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  کارایی ارزیابی استانداردهاي

  براي صدور گواهینامه دستگاه هاي هواساز 

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE 

RS 6/C/005-2016 

 

Iهدف .  

براي هواساز ها  تهویه واحدهاي ودرجه بندي تست براي مشخصات و تعاریف ایجاد استانداردهاي ارزیابی کارایی، این از هدف

  .است OM-5 عملیاتی دستورالعمل با مطابق(ECP ) اهینامه گو صدور به مربوط برنامه

II. محدوده  

 نرخ اي باید حداقل یک اندازه را بامحدوده هررود. هاي هواساز بکار میهاي انتخاب شده از دستگاهاین برنامه براي محدوده

اکثر جریان هواي بیان شده باید اعالم هاي واحد حقیقی تا محدوده حدارایه دهد. تمام اندازه m3/s 7هواي زیر جریان حجم 

هاي بدون حداقل یک اندازه با نرخ جریان حجم هواي زیر باید اعالم شود. محدوده Model Boxتمام تنظیمات شوند. 

m3/s 7 )m3/h 25000.استثنا هستند (  

III .تعاریف  

یا چند فن و سایر تجهیزات انجام یک یا چند  کارخانه که شامل یکدر  پکیج همواریا یک دستگاه مونتاژ شده دستگاه هواساز: 

رطوبت زایی، رطوبت زدایی و مخلوط ، سرمایش، بازیافت حرارت، چرخش، فیلتراسیون، گرمایشمورد از کارهاي زیر است: 

  براي استفاده با کانال مناسب باشد.کردن هوا. این واحد باید 

و با استفاده از همان روند انتخاب  نقشي متفاوت که با همان هامحدوده: یک خانواده از دستگاههاي هواساز با اندازه

  گروهبندي شد.
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Model Box :براي تعیین عملکرد  و که مطابق با مشخصات ارایه شده در پیشینه سازنده ارایه شده، سیستم کنترل هوا

  رود.کار میب مربوطه ENمکانیکی، حرارتی و صوتی مطابق با استانداردهاي 

که براي ایجاد عملکرد کامل براي تمام کارهاي موجود محدوده دستگاه دستگاهی در محدوه اندازه مشخص : دستگاه واقعی

  رود.مربوطه بکار می ENهواساز، مطابق با استانداردهاي 

  استفاده می کند و درطراحی مشابه گروه بندي می شود. مشابه  Model Box محدوده که از : بخشی از مجموعهزیر

]: بزرگترین تغییر شکل جوانب واحد تحت فشار، مثبت یا منفی، با توجه به تفاوت فاصله از سطح مرجع mm/mانحراف [

  کند.ین میی، قدرت پوشش را تعدهانهانحراف، مربوط به خارج از واحد به سطح واحد خارجی با فشار آزمایش یا بدون آن. 

  خارجی. ناحیه بدنهان، مربوط به ]: نشت هوا بر حسب حجم در واحد زمl.s-1.m-2عامل نشت هوا [

  .دستگاه هواساز بدنه]: جریان گرما در واحد سطح و اختالف دما از طریق W.m-2.K-1انتقال حرارت [

نسبت بین کمترین اختالف دما بین هر نقطه بر روي سطح خارجی و میانگین دماي هواي داخلی و ]: -عامل پل حرارتی [

  میانگین اختالف دماي هوا به هوا.

  هاي فیلتر به عنوان درصدي از نرخ جریان حجم هوا.لفیلتر [%]: باي پس هواي اطراف سلو 1نشت باي پس

  مقدار صداي دستگاه هواساز که تلف شده است.]: dBعایق صوتی [

  ]: انرژي گرمایی وارد شده در هوا در واحد زمان.kWظرفیت گرمایش [

  هوا در واحد زمان.]: انرژي گرمایی حذف شده از kWظرفیت سرمایش [

  بازیابی حرارت [%]: گرماي انتقال یافته از هواي خروجی به هواي منبع یا بالعکس.

  شود.تابیده می کانال، که در باند اکتاو ]: سطح قدرت صدا در هرdB[ کانالسطح قدرت صدا در 

  اساز.دستگاه هو بدنه]: سطح قدرت صداي منتشر شده از طریق dB(A)سطح قدرت صداي هوابرد [

                                                           
1
 Bypass 
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 تمام شده عدم انطباق عمده: عدم انطباق شناسایی شده در طول حسابرسی یک کارخانه که تاثیر مستقیم بر عملکرد محصول

 AHU-3A، یا بر اتمام فرم فنی گمراه کند و ممکن است کاربر نهایی را از خروجی نرم افزار/محصول و تبلیغات بازاریابی دارد

  .گذاردثیر میتا واحد حقیقی تستبراي انتخاب 

عدم انطباق جزئی: عدم انطباق شناسایی شده در طول حسابرسی یک کارخانه که تاثیر مستقیم بر عملکرد محصول تمام شده 

  گذارد.کند، یا بر انجام حسابرسی تاثیر نمیو کاربر نهایی را از خروجی نرم افزار/محصول و تبلیغات بازاریابی گمراه نمی نداردرا 

  

IVآزمایش . الزامات  

IV .1  استانداردهایی براي آزمایشAHU  

هاي صورت گرفته در هاي عملکرد که توسط تولیدکنندگان ارایه شده است باید توسط آزمایشدرجه بنديتمام 

