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 بیرونی واحدت درجه بندي مشخصات صداي تجهیزا

AHRI STANDARD 270 

 . هدف1بخش

 تعاریف، الزامات از جمله بیرونی واحدبیان مواردي براي تجهیزات  هدف. این استاندارد با هدف 1-1
اطالعات پالك و شرایط ، منتشر شده درجه بندي، حداقل الزامات براي انجام درجه بندي، الزامات تست

 .ایجاد شده است متابعت

این استاندارد راهنمایی صنایع شامل تولیدکنندگان، مهندسین، نصابان، پیمانکاران قصد. مقصود  1-1-1
 .میباشد انو مصرف کنندگ

 .یشرفت تکنولوژي استپ بااصالح و بازبینی در معرض رد ستانداااین اصالح و بازبینی.  1-1-2

 کاربرد .دامنه2بخش

کارخانه شامل  در ساخته شده دستگاه هايقسمت خارجی : این استاندارد مختص کاربرد دامنه 2-1
 زیر تعریف شده اند می باشد: تجهیزات تهویه مطبوع و هیت پمپ که در استانداردهاي

ANSI/AHRI Standard 210/240, ANSI/AHRI Standard 340/360 (cooling 
capacity ratings of equal to or less than 
40.0 kW), ANSI/AHRI Standard 1230, ANSI/AHRI Standard 1160 (I-P), and 
ANSI/AHRI Standard 1161 (SI) 

، هیت پمپ هاي گرم کن استخر، هوایی واحد : هیت پمپ هايشامل محصوالت پوشش داده شده 
 .می باشدVRFو سیستم هاي  واحددستگاه هاي تهویه هوا 

 . تعاریف3بخش
مطابق با وب  ASHRAEتمامی اصطالحات آورده شده در این مستند از استاندارد تعاریف صنعتی 

)resources/ashrae-publications/free--https://www.ashrae.org/resources-سایت 

)terminologyذکر شده باشد. این بخشکه درالحاتی اصطمگر  می باشد 
یک یا تعداد بیشتر بخش هاي مونتاژ شده که عموما شامل یک یا هوایی.  واحدهیت پمپ هاي  3-1

مونتاژ  حرارتی عملکردکه براي فراهم کردن یک کویل خارجی چند کویل تهویه داخلی، کمپرسور و 
این دستگاه ها می بایست عملیات گرمایش هوا به همراه کنترل دما را اجرا کرده و ممکن  .شده اند

https://www.ashrae.org/resources--publications/free-resources/ashrae-terminology
https://www.ashrae.org/resources--publications/free-resources/ashrae-terminology
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باشند.  نیتصفیه هوا، رطوبت گیري و رطوبت زاست شامل عملیات سرمایش هوا، سیرکوالسیون هوا، 
 طوري مونتاژ هاي جداگانه باید ،بیش از یک مونتاژ ساخته می شود بازمانی که چنین تجهیزاتی 

و الزامات درجه بندي آورده شده در این استاندارد  حی شوند که با هم مورد استفاده قرار گیرندطرا
 مبنا قرار گیرد.  هاي سازگارراي استفاده از این مجموعه مونتاژب

یک دستگاه مونتاژ شده در کارخانه که شامل تجهیزات رانش هوا، هیت پمپ گرم کن استخر.  3-2
که از هواي محیط بعنوان منبع حرارتی استفاده می  هوا-آب و مبرد-مبردکمپرسور، مبدل حرارتی 

مکان دارد ا. همچنین این دستگاه ها گرمایش آب استخر را با کنترل دماي آن فراهم می آورند کند.
این دستگاه ها وظیفه سرمایش آب استخر، گرمایش هوا، گردش هوا، تصفیه هوا و یا رطوبت گیري 

مورد  بخشبیش از یک  راياد این مدل دستگاه ها ممکن است داشته باشند.هوا را نیز بعهده 
زمانی که چنین تجهیزاتی با بیش از یک مونتاژ  به منظور سرمایش و گرمایش هوا باشند. استفاده

ساخته می شود، مونتاژ هاي جداگانه باید طوري طراحی شوند که با هم مورد استفاده قرار گیرند و 
دي آورده شده در این استاندارد براي استفاده از این مجموعه مونتاژهاي سازگار مبنا الزامات درجه بن

 قرار گیرد.

