق شکل

 -18-گیري شوند. براي ورودي آزاد، فقط صدا را طریق شکل هاي افقی) اندازه د(واح -17-شکل

 اندازه بگیرید.

اطالعاتی که باید ثبت شوند، باید بصورت نشان  هاي صداي ثبت شده و محاسبات. داده -9-5

باشد. محاسبه سطح صدا باید بصورت نشان داده  -4-9-، بخشANSI/AHRI 260داده شده در 

 انجام شود.  -5-، بخشANSI/AHRI 260شده در 
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 فن کویل افقی با تنظیمات تخلیه آزاد. -15-شکل
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ورودي و خروجیِ فن کویل عمودي روي طرف مشابهی از کابینت قرار  -16-شکل
 تنظیمات تحت تابش.—دارد
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 فن کویل افقی با تخلیه آزاد (یا ورودي) براي تنظیمات قاب تحت تابش. -17-شکل
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 کویل افقی با تنظیمات ورودي آزاد. فن  -18-شکل
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 Aاي  ضمیمه قاعده
 گیري جریان هواي اولیه اندازه

A1 – ها نازل 

A1.1 –  .ها باید مطابق با شکل  ساختمانِ نازلساختمانA-1 اي  ها باید داراي اندازه باشد. نازل

 fpm (36 m/s) 7000یا بیشتر از  fpm (15 m/s) 3000باشند بطوري که سرعت گلوگاه کمتر از 

نصب  -1-1-5-و مطابق با بخش A-1شوند مطابق با شکل  ها ساخته می که نازل  نباشد. هنگامی

یا  in. (125 mm) 5توانند بدون کالیبراسیون استفاده شوند. اگر قطر گلویی برابر با  ها می شدند، آن

 in. (125 5هاي کوچکتر از قطرِ  است. براي نازل 0.99، باید فرض شود که ضریب برابر با باشدبیشتر 

mm)تري مطلوب است، مقدار نشان داده شده در شکل  ، یا جایی که ضریب دقیقA-1  یا بصورت

 تواند استفاده شود.  می A-2شکل  58تعیین شده با استفاده از نمودار محاسباتیِ

 

 

 که در آن 

Va  ،سرعت هوا در نازل =fpm (m/s) 

                                                 
٥۸ nomograph 

 ضریب تخلیھ عدد رینولدز
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D  ،قطر، گلویی نازل =in. (mm) 

 بصورت زیر است: fضریب دماي 

 

A1.2 – براي  بدست آمدههاي قطر  گیري هاي یک نازل باید از میانگینِ اندازه مساحت ها. مساحت

مجزا در اطراف نازل در هر یک از دو   درجه 45در چهار محل تقریباً  %0.20±یک دقت برابر با 

نازل، یکی در خروجی و دیگري در مقطع مستقیم نزدیک به شعاع محاسبه  صفحه از میان گلویی

 شوند. 
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. نازل اندازه – A-1شکل   گیري جریان هوا

 

 تعیین ضریب تخلیه نازل. – A-2شکل 
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 Bاي  ضمیمه قاعده
 گیري جریان هواي جایگزین اندازه

B1 – گیري جریان  اندازه 59سیستم باد سنج 

B1.1 – هاي جریان هوا با افت فشار کم، استفاده از یک بادسنج  گیري دقیقِ نرخ یک روشِ اندازه

 است که بصورت مناسب در مقابل یک استاندارد مجاز تا دقت الزم کالیبره شده است.

B1.2 – با یک پروانه باد سنج  داکتگیري جریان شامل یک طول مستقیم از  سیستم باد سنج اندازه

قطري  داکت،را ببینید).  B-1دماي داخلی است (شکل  60گیري رطوبت، و یک پراب زه، ابزار اندا

برابر با پنج برابر طول ورودي دارد، یک مستقیم کننده جریان، و قطر سه برابر با طول تخلیه. بطور 

ي ایستگاه جریان دقیق نصب  تواند در تخلیه می 61انتخابی، یک دستگاه تنظیم کننده فشار معکوس

تواند در یک دامنه جریان بسیار وسیع تا  یک جریان سنج باد سنج بخوبی کالیبره شده میشود. 