استانداردهاي زیر را باید به تخاب شده، تایید شود. نا Eurovent Certitaآزمایشگاه(هاي) مستقل که توسط گواهینامه 

  ها بکار برد:ایی براي این آزمایشعنوان مبن

 EN 1886:2008 :"عملکرد مکانیکی –دستگاههاي هواساز  –ها تهویه ساختمان 

 EN 13053:2006هاي واحد.و عملکرد براي اجزاء و بخش درجه بندي –دستگاههاي هواساز  –ها : تهویه ساختمان 

 

IV .2  فشار –عملکرد حجم  

) را ESPکند، فشار استاتیک خارجی (جریان هوا را به صورت یک مقدار ثابت تعیین می براي عملکرد فشار حجم، آزمایشگاه

  کند.) را برآورد میASPفشار استاتیک موجود (کند، و گیري میاندازه

  

IV .3  ورودي توان فن –فشار  –نرخ جریان هوا  
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جهت هواي تنها تعیین شود.  معمول دستگاه ردعملکورودي فن باید براي پنج نقطه در محدوده توان نرخ جریان هوا، فشار و 

  منبع باید اندازه گیري و تایید شود.

IV .4 ظرفیت گرمایش و سرمایش  

  آزمایش حرارتی باید در دو شرایط سرمایش و گرمایش صورت گیرد:

  تستبراي  دستگاهشرایط طراحی متناظر با مقادیر بکار رفته براي انتخاب، 

 واهینامه شرایط کمی متفاوت که توسط گEurovent Certita .انتخاب شده باشد 

عملکرد متناظر باید با استفاده از  مشخصاتباشد.  تستواحد انتخاب شده براي  معمول عملکرداین شرایط باید در محدوده 

  نرم افزار همان تولیدکننده محاسبه شود.

  باید اینگونه باشد: نوعیشرایط حرارتی طراحی 

 :براي سرمایش 

 هوا  دماي ورودي  C ° 27 

  روطبت ورودي هوا  r.h.  %47 

  دماي ورودي آب  C ° 7 

 :براي گرمایش 

  دماي ورودي هواC ° 10 

  دماي ورودي آبC ° 60 

  ) صورت گیرد.ESPباید در نرخ جریان آب مشخص و نرخ جریان هواي مشخص (با تنظیم  تست

  

IV .5 بازیابی گرما  

  .پذیرفت خواهدصورت تنها در یک نقطه اندازه گیري  و اختالف صورت گیرد K20آزمایش براي بازیابی گرما باید با حداقل 
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  توان آزمایش کرد:هاي زیر را میسیستم

  Run-around کویلالف. سیستم 

  ها انجام داد.کویلتوان بر روي کل سیستم یا تنها بر روي آزمایش را می

  . تست بر روي سیستم کامل1

در غیر اینصورت توسط تولیدکننده آماده شود.  رجیحاً باید براي استفاده با دستگاه هواسازگرداننده سیال تو ها کویلسیستم 

فرکانس پمپ باید از قبل توسط تولیدکننده تنظیم شود اما وقتی توسط تولیدکننده فراهم خواهد شد.  کاملدر آزمایشگاه 

باید موتور پمپ گرداننده  شده جذب ، توانزیابی شوداگر پمپ در خروجی نرم افزار ارشد، توسط آزمایشگاه قابل تنظیم است. 

(در نقطه  %3-/+گلیکول  میزان تلرانسافت فشار سمت سیال و درصد گلیکول باید اندازه گیري شود. گیري شود. اندازه

  حجم) است.

  

  هاکویلط آزمایش فق. 2

باید فقط با آب انجام شود. در غیر  تستاب و کند، انتخن% گلیکول را فراهم 25اگر نرم افزار امکان انتخاب یک سیستم با 

  شود. تستانتخاب و % (حجم) اتیلن گلیکول 25باید با  دستگاهاینصورت، 

 مشابههاي کویل 

در دماي سیال ورودي اعالم شده و  کویلداراي شکل هندسی یکسانی باشند، تنها یک  سمت هواهاي روي هر دو کویلاگر 

منظور محاسبه دماي خروجی به سمت دیگر هوا  ظرفیت اندازه گیري شده بهشود. یم تستسیال اعالم شده  یجرم دبی

  .منتقل خواهد شد

نصب شده در پایین دست سمت فن  کویلگاه  آن ،متفاوت باشند تخلیهو  خروجیها در قسمت کویلها و اگر تنظیمات فن

  ).یلکوهواي یکنواخت در سراسر  نشود (بدترین تنظیمات براي جریا تستباید 

 هاي متفاوتکویل 
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  د.نباید آزمایش شو کویلها داراي شکل هندسی متفاوتی باشند (براي مثال فضاهاي پره مختلف) هر دو کویلدر حالتی که 

  ب. سیستم مبدل حرارتی دوار

  صفحه ايج. سیستم مبدل حرارتی 

  

IV .6 سطح قدرت صدا  

  کانالالف. سطح قدرت صدا در 

یک قطر در ورودي و خروجی انجام معادل با (حداقل) طول  کانالیبا ورودي آزاد و  کانالدر  آزمایش تعیین سطح قدرت صدا

  خواهد شد. 