 . واحد فرکانس و برابر با یک سیکل بر ثانیه. (Hz)هرتز  3-3

آن دو برابر پایین باالترین فرکانس که رنجی از فرکانس هایی  شاملاکتاو باند. یک باند صدا  3-4
 ANSI/ASA Standardاکتاو باندهاي استفاده شده در این استاندارد در  ترین آن است.

S1.11 .تعریف شده اند 

یک باند صدا که رنجی از فرکانس هایی که باالترین فرکانس آن ریشه سوم اکتاوباند یک سوم.  3-5
دو برابر پایین ترین آن است. اکتاو باندهاي یک سوم استفاده شده در این استاندارد در 

ANSI/ASA Standard S1.11.تعریف شده اند 

یک مجموعه از مقادیر مشخص شده و مشخصه هاي عملکردي آنها تحت درجه بندي منتشر شده.  3-6
براي سازگاري کاربرد یک دستگاه اعمال شود. این که ممکن است شرایط درجه بندي بیان شده 

شده توسط یک سازنده به کار برده مقادیر براي تمامی دستگاه هاي با سایز نامی و نوع مشابه تولید 
 می شود.

هاي طراحی شده در شرایط کاربرد درجه  تستیک درجه بندي بر مبناي  .کاربرد درجه بندي 3-6-1
 ).استاندارد شرایط درجه بنديغیر از ه بندي (ب

 هاي طراحی شده در شرایط استاندارد. تستبر اساس یک درجه بندي درجه بندي استاندارد.  3-6-2

که یک سطح منفرد از نتایج عملکرد، تمامی تنظیمات شرایط عملکرد تحت شرایط درجه بندي.  3-7
 می شود تنها آن سطح از عملکرد اتفاق بیفتد.باعث 
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شرایط درجه بندي که براي مقایسه مشخصه هاي عملکرد مورد . شرایط درجه بندي استاندارد 3-7-1
 د.نمی گیر راستفاده قرا

با  قابل انتقال که خروجی صداي منبع صداي ایرودینامیکی). یک RSS( مرجع صداي منبع 3-8
تعریف شده است, تولید  AHRI 250اي را همانطور که در استاندارد  باند پایدار شناخته شده پهناي

 می کند.

 . این واژه ها به صورت زیر تعبیر می شوند: باید یا بهتر است 3-9

در صورت ادعاي مطابقت  استفاده می شود یک ارایه ي مشخص باید یا نباید برايجایی که .باید  3-9-1
 این ارایه اجباري است.با استاندارد 

. این کلمه براي نشان دادن ارایه هایی که اجباري نیستند ولی به عنوان یک تمرین بهتر است 3-9-2
 مطلوب محسوب می شوند استفاده می شود.

ش شده توسط منبع به . ده برابر لگاریتم بر مبناي ده نسبت شدت صداي تاب Lw،تراز توان صوت 3-10
یک شدت صداي مرجع که با دسی بل نشان داده می شود. شدت صداي مرجع اسنفاده شده در 

 در نظر گرفته شده است. pwپیکووات  1این استاندارد 

 
 Weight A صوت تراز توانجمع لگاریتمی. A Weight ،LwA صداي  تراز توان 3-10-1

 اکتاوباند یک سوم.