گیري  هاي یک سیستم باد سنج اندازه دقیق باشد. در قسمت زیر تعدادي لیست از مولفه ±2%

 را ببیندي): B-1جریان آمده است (شکل 

a.  داکتان هوا در یک مستقیم براي اجازه دادن به پایداري جری داکتیک بخش از  1آیتم 

 است.

b.  پروانه بادسنج است. 2آیتم 

c.  است جایی که تمام ابزار نصب هستند.ورمقطع مرکزي مجا 3آیتم 

d.  سنسور دماي مرطوب مخزن است 4آیتم 

e.  سنسور دماي خشک مخزن است 5آیتم 

f.  تخلیه است داکت 6آیتم 

g.  انتقال تخلیه است 7آیتم 

                                                 
٥۹ vane anemometer 
٦۰ probe 
٦۱ backpressure 
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h.  فشار معکوس انتخابی است. 62میرا کننده 8آیتم 

i.  0.5شامل یک شبکه حداقل  63یک مستقیم کننده جریان 9آیتم in. (12.5 mm)  مربع

 تر دو برابر اندازه شبکه است. عمیق

j.  است، که به اندازه یک قطر در جلوي پروانه  داکتیک پراب فشار استاتیک داخل  10آیتم

 قرار داده شده است.

k. نشان داده نشده است. یک مبدل فشار اتمسفري است که 

B1.3 – فرایند کالیبراسیون جریان سنج بادسنج 

B1.3.1 – شود،  گیري سرعت باد خارجی استفاده می از آنجایی که پروانه بادسنج معموالً براي اندازه

نصب شده است، کالیبراسیون داکت گیري بادسنج در یک  و از آنجایی که در این روش اندازه

ترین روش براي کالیبره کردن آن، استفاده از  ترین و دقیق کارخانه معتبر نخواهد بود. مناسب

قابل ردیابی است. در قسمت زیر یک لیست  NISTاستاندارد جریان مانند یک جریان سنج ونتوري 

 را ببینید).  B-2است (شکل  هاي یک فرایند کالیبراسیون جریان سنج بادسنج آمده جزئی از مولفه

a.  جریان سنج ونتوري قابل ردیابی  1آیتمNIST .است 

b.  2آیتم .(ونتوري باشد باید باال دست) پراب دما است 

c.  انتقال ورودي است. 3آیتم 

B1.3.2 –  ایستگاه جریان پروانه، چند دامنه جریان براي کالیبره کردن کامل واحد بسته به هدف

 الزم خواهند بود. 

B1.3.3 – هاي استاتیکی  ایستگاه جریان بادسنج باید براي بحداقل رساندن پتانسیل نشت در فشار

باال بطور محکم ساخته شود. بررسی کنید که جریان سنج و کالیبره کردن ونتوري هم مرکز ، 

                                                 
٦۲ damper 
٦۳ flow straightener 
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مهم است زیرا عدم همترازي منجر به دقت کمتر از حالت موضوع مستقیم، و همتراز هستند. (این 

 شود).  بینی شده می پیش

B1.3.4 –  قطر  0.16هنگامِ ساختن جریان سنج بادسنج، مراقب باشید تا بادسنج را در محدوده

 نشان داده شده است.  B-3قرار دهید همانطور که در شکل داکت معادل از مرکز 

B1.3.5 –  کالیبراسیون، ساختن یک معادله ریاضی تجربی است که خروجی فرکانس را از هدف

کند. بادسنج به اتمام رسیده یک دامنه جریان بسیار  ) مرتبط میcmf [L/s]بادسنج به نرخ جریان (

. in. (300 mm)-12با قطر داکت ) براي یک L/s 1604تا  cfm )3.7 3400تا  8وسیع خواهد داشت، 

بزرگتر، یک مینیمم باالتر و داکت هاي توري براي پوشش کل دامنه نیاز خواهد بود. چندین ون