  انتخاب خواهد شد: تست مایشگاهروش اندازه گیري مطابق با امکانات آز

  کانالبا روش میدان آزاد در سطح ورودي و خروجی، 

  کانالبا روش شدت صوت در سطح ورودي و خروجی، 

 کند.نصب می اتاق پژواكدیوار یک  درورودي و خروجی را  کانالکه  پژواكتاق با روش ا 

  صورت خواهد گرفت. مشخصبا نرخ جریان هوا و سرعت فن در شرایط محیطی  صوت تست

  مراجعه فرمایید). V.7اصالحات انعکاس پایانی مطابق با استانداردهاي مربوطه صورت خواهد گرفت (به شکل 

  رت صداب. سطح هوابرد قد

  کانال اندازه گیري خواهد شد.داخل سطح هوابرد قدرت صدا با ورودي و خروجی 

  

  

IV.7 بررسی مواد عایق  
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، آزمایشگاه باید سوراخی را از قسمت بیرونی ایجاد کند، EN 1886:2008مطابق با  MBبر اساس استاندارد پس از آزمایش 

  عکس بگیرد و مواد عایق را شناسایی کند.

  

IV .8 کردهاي مکانیکیعمل  

دارد آنگاه بزرگترین  EN 1886:2008در موردي که بزرگترین اندازه طیف ابعادي کوچکتر از حداقل ابعاد مورد نیاز در 

  آزمایش شود. EN 1886:2008اندازه باید با شرایط داده شده در 

  

V درجه بندي. الزامات  

V.1 سرعت هوا در هواساز  

  
  . امکانات مختلف ساخت1شکل 

هاي بخش پنلسطح مقطع مورد استفاده براي محاسبه سرعت هوا فاصله بین یمات ساخت مکانیکی هر چه که باشد، تنظ

  (بخش فیلتر، یا بخش فن در صورت عدم وجود بخش فیلتر) است.

V.2  شده جذب توانفشار فن و  

باید بر اساس جریان هواي اسمی و  شده جذب توانمحاسبه مجدد پس از بروزرسانی نرم افزار براي فشار استاتیک خارجی و 

  سرعت فن اندازه گیري شده باشد.

  د.نباشدرون تلرانس ها باید  نقطه کار خشکباید مجدداً محاسبه و ارزیابی شود. این پنج  نقطه کار خشکهر پنج 

  روند محاسبه مجدد و ارزیابی بدین شرح خواهد بود:
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 شده سرعت اندازه گیريري فن و نرخ جریان حجمی اندازه گیري شده. انتخاب مجدد واحد حقیقی بر اساس سرعت اندازه گی 

با مقدار اندازه گیري  بدست خواهد آمد تا زمانی که مقدار انتخاب نمایش داده شده مساوي خارجیفن با تغییر فشار استاتیک 

 شده باشد.

  ایسه کنید، (براي افت فشار فیلتر تمیز اندازه گیري شده مق خارجیرا در انتخاب با فشار استاتیک  خارجیفشار استاتیک

شود). فشار استاتیک موجود که از انتخاب مجدد بدست آمده نباید از اندازه اصالح شده فشار استاتیک خارجی به اصالح می

 پاسکال) باشد. - 15یا  -4(% تلرانساندازه بیش از 

 مقدار اندازه گیري شده باید در حد انحراف ایسه کنید. اندازه توان ورودي را با توان ورودي بدست آمده از انتخاب مجدد مق

 مقدار انتخاب).% 3از  کمترمجاز باشد (

V.3 محاسبه مجدد روي سطوح قدرت صوت  

 در دقیقه محاسبه مجدد پس از بروزرسانی نرم افزار براي سطح قدرت صوت باید بر اساس جریان هوا و دور اندازه گیري شده

  باشد.

V.4 نقطه کار مرطوب  

این بدین معنی است که،  نقطه کار مرطوب را نباید در نظر گرفت.موتور،  شده جذب توانبراي محاسبه مجدد عملکرد فن و 

  باید مشخص شود. کویلحداقل، شرایط خشک براي 

V.5 هاي گرمایش و سرمایشکویل  

؛ هوا و آب  یجرمدبی باشد ( تستورودي ها باید بر اساس عملکرد اندازه گیري شده با استفاده از شرایط کویلمحاسبه مجدد 

  ورودي هوا و آب). دماي

V.6 بازیابی حرارت  



9 

 

نرم افزار سازنده نباید  و نرم افزار مستقل باید در طول بررسی ساالنه محل توسط حسابرس بررسی شود. DLLسازگاري بین 

بازیابی حرارت در نرم افزار انتخاب  راندمان در نشان دادنداشته باشد.  HRSعملکردي بهتر از نرم افزار مستقل عرضه کننده 

AHU .باید یک رقم بعد از اعشار وجود داشته باشد  

V.7 تاثیر بازتاب نهایی – ي دستگاههاسطح قدرت صدا در دهانه  

  اصالح شود. EN 12102:2012 کانالهاي پایین باید بر اساس اصالحات پایان فرکانس

V.8 هوا چگالی  

استاندارد استفاده نشده  چگالیهاي چاپی از اگر در نوشتهتعیین شده است.  kg/m3 1.2 به اندازه هواي استاندارد چگالی

  باشد، در آن صورت چگالی واقعی باید اعالم و در چاپ ارایه شود.