. بیست برابر لگاریتم بر مبناي ده نسبت فشار صداي تابش شده توسط منبع به  Lp،فشار صدا تراز 3-11

 که با دسی بل نشان داده می شود.𝜇𝜇Pa 20یک فشار صداي مرجع

 ANSI/AHRIفرآیند گفته شده در  طیاندازه محاسبه شده (SQI). صدا کیفیت شاخص 3-12

Standard 1140  براي تنظیم  گیري شده ي اندازهجاییکه سطوح صدامحاسبه کیفیت صدا براي
 که قابل ارائه ودهی می شوند وزن  ،گسسته صداي حساسیت شنوایی به توزیع فرکانس و هر

 .شداب از شاخص کیفیت صدا می دد منفرتبدیل به یک عد
یک یا تعداد بیشتري مجموعه مونتاژ شده در کارخانه که عموما شامل . واحد دستگاه تهویه هوا 3-13

یشی، کمپرسور و کندانسور است. چه به صورت تنها و چه به صورت یک اواپراتور کویل سرما
ترکیبی با یک بخش گرمایشی این مجموعه ها جهت فراهم کردن گردش هوا، تصفیه هوا، 

گرمایشی و/یا رطوبت  عملکردسرمایش به همراه کنترل دما و رطوبت زدایی و بصورت اختیاري 
زمانی که چنین تجهیزاتی با بیش از یک مونتاژ ساخته می شود، مونتاژ هاي  .روندمی به کار زنی 

جداگانه باید طوري طراحی شوند که با هم مورد استفاده قرار گیرند و الزامات درجه بندي آورده 
 شده در این استاندارد براي استفاده از این مجموعه مونتاژهاي سازگار مبنا قرار گیرد. 
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لیت چندگانه مستقیم مهندسی شده در سیستم اسپ ک مبدلی. (VRF)تغیر سیستم جریان مبرد م 3-14
که مبرد را از میان سیستم لوله کشی به چندین فن ظرفیت متغیر کمپرسور که با حداقل یک 

کویل داخلی توزیع می کند به گونه اي که هر کدام توانایی کنترل دماي مکان هاي مشخص را از 
 صاصی یک فضا و با لوله کشی داخلی دارا باشند.طریق ابزارهاي کنترل دماي اخت

 . الزامات تست4بخش 

 
هاي اتاق  تستباید توسط  تراز توان صوت هاي استاندارد ی درجه بنديتمام. تستالزامات  4-1

 .تعیین شوند sound intensity  پژواك یا با استفاده از
 ANSI/AHRIاگر از روش اتاق پژواك استفاده شود اتاق باید تمامی الزامات استاندارد  4-1-1

Standard 220 .را به جز آنهایی را که در متن این استاندارد اشاره شده اند، را برآورده سازد 
 ANSI/AHRI Standardباید بر اساس  براي دستگاه تحت تست وت ص توان تراز

می بایست جهت برآورده کردن الزامات عملکرد  (RSS)منبع صداي مرجع یک تعیین شود.220
 اندازه گیري شود.ANSI/AHRI Standard 250به کار /رفته شود و مطابق با 

 ANSI/AHRI Standardباید مطابق با تستاستفاده شود sound intensityاگر از روش  4-1-2

 .اجرا گردد230
مورد  Hz 10000تا  Hz 100اکتاو باند یک سوم (اطالعات صوتی اندازه گیري شده باید در  4-1-3

اختیاري است) مطابق با رویه مشخص شده در باال براي روش  Hz 80تا  Hz 50نیاز است، 
 تست استفاده شود.

 kPa، کل، و فشار استاتیکی m3/sبا فن هاي داخلی، دبی حجمی،  پشت بامیبراي پکیج هاي  4-1-4
 ، براي فن هاي داخلی باید ثبت شود.

 ANSI/AHRIنصب دستگاه. دستگاه تحت تست باید در اتاق پژواك قرار گیرد همانطور که در  4-2

Standard 220شده است. مشخص 

در جاهاي مورد استفاده کانال  هوایی. واحد و هیت پمپ هاي واحد دستگاه هاي تهویه مطبوع 4-2-1
آنها جلوگیري  ش و برگشت باید از لحاظ آکوستیک عایق شوند تا از بازتاب صدا توسطهکشی د
 261و  ANSI/AHRI Standards 260 (I-P)راهنمایی ساخت کانال به  جهتشود (

(SI)سنگین یا ساخت و . در مورد تجهیزات دیواري، دیوار نصب باید داراي بنایی )رجوع شود
در سیستم اثرات ارتعاشی دیوار فراهم شود.  کاهشساز معادل باشند یا یک سطح الحاقی جهت 

 کاهش بازتابش نویز از لوله کشی مبرد  می باشد. ت نیاز به دقت برايهاي اسپیلی
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جریان آب از میان  گذر شامل انها نصبآبی.  VRFهیت پمپ گرم کن استخر و سیستم هاي  4-2-2
لوله آب دستگاه می شود. قطر لوله آب باید با قطر نامی اتصال دستگاه سازگاري داشته باشد. 