کوچکتر، یک مینیمم کوچکتر و ماکزیمم  داکت هايماکزیمم باالتر خواهند داشت، بطور مشابه، 

 تر خواهند داشت.  پایین

a. دریجیبا کوچکترین ونتوري در ابتدا شروع کنید و در محدوده آن کالیبره کنید. بطور ت 

افزایش دهید و سپس نرخ جریان از کمترین مقدار عملی براي آن اندازه را  نرخ جریان

هاي کوچک با ثبت نرخ و فرکانس جریان هر چند  ونتوري به باالترین مقدار عملی در گام

 ثانیه کاهش دهید. 

b. داده  با ونتوري بعدي با اندازه بزرگتر تکرار کنید تا زمانی که دامنه جریان الزم پوشش

هاي مجاور روي هم افتادگی  ي اندازه ي هر ونتوري با دامنه شود. مطمئن شوید که دامنه

 دارد. 

c. .از تحلیل آماري استاندارد براي تعیین رابطه بین جریان و فرکانس استفاده کنید 

B1.3.6 – کنند اما جریان  هاي ونتوري بطور خودکار چگالی اتمسفري را تصحیح می جریان سنج

حلِ این مسئله، استفاده از مبدل فشار بارومتري و  اي بادسنج این کار را نخواهند کرد. راهه سنج

هاي رطوبت و دما براي تصحیح تغییرات چگالی اتمسفري است.  مبدل فشار استاتیک همراه با پراب
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جریان سنج بادسنج سپس مقادیري بر حسب فوت مکعب استاندارد بر دقیقه (لیتر بر ثانیه) بدست 

 خواهد داد.

باشد و هنوز در یک  داکتتواند داخلِ هر اندازه یا شکل  تذکر اطالعاتی: جریان سنج بادسنج می

 دامنه جریان بسیار وسیع، بخاطرِ فرایند کالیبره کردنِ هنگام کار، بسیار دقیق باشد. 

 

ندازه – B-1شکل   گیري جریان سیستم بادسنج ا

 

 فرایند کالیبراسیون جریان سنج بادسنج B-2شکل 
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 فرایند کالیبراسیون جریان سنج بادسنج – B-3شکل 

 Cضمیمه اطالعاتی 
 ابعاد مرجع لوله مخلوط کننده 

هاي مخلوط  براي لوله 64کشی بهداشتی ابعاد مرجع را هنگام استفاده از لوله C-2و  C-1هاي  شکل

کشی  توانند بسته به برند لوله هند. این ابعاد مید کننده براي تامین و بازگشت آب نشان می

بهداشتی استفاده شده و حسگر مقاومت دماي استفاده شده تغییر کنند. ماده استفاده شده، فوالد 

 است.  304ضد زنگ 

                                                 
٦٤ sanitary tubing 
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هاي مخلوط کننده براي تامین  کشی بهداشتی براي لوله ابعاد مرجع هنگام استفاده از لوله C-1شکل 

 چند راهه). in. [12.5 mm] 1/2و بازگشت آب (

 

ز لوله - C-2شکل  هاي مخلوط کننده براي  کشی بهداشتی براي لوله ابعاد مرجع هنگام استفاده ا
 ه). چند را in. [18.8 mm] 3/4تامین و بازگشت آب (
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 Dضمیمه اطالعاتی 
 هاي باز و پوشیده هایی از انواع مختلف فن کویل مثال

هاي ورودي و تخلیه آزاد معمولی در فضاي پیکربندي شده را  هایی از فن کویل مثال D-1شکل 

هاي تخیله و ورودي آزاد معمولی پوشده شده  هایی را از فن کویل مثال D-2دهد. شکل  نشان می

 دهد.  کربندي شده نشان مینزدیک فضاي پی

 

هاي ورودي و تخلیه آزاد معمولی باز در فضاي پیکربندي  هایی از فن کویل مثال – D-1شکل 
 شده. 

 

هاي ورودي و تخلیه آزاد معمولی پوشیده شده نزدیک به  هایی از فن کویل مثال – D-2شکل 
  فضاي پیکربندي شده.