  

VI .عملکرد مجاز موارد  

VI.1 عملکرد مکانیکی، حرارتی و آکوستیک  

، OM-5) (به "خوانده هاي خواهرکارخانه"شود (به جز در مورد  تست حقیقی باید براي هر محدوده و کارخانه دستگاهیک 

  مراجعه فرمایید). IV.10پاراگراف 

  مشخص و تایید شود: تست هاباید با  EN 1886:2008زیر مطابق با  یعملکرد مکانیکی و آکوستیک

  بدنهکالس قدرت )CS واقعی دستگاه) براي یک اندازه 

  هوا ( بدنهکالس نشتCAL حقیقی دستگاهیک اندازه ) براي 

  فیلتر ( باي پسکالس نشتFBL حقیقی دستگاه) براي یک اندازه 

که براي پوشش بدترین  Model Box) هر تعداد "خوانده هاي خواهرکارخانه"براي هر محدوده و کارخانه (به جز در مورد 

  در قسمت زیر مراجعه فرمایید). 1موارد الزم باشد (به جدول 
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  هاModel Boxبراي انتخاب : جدول 1جدول 

  ساخت و ساز تغییرات
استحکام 

  پوشش

نشت پوشش 

  هوا

 باي پسنشت 

  فیلتر

مقاومت 

  حرارتی
  عایق صوتی  پل حرارتی

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  سمت کنج

  ×  ×  ×    ×  ×  جرزدار کردن

        ×      ساخت فیلتر

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  پنلشکل 

  کترینناز  نازکترین  نازکترین    نازکترین  نازکترین  پنلضخامت 

  نازکترین  نازکترین  نازکترین      نازکترین  ضخامت ورق فلزي

  مواد عایق

  (پشم در مقابل فوم):

  - 25از % چگالی -

  +15رسانایی از % -

×  

  )چگالی(
  -  

×  

  (رسانایی)

×  

  (رسانایی)

×  

  (تراکم)

  عایق نصب روش

  )سست(ثابت در مقابل 
×          ×  

  پنلورق فلزي 

در مقابل (فوالد گالوانیزه 

  )تنلس استیلاس

      

بدترین 

  حالت:

  گالوانیزه

بدترین 

  حالت:

  گالوانیزه

  

  خارجی پرداخت

(گالوانیزه در مقابل روکش 

  دار

            

  ×    ×    ×    لوال و/یا چفت

        ×  ×    واشر (مثالً در درها)

  

  

  ها مشخص و تایید شود:باید توسط آزمایش EN 1886زیر مطابق با  عملکرد مکانیکی و آکوستیک

 براي هر روش از -25مواد عایق از % چگالی، براي هر نوع از پنلبراي هر نوع از سمت کنج، جرزدار، شکل  بدنهقدرت  کالس ،

 و براي نازکترین ورق فلزي. پنل)، براي نازکترین سستنصب عایق (ثابت در مقابل 

  پنل، براي باریکترین پنلبراي هر نوع از سمت کنج، جرزدار، شکل  بدنهکالس نشت هواي. 

  پنلسمت کنج، ساخت فیلتر و شکل فیلتر براي هر نوع از  باي پسکالس نشت. 
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  براي ورق 15، براي هر نوع از هدایت مواد عایق از %پنلکالس انتقال حرارت براي هر نوع از سمت کنج، جرزدار، شکل ،+

 و براي ضخیم ترین ورق فلزي. پنلگالوانیزه در صورت وجود، و براي باریکترین 

 براي ورق 15، براي هر نوع از رسانایی مواد عایق از %پنلس عامل پل حرارتی براي هر نوع از سمت کنج، جرزدار، شکل کال ،+

 ترین ورق فلزي.و براي ضخیم پنلگالوانیزه در صورت وجود، و براي باریکترین 

  براي هر روش از -25مواد عایق از % یچگال، براي هر نوع از پنلکالس عایق صوتی براي هر نوع از سمت کنج، جرزدار، شکل ،

 و براي باریکترین ورق فلزي. پنل)، براي باریکترین سستنصب عایق (ثابت در مقابل 

  خارجی (گالوانیزه در مقابل روکش دار) یا تغییرات لوال و/یا چفت الزم نیست. پرداختهیچ آزمایش اضافی به علت تغییرات 

VI.2 سایر عملکردها  

  قی، عملکردهاي زیر باید توسط آزمایش مشخص و تایید شود:در هر واحد حقی

  وضعیت 5نرخ جریان هوا، فشار استاتیک خارجی، توان ورودي در 

  خروجیباند، در ورودي و خروجی، تنها با حرکت هواي اکتاو  یکانالقدرت صداي سطح 

  خروجیسطح قدرت صداي هوابرد، تنها با حرکت هواي 

  در صورت استاندارد بودن ویژگی محدودهوضعیت،  2ظرفیت گرمایش در 

  وضعیت، در صورت استاندارد بودن ویژگی محدوده 2ظرفیت سرمایش در 

  با نرخ جریان جرمی برابرشرایطبازیابی گرما: کارایی خشک در یک ، 

 افت فشار بازیابی گرما در هر دو طرف هوا 

  هاي کویلبرايrun-around اگر پمپ در  چرخشیموتور پمپ  توان جذب شده سیال، درصد گلیکول و سمت، افت فشار)