نویز جریان آب گذرنده از لوله درجه بندي صداي دستگاه باید از لحاظ آکوستیک عایق شود تا 
 را بر هم نزد.

آمده و  5-4-4تا  1-4-4عملکرد دستگاه. دستگاه تحت تست باید مطابق با آنچه در بخش هاي  4-3
 در زیر مشخص شده است عمل نماید. 

، فاز و فرکانس در اتصال عملکرد ط ولتاژ کارکردها باید در شرای تستمشخصات الکتریکی.  4-3-1
 تستبراي دستگاه هاي با دو درجه بندي ولتاژ پالك، . شوند طراحی پالكدستگاه مطابق با 

 هاي استاندارد صدا باید در هر دو ولتاژ طراحی شوند. 

ها باید در مقدار هواي سمت خارج که توسط سازنده  تستتمامی مقدار هوا در سمت خارج.  4-3-2
درایو فن قابل تنظیم است یاجایی که درایو فن از نوع اتصال مستقیم که مشخص شده و جایی 

و زمانی که تمامی وابسته به دستگاه خارج باید در مقدار هواي و آنها  انجام شوندهستند 
ل کشی و ملحقات دیگر به عنوان بخشی از ر ورودي، کاناومقاومت ها در برابر هوا مانند لو

براي تمامی  بیرون هواي شدن،گردش بیان محض به دستگاه در نظر گرفته شود تعیین شوند.
هاي گفته شده در اینجا باید بدون تغییر بماند به جز در شرایط عملکرد محیط کاهش  تست

 رجوع کنید) 5-5یافته . (به بخش 
هاي صوتی مرتبط با  تستالزامات عملکرد دستگاه. درجه بندي استاندارد صدا باید بر مبناي  4-3-3

مشخص شده در پالك دستگاه و  (Hz)، فاز و فرکانس   (V) عملکرد دستگاه در ولتاژ کارکرد
اندازه گیري شده در در اتصال دستگاه باشد. اندازه گیري هاي صدا باید توسط عملکرد آن در 

تمامی تجهیزات موظف به انجام شود.  AHRIمطابق با استاندارد جه بندي گرمایی شرایط در
 ANSI/AHRI Standard 210/240 ،ANSI/AHRIتولید درجه بندي ظرفیت تحت 

Standard 340/360 ،ANSI/AHRI Standard 1160 (I-P)، (SI)ANSI/AHRI 
Standard 1161یا می باشندANSI/AHRI Standard 1230  باید در هنگام داده برداري

باید با شرایط (سرمایش) استاندارد دمایی مشخص شده در  تستاجرا گردد و شرایط 
ANSI/AHRI Standard 210/240 ،Standard 340/360 ANSI/AHRI ،
ANSI/AHRI Standard 1160 (I-P) ،ANSI/AHRI Standard 1161 (SI)  یا

ANSI/AHRI Standard 1230 .یکسان باشند 

و هیت پمپ  VRF، سیستم هاي  واحد صدا، براي دستگاه هاي تهویه هوا تستبراي راحتی، دماهاي 
 هوایی به صورت زیر لیست شده اند. واحد هاي
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 دماهاي هواهاي ورودي در بخش داخلی:

26.7°C ± 1.0°C (دماي خشک) 
19.4°C ± 1.0°C (دماي تر) 

 دماهاي هواهاي خروجی در بخش بیرونی:

35 C  24دماي خشک (و C ار هوا داده می شود)دماي تر وقتی کندانس به بخ 

 آبی: VRFدماي آب ورودي به مبدل حرارتی یک سیستم 

30.0°C ± 1.0°C 

 صدا، براي هیت پمپ هاي گرم کن استخر به صورت زیر لیست شده اند: تستبراي راحتی، دماهاي 

 دماي آب و هواي هیت پمپ هاي گرم کن استخر:

 C ± 1.0°C°26.7ب ورودي: دماي آ

 C ± 1.0°C°26.7خشک):   يدماي هواي محیط (دما

 C ± 1.0°C°24.0دماي هواي محیط (دماي تر): 

اختیاري، تجهیز ایجاد  ثانویهیک مرحله  به عنوان: براي هیت پمپ هاي گرم کن استخر 4-3-3-1
در طول این مرحله، باید خاموش شودو صدا تنها از عملکرد فن خوانده شود.تراکم و/یا پمپ 

از دماي اندازه گیري شده در طول  C 1.1دماي هواي محیط ورودي به دستگاه باید زیر 
 عملکرد کمپرسور باشد.

، دستگاه تراکم هاي آبی: به منظور دقت ضبط بر هم خوردگی منابع غیر اصلی VRFبراي  4-3-3-2
 شد. درجه بندي صدا با کار کردن پمپ اندازه گیري خواهدباید خاموش شود، 

 بارگذاري سمت داخل: بارگذاري سمت داخل باید به صورت زیر نگه داشته شود: 4-3-4

 تستها باید در مقدار هوا استفاده شده براي درجه بندي  تستپکیج یونیت هاي منفرد.  4-3-4-1
 یا  ANSI/AHRI Standard 210/240 همانطور که در هاي استاندارد 

ANSI/AHRI Standard 340/360اجرا شوند. مشخص شده است 

مقادیري که زیر نیاز براي تکرار  مورد. بار درونی سرمایش باید در مقادیر دستگاه اسپیلیت 4-3-4-2
همانطور که در  نگه داشته شوند هاي درجه بندي استاندارد قرار دارند تست
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ANSI/AHRI Standard 210/240 ،ANSI/AHRI Standard 340/360  یا
ANSI/AHRI Standard 1230است.شده  مشخص 

هاي درجه بندي صدا، شرایط عمل کردن دستگاه  تست. در طول تستتلرانس هاي وضعیت  4-3-5
 نباید از شرایط عملکرد مشخص شده در زیر بیشتر باشد.

 C°1.0 ±دماي هوا: 
 C°1.0 ±دماي آب: 

 استخر به کار می رود.توجه: تلرانس هاي دماي آب براي هیت پمپ هاي گرم کن 
داخل با یک روش بدون احتیاج به هوا شبیه سازي می شود، تلرانس وقتی که بارگذاري سمت 

 هاي زیر به کار برده می شود:
 C°3.0 ±دماي مکش کمپرسور: 

 kPa 15 ±: فشار اواپراتور
 تستو معادل با C°5.5مکش کمپرسور تنها وقتی که سوپرهیت گاز مکش حداقل  گاز توجه: دماي

، کاربرد براي دستگاهی که تحت تست استAHRIمشخص شده در استاندارد درجه بندي استاندارد 
 .دارد

نباید وقتی که سرعت هوا بر . اندازه گیري هاي صدا گیري هسرعت هوا در موقعیت هاي انداز 4-4
باید بر روي  foam windscreenتجاوز کند. یک  m/s 5.6روي میکروفون از مقدار 

 1 ±بیشتر از   Hz 4000تا  20تا اثر پاسخ میکروفون براي فرکانسهاي  میکروفون نصب شود

dB  4000نباشد یا براي فرکانس هاي بزرگتر از Hz  1.5 ±بیشتر از dB  .نباشد 
 دو هر در آمده بدست صداي تراز توانانتظار می رود که  تکرار پذیري اندازه گیري روش تست. 4-5

 انحرافاتمنتج به این شوند که  استاندارد این با مطابقsound intensity و پژواك اتاق روش
براي روش اتاق  باشند. 1تر از مقادیر ذکر شده در جدول کم یا برابر گیري اندازه استاندارد

 ANSI/AHRIنتایجی را نشان می دهند که با استفاده از  این جدول عدم اطمینانپژواك 

Standard  و مرجع منبع صدا سنجیده شده باANSI/AHRI Standard 250  به دست
عدم اطمینان در این جدول شامل عدم اطمینان در اندازه گیري براي روش شدت صدا  آمده اند.