 باشد) ارزیابی شدهخروجی 

  گرمایشی کویلسرمایشی و  کویلافت فشار در سمت آب در دو وضعیت براي 

  انرژي  کاراییمحاسبه کالسEurovent AHU  پیوست (بهC (مراجعه فرمایید 
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VI.3 هاي عملکرد که توسط برنامه پوشش داده نشدهآیتم  

هاي دیگري غیر از عملکردهاي زیر را نباید در نظر گرفت: بازده فیلتراسیون، رطوبت رسانی، گرمایش/سرمایش از طریق روش

  ، امکانات تخلیه.اختالط کاراییهاي بهداشتی، حفاظت از هوا، تضعیف کننده، سطح ارتعاش، جنبه مشخصاتهاي آبی، کویل

  

VIIها . تلرانس  

این مقادیر ادعا شده تفاوت داشته با یري شده وقتی توسط آزمایشگاه مستقلی آزمایش شوند نباید مقادیر عملکرد اندازه گ

  باشند:

 پاسکال -15یا  -4%       فشار استاتیک خارجی موجود 

 3%          موتور  توان جذب شده+ 

 3% -نقاط        بازیابی گرمایی  کارایی 

  (سمت هوا) پاسکال15+ یا 10ماکزیمم %    افت فشار بازیابی گرمایی + 

  2%  آبی (گرمایش/سرمایش)  کویلعملکردهاي- 

  یا 10حداکثر %      آبی (سمت آب)  کویلافت فشار +kPa 2+ 

  بدنهمنتشر شده  صداي قدرتسطح    dB(A) 3+ 

 ي دهانه هاي دستگاهسطح قدرت صدا     dB @ 125 Hz 5+ 

dB @ 250-8000 Hz 3+ 

 هاي کویلrun-around ،افت فشار طرف سیال 

  +kPa 2+ یا 10حداکثر %           کویل براي هر

 15%       چرخشیموتور پمپ  توان جذب شده+ 

 نشتی هوا از بدنه                                             کالس مشابه یا باالتر 
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) ادعا شده مشخص شود، تمام Model Boxحقیقی یا  دستگاهشده ( تست دستگاهتر از آنچه بر روي  اگر عملکردي پایین

شوند  درجه بنديمجدداً  تستهاي اندازه گیرياند باید مطابق با نشده تستهاي دیگر یا ساخت و سازهایی که هنوز ندازها

با تغییر پارامتر دیگري  MB، بیان شود MBهاي یک عملکرد بر روي تنظیمات کالس بهتري بر روي داده براي این که(

  شود). تستساخت باید 

  

  

  کانال صداي قدرتسطح  اندازه گیري .Aپیوست 

  
  

  هوابرد صداي قدرتاندازه گیري سطح  .Bپیوست 

  : روش اتاق اکو

 ON: فن سمت هواي منبع = 

  OFF=  تخلیه: فن سمت هواي 

  : تنظیم شرایط حرکت اسمی

  : روش میدان آزاد

  داص شدت: روش 

  تخلیه: هواي 
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  : هواي منبع
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  انرژي ازدهبکالس  .Cپیوست 

  

C.Iپیشگفتار .  

  تا کالس انرژي نهایی تعیین شود. شوندمی بررسیدر این روش، اثرات عوامل مختلف با یکدیگر 

انرژي حرارتی (براي گرمایش و سرمایش) و توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد؛ ها) را میAHUانرژي به دستگاههاي هواساز (

سیستم بازیابی  راندمانلفی براي مصرف انرژي حرارتی براي گرمایش با مالحظه ها. سطوح مختانرژي الکتریکی براي فن

شود و تفاوت در انرژي وابستگی آب و هوا براي مصرف انرژي حرارتی در نظر گرفته میشوند. ) پوشش داده میHRSحرارتی (

انرژي  .آیدبه حساب می) 2تا  1(عوامل  HRSاثر افت فشار در تمام  ارزیابی براياولیه بین انرژي گرمایی و انرژي الکتریکی 

با شود زیرا تاثیر کمتري خواهد داشت (که براي بیشتر اروپا قابل اغماض است). براي سرمایش در نظر گرفته نمیحرارتی 

سایر اجزاء  آید.مونتاژ فن به حساب می راندمانو  دستگاهها، این روش تنها براي تاثیر اندازه توجه به انرژي الکتریکی براي فن

شود) زیرا ها در نظر گرفته نمیشوند (از اینرو افزایش فشار کلی براي فنها) به صورت جداگانه پوشش داده نمیکویل(نظیر 

، HRSعوامل اصلی تاثیرگذار؛ سرعت، افت فشار وجود دارد.  هواساز مختلف کاربردهايتنوع زیادي در استفاده از اجزاء در 

موتور(هاي) الکتریکی برآورد خوبی از انرژي مصرف شده براي  کاراییو/یا فن هواي خروجی و  وجیخربازده استاتیک کلی 

 LCCاز محاسبات توان یک برچسب انرژي سیستم در نظر گرفت. با این حال، طبقه بندي را نمیها بدست خواهد داد. فن

  ها استفاده کنید.هاي بین سیستمبراي ارزیابی تفاوت

تهویه "اروپا گرفته شده است:  EN13053:2006هاي مورد قبول در محاسبات از استاندارد از براي کالسمقادیر مورد نی

  ."هاو عملکرد براي واحدها، اجزاء و بخش درجه بندي –دستگاههاي هواساز  –ها براي ساختمان

C.IIپیش نیازها .  