شدت صدا به دلیل محیط، آلودگی صوتی پس زمینه و انتخاب نقاط اندازه گیري بر اساس 
ANSI/AHRI Standard 230.صداي  توانانحرافات  ،1انحرافات استاندارد جدول می باشد

 ایجاد شده به علت تغییرات شرایط عملکرد را در نظر نمی گیرد.
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 تجهیزات بدون کانال کشی تراز توان. تکرار پذیري در تعیین 1جدول 
فرکانس مرکز اکتاو باند یک  هرتز-فرکانس مرکز اکتاو باند

 هرتز-سوم
بیشینه انحراف استاندارد از 

 دسی بل -تکرار پذیري
 4,0 80تا  50 63

 3,0 160تا  100 125
 2,0 315تا  200 250

 1,5 5000تا  400 4000تا  500
 3,0 10000تا  6300 8000

Weight A 50  0,51 هرتز 10000تا 
طیف نسبتاً تخت را هرتز نویز با  10000تا  50براي منابعی کاربرد دارد که در بازه فرکانس   1

 حذف می کند.
 
 

 بندي. الزامات درجه  5بخش

 
مقدمه. درجه بندي صداي بیرون باید شامل عملکرد کامل دستگاه باشد و یا به صورت اختیاري  5-1

 شامل عملکرد تنها با فن ها باشد. درجه بندي ها باید شامل موارد زیر باشد:

مورد نیاز  HZ 8000تا  Un Weighted ،Lw ،dB) ،125 Hzصداي اکتاو باند  تراز توان 5-1-1
 اختیاري است)  Hz 63 است،

 مورد نیاز است، HZ 10000تا  LwA ،dB) ،100 Hzکلی، Weight Aصداي  تراز توان 5-1-2

50 Hz  10000تا Hz  (اختیاري است 

 (اختیاري)ANSI/AHRI Standard 1140مطابق با  (SQI)شاخص کیفیت صدا  5-1-3

 (اختیاري)Un Weighted ،dB صداي اکتاو باند یک سوم تراز توان 5-1-4

 2-4دستگاه تحت تست باید همانطور که در بخش تعیین درجه بندي سطح شدت صداي بیرونی.  5-2
 نصب شود.این استاندارد مشخص شده است 

این سطح هاي دستگاه براي روش اتاق پژواك صداي اکتاو باند یک سوم.  تراز توان محاسبات 5-2-1
 باید تعیین شوند. براي روش  ANSI/AHRI Standard 220استاندارد  5-6مطابق با بخش 

 ANSI/AHRI 2-7سطح هاي دستگاه براي نقاط گسسته مطابق با بخش صدا  توان

Standard 230 آن باید تعیین شوند.  3-7و براي پویش از بخش 
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اکتاو باند  ترازتوان صوت براي روش اتاق پژواك اکتاو باند یک سوم. تراز توان صوت محاسبات 5-2-2
تعیین شود. براي روش شدت صدا ANSI/AHRI Standard 220 6-6باید مطابق با بخش 

 ANSI/AHRI Standard 4-7سطح شدت صداي اکتاو باند باید مطابق با بخش 

 تعیین شود.230

 Weight Aصداي تراز توان براي روش اتاق پژواك، . Weight A تراز توتن صوتمحاسبات  5-2-3
تعیین شود. براي روش شدت  ANSI/AHRI Standard 220 7-6ش باید مطابق با بخ