  هواي استاندارد =  چگالیمحاسبات باید باkg/m³ 1.2 صورت گیرد 
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 هاي هوا، دماي فضاي آزاد، نسبت اختالط، محاسبات ارزیابی طبقه بندي، شرایط طراحی براي زمستان باید براي جریان در

 بازیابی حرارت، و غیره مورد استفاده قرار گیرد. کارایی

  واي ، به ترتیب جریان هخروجیبراي  دستگاه داخلی سطحبر اساس  هواسازمحاسبات، سرعت هوا در مقطع ها در سرعت

مربوطه مبتنی است، یا اگر هیچ فیلتري نصب نشده باشد،  دستگاهسرعت بر سطح بخش فیلتر خروجی دستگاه هواساز است. 

 بر مساحت بخش فن مبتنی است

  شود:در نظر گرفته می 1.4و افت فشار استاتیک داخلی نمایی از توان  دستگاهرابطه بین سرعت در بخش مقطع 

  

  نیز  "تخلیهورود هواي "(که  تخلیهاگر  ی حرارتی در جریانات حجم هواي متعادل باید استفاده کرد.خشک بازیاب راندماناز

ت واگرا از طریق بخش بازیابی حرار خروجیهوا در سراسر بخش بازیابی گرما از حجم هواي  یشود) جریان حجمنامیده می

، راندمانبراي ارزیابی محاسبه شود.  خروجیان حجم هواي هاي حجم هوا و جریباید به صورت برابر براي جریان راندمانشود، 

در مورد  دستگاه خروجیبراي بخش بازیابی حرارت، باید زمستان در نظر گرفته شود (جریان حجم هواي  خروجیحجم هواي 

 تواند باالتر باشد).بخش اختالط می

 ر تمام بازیابی حرارتی براي زمستان باید در نظر براي ارزیابی افت فشار بخش بازیابی حرارت، جریانات حجم هواي طراحی د

در  kg/m3 1.2مد نظر نیست! افت فشار باید براي چگالی هواي استاندارد در  چگالشافزایش افت فشار به دلیل گرفته شود. 

 نظر گرفته شود.

 کویلهاي بازیابی حرارتی براي سیستم راندمانهاي شکل run-around احی واقعی اتیلن گلیکول، باید بر سیال با درصد طر

 جریانات سیال طراحی و دماهاي ورودي طراحی مبتنی باشد.

  یک کیلووات ساعت انرژي الکتریکی تقریباً برابر است با دو است ( 2نسبت توزین بین انرژي الکتریکی و انرژي حرارتی

 کیلووات ساعت انرژي حرارتی (اولیه)).
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  و افت فشار یک سیستم بازیابی حرارت، به عنوان تابعی از آب و هواي فضاي باز، از  راندمانیک فرمول تجربی براي تعادل بین

در زیر مراجعه فرمایید):  2است، (به شکل  به دست آمدهتعداد زیادي از محاسبات مصرف انرژي در سراسر اروپا 

 
  تعادل/ افت فشار راندمان: 2شکل 

  هاي آب و هوا: داده

  : برآورد شده

Pressure-efficiency factor, Pa/%راندمان-: عامل فشار ،Pa/%  

  : طراحی دماي هواي آزاد، 

  

C.III .زیرگروههاي دستگاه هواساز  

  اند:تعریف شده سه زیرگروه با عالمت برچسب متفاوت

  .C°9 ≥دماي زمستان طراحی هواي فضاي باز کامل یا نیمه کامل در  دستگاه هاي) 1

و افت فشار و مصرف برق خطوط اصلی فن(ها) در نظر خواهد  HRS راندمانمقطع فیلتر،  این زیرگروه سرعت را در بخش

هاي کالس ازگرفت. نشانه
+

A  تاE .هستند  

  است. C°9 ≥با طراحی دماي فضاي آزاد زمستان،  بیرونمتصل به هواي  دستگاه هاياین زیرگروه مشتمل بر 



18 

 

بدون  یا HRSتواند با باشد، و می تخلیهو  خروجی دستگاهیا  خروجی گاهدست، تنها تخلیه دستگاهتواند تنها می دستگاهاین 

حد  دستگاهباشد. اگر  تخلیههیچ مصرف و هیچ افت فشاري در سمت باشد، نباید  خروجیفقط  دستگاهاگر یک آن باشد. 

خش اختالط باشد؛ در این داراي یک ب دستگاهاگر بازیابی حرارت باید صفر در نظر گرفته شود.  راندماننباشد،  HRSداراي 

بیشتري ادعا شود، مقدار  هواي برگشتاگر باشد.  85کمتر از % برگشتهواي گروه با آن برخورد خواهد شد تا زمانی که مقدار 

  استفاده شود. Δpzباید در معادله کاربردي براي اصالح فشار  85محاسبه براي %

  .C°9 <ي ورودي همواره داراي طراحی دماهایا واحدهاي  هواي برگشت دستگاه) 2

عالئم کالس از این زیرگروه تنها سرعت بخش مقطعی بخش فیلتر و مصرف برق خطوط اصلی فن(ها) را در نظر خواهد گرفت.

A+  هستند. تا  

است که طراحی دماي هواي  بیرونهاي متصل به هواي  دستگاه، 100% برگشتداراي هواي هاي  دستگاهاین زیرگروه شامل 

 جبران دستگاه یک است که از یا واحدهاي داراي دماي ورودي (پیش از تهویه)  زمستان آزاد در 

اگر باشد.  تخلیهو  خروجی دستگاهیا  خروجی دستگاهتواند تنها یک می دستگاهاین . تغذیه می شود ي باال دستجریان هوا

حتی اگر وجود نخواهد داشت.  تخلیهمت باشد، هیچ مصرف و هیچ افت فشاري در س خروجی دستگاه تنها یک دستگاهاین 

  یا بدون آن باشد. HRSتواند با می دستگاهبازیابی گرما در محاسبات در نظر گرفته نشود، این  راندمان

  هوا. تخلیه) واحدهاي مستقل 3

الس از هاي کاین زیرگروه تنها سرعت عرضی بخش فیلتر و مصرف برق خطوط اصلی فن(ها) را در نظر خواهد گرفت. نشانه

A+   هستند.  تا  

خالص هستند (نخستین دلیل براي اختصاص یک برچسب انرژي به این نوع از  تخلیههاي هواي  دستگاهاین زیرگروه براي 

هیچ  طرح بیروندلیل دیگر این است که دماي توانند بازیابی گرما را شامل شوند. این است که آنها نمی دستگاهکاربرد 

  واحدهایی ندارد).ارتباطی براي چنین 

C.IVجدول مرجع .  
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  انرژي بازده: جدول محاسبات 2جدول 

  

  هیچ الزامی ندارند. و  ، Eهاي پایینترین کالس

  

C.Vروش شناسی .  

که دقیقاً نیازهاي  دستگاهانتخاب شده با پارامترهاي مختلف انرژي بیش از  دستگاهاین است که مشخص شود آیا  هدف اصلی

  کند انرژي مصرف خواهند کرد یا نه.می برآورده 2جدول  کالس هدف را در

  :دهید نجاما تخلیه راو/یا  خروجیهاي هواي مربوطه، چهار مرحله زیر براي جهت

 "کالس"براي رفع نیازهاي کالس بخصوصی طراحی شده باشد، بنابراین مقادیر کالس مربوطه ( هواساز. فرض کنید یک 1

  یرید:بکار گ 2زیرنویس) را از جدول 

  سرعتبراي   

 موتور  توان جذب شده 

باشد، نیز از موارد زیر )   هاي هواي آزاد کامل یا نیمه کامل در طراحی دماي زمستان دستگاه( 1اگر زیرگروه 

  استفاده کنید:

 بازیابی حرارت  راندمان 

  افت فشار 
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شود، ارزش مقادیر انتخاب واقعی ان طبقه بندي می. براي دستگاه هواساز واقعی که در طراحی جریان هوا، در هنگام زمست2

  ) اینگونه است:"s"(زیرنویس 

  افزایش فشار استاتیک فن 

  افت فشار خارجی 

  سرعت 

  1اگر زیرگروه  باشد  خروجیدر سمت هواي انتخاب شده اگر  برق تامین شده از خطوط اصلی به فن 

 باشد از این موارد نیز استفاده کنید:

 شک خ راندمانHRS  

  افت فشارHRS  

  مراجعه فرمایید) C.VIمحاسبه کنید (به  اصالح فشار را به دلیل سرعت . 3

  ، آنگاه محاسبه کنید:1اگر زیرگروه 

  اصالح فشار به دلیل افت فشارHRS   به)C.VII (مراجعه فرمایید 

  راندماناصالح فشار به دلیل HRS   به)C.VIII (مراجعه فرمایید 

اگر سمت هواي  را براي سمت دستگاه هواساز واقعی محاسبه کنید، یعنی  رجع فن توان م. 4

  مراجعه فرمایید). C.IXباشد (به  تخلیهاگر سمت هواي  یا  باشد خروجی

را براي کالس هدف برآورده  شده جذبانتخاب شده معیار مصرف توان  دستگاهبررسی نهایی عبارت است از تایید اینکه آیا 

 اگر مقدار مراجعه فرمایید).  C.X(به   را محاسبه کنید؛  شده جذببنابراین عامل توان  سازد.می
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خواهد  برآوردهالزامات کالس را  دستگاهبراي کالس هدف باشد، این  2در جدول  مساوي یا کمتر از مقدار 

  تر تکرار شود. کرد. اگر نه، همان روند محاسبه باید براي کالس پایین

  

C.VIح فشار به دلیل سرعت؛ . اصال  

  

  ]Pa= اصالح فشار به دلیل سرعت [ که در آن: 

افت فشار داخلی در سراسر اجزاء؛ افت فشار اثر سیستم انحصاري   - =  

]Pa[  

  ]Paشود [افزایش فشار استاتیک مفید فن که بین ورودي فن و خروجی فن اندازه گیري می=  

  ]Pa) [کانالافت فشار خارجی (سیستم =  

  نباشد) 3یا  2یا زیرگروه  HRSدر صورتی که هیچ  HRS ]Pa) [0افت فشار =  

   2= مقدار از جدول  

  (فن اگر هیچ فیلتري نباشد) در سراسر بخش  AHU= سرعت در فیلتر  

یا کسري فشار  تبدیل مازادبا اصالح افت فشار براي سرعت، ارقام معادل انرژي اولیه و اصالحات بازیابی حرارت امکان 

مازاد فشار استاتیک به معناي تقاضاي واحد استاتیک در مقایسه با یک واحد کامالً سازگار با کالس انرژي وجود خواهد داشت. 

کسري فشار استاتیک بدین معناست که واحد واقعی به فشار استاتیک کمتر از واحد واقعی فشار استاتیک باالتر خواهد بود؛ 



22 

 

از اینرو مازاد فشار استاتیک به معناي مصرف انرژي باالتر است در حالی که کسري فشار استاتیک ز دارد. سازگار با کالس نیا

  به معناي مصرف انرژي پایینتر خواهد بود!

C.VII اصالح فشار به دلیل افت فشار .HRS ؛  

  

   HRS= اصالح فشار به دلیل افت فشار  که در آن: 

  نباشد)  3یا  2یا زیرگروه  HRSاگر هیچ  HRS )0= افت فشار  

  نباشد) 3یا  2اگر زیرگروه  0(  2= مقدار از جدول  

C.VIII راندمان. اصالح فشار به دلیل HRS ؛  

  

   HRS راندمان= اصالح فشار به دلیل  که در آن: 

  نباشد) 3یا  2نباشد یا زیرگروه  HRSاگر هیچ  0( در زمستان  HRSخشک  راندمان=  

  نباشد) 3یا  2اگر زیرگروه  0(  2دار از جدول = مق 

   85تا  0؛ ماکزیمم)، محدوده مجاز خروجی/ هواي برگشت، زمستان (هواي اختالط= نسبت  

  راندمانعامل  –= فشار  

 =  

  ، زمستان دماي طرح بیرون=  

  ).HRS = اصالح براي گرمایش الکتریکی (گرمایش مجدد، نظیر جریان پایین دست گرمایش، 

  وقتی هیچ گرمایش الکتریکی وجود نداشته باشد 0= 
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  وقتی گرمایش الکتریکی وجود داشته باشد 1= 

  

C.IX باشد تخلیهاگر سمت هواي  باشد یا  خروجیاگر سمت هواي  . توان مرجع فن؛  

 مقدار منفی یعنی اینکه فشارمنفی یا مثبت است.  مقدارداراي  اصالح فشار استاتیک در مجموع 

براي یک مقدار فشار استاتیک مورد نیاز براي واحد انتخاب شده کمتر از فشار استاتیک براي واحد سازگار با کالس است. 

 دستگاهاکنون توان مرجع فن براي واحد سازگار با کالس باید از فشار استاتیک موجود مثبت این تنها روش موجود است. 

  محاسبه شده گرفته شود. انتخاب شده با در نظر گرفتن اصالحات فشار

  

 یا  خروجیبراي سمت هواي  (استفاده از  = توان مرجع فن  که در آن: 

 =Pair side-ref  تخلیهبراي سمت هواي(  

qv-s = نرخ جریان حجم هوا  

Ngref  2مطابق با کالس (جدول –=گرید بازده فن(  

a, b  3=ضرایب مطابق با جدول زیر (جدول(  

  Pair side-refمحاسبه  .ضرایب براي3جدول 
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C.X؛ جذب شده . عامل توان  

  

  شده جذب = عامل توان fs-Prefکه در آن: 

Ps-sup - motor تور، براي فن هواي وشود، شامل هر گونه تجهیزات کنترل م= توان فعال که از خطوط اصلی تامین می

  انتخاب شده  خروجی

Ps-ext- motor شود، شامل هر گونه تجهیزات کنترل موتور، براي فن هواي تامین می = توان فعال که از خطوط اصلی

  انتخاب شده  تخلیه

Psup-ref  خروجی= توان مرجع فن هواي   

Pext-ref  تخلیه= توان مرجع فن هواي   

C.XI .کویلهاي بازیابی حرارت براي سیستم run around  

  ود.ربکار می run around کویلهاي موارد زیر براي سیستم

باید بر اساس درصد گلیکول واقعی و  راندمانرا نباید در نظر گرفت:  راندمانبا توجه به گلیکول یا دما، هیچ اصالحی از 

اگر اصالح واقعی از نرم افزار هاي هواي متعادل بکار گرفته شود. اصالح باید براي کارایی در جریاندماهاي واقعی ارزیابی شود. 

  استفاده از آن همواره ممکن است. در غیر اینصورت، از معادله زیر باید استفاده شود: انتخاب بدست آمده باشد،

  

  هاي هواي متعادل براي جریان راندمان=  که در آن: 

  هاي هواي نامتعادل واقعی براي جریان راندمان=  
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  ) خروجی= جریان هواي آزاد ( 

   تخلیه= جریان هواي  

سمت هواي   تخلیهیا حداقل جریان هواي  خروجیسمت هواي   تخلیهان هواي معادله براي حداقل جری

  باید مورد استفاده قرار گیرد. و  اگر این نسبت خارج از محدوده باشد، اصالحات  معتبر است. خروجی