 ANSI/AHRI Standard 5-7باید مطابق با بخش Weight Aصدا، سطح شدت صداي 

 تعیین شود.230

 و سطوح شدت صداي اکتاو باند باید به نزدیک ترین دسی بل گرد شوند. Weight A تراز توان صوت
یک شاخص کیفیت صدا اختیاري براي می توان از محاسبه شاخص کیفیت صدا (اختیاري).  5-3

باشد، شاخص  خواستمورد  شاخص اگر این شده صدا استفاده شود. دریافتکاراکتر توصیف 
تعیین ANSI/AHRI Standard 1140کیفیت صداي دستگاه خارجی باید با استفاده از 

مورد به صورت مجزا می تواند هم براي عملکرد کامل دستگاه و هم براي عملکرد فن ها  SQIشود.
 استفاده قرار گیرد.

که مطابق با این استاندارد تست شده اند می  واحدتمامی تجهیزات تلرانس هاي درجه بندي.  5-4
 (LwA)ی کل Weight Aصداي  تراز توانو یک (Lw)صداي اکتاو باند تراز توانبایست داراي 

همچنین این تلرانس براي شاخص کیفیت کوچکتر از درجه بندي هاي منتشر شده آنها باشند. 
 به کار می رود. صداي اکتاو باند یک سوم اختیاري  تراز تواناختیاري یا  (SQI)صداي 

براي دستگاه هاي طراحی شده جهت عملکرد خودکار با عملکرد شرایط محیط کاهش یافته.  5-5
درجه بندي استاندارد باید با کارکردن این  ،شرایط محیط کاهش یافته طیدر سطوح نویز کمتر 

تعیین شوند، به جز موردي که دماي ورودي و اطراف  3-4سطوح صدایی پایین تر مطابق با بخش 
دماي مرطوب وقتی که   C°19.5 (باشدوC° 26.5بخش خارجی دستگاه داراي دماي خشک 

 کندانس به بخار هوا زده شود.)

شرایط درجه بندي  درجه بندي صداي کاربردي براي شرایط دیگر ازدرجه بندي صداي کاربردي.  5-6
 باشد.آن شرایط  درانجام شده بر اساس تست هاي صوتی  ایدبAHRIداستاندارگرمایی 
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 منتشر شده هاي بندي حداقل الزامات براي درجه.  6بخش

می بایست براي جه بندي هاي منتشر شده. درجه بندي هاي شدت صداي منتشر شده در 6-1
الزم  AHRIی استاندارد یکه براي تولید درجه بندي گرما در حال کار دستگاهی با تمامی اجزاي

است، باشد. تجهیزات سرعت متغیر باید در طول تست با سرعت ثابت کار کنند. براي تجهیزات با 
 کنند.  عملکمپرسورها در طول تست باید در درجه و ظرفیت ثابت کمپرسورهاي ظرفیت متغیر، 

همانطور که در زیر آمده است  2-1-6و  1-1-6درجه بندي شدت صدا باید شامل بخش هاي 
 باشد:

 8000تا  Hz 125از دیک ترین دسی بل به نز Un Weightedاکتاو باند  تراز توان صوت 6-1-1

Hz)63 Hz (اختیاري است 

 Hz 100کلی به نزدیک ترین دسی بل پوشش دهنده طیف  WEIGHT- A-صداي شدت سطح 6-1-2
 )  Hz 10000تا  Hz 50 یا به صورت اختیاري (HZ 10000تا 

 0.1باید به نزدیک ترین  SQIممکن است انتشار یابد.   (SQI) شاخص کیفیت صدا اختیاري، 6-1-3
 گرد شود.

 0.1به نزدیک ترین  UN-WEGHTEDصداي اکتاو باند یک سوم  تراز تواناختیاري، سطوح  6-1-4
 ممکن است منتشر شود. دسی بل

براي یک تجهیز  AHRIوقتی شرایط درجه بندي گرمایی استاندارد درجه بندي صداي استاندارد.  6-2
، به صورت بیان شود، براي عملکرد دستگاه در آن شرایط یک درجه بندي صوتی استاندارد

 باید منتشر گردد.  اختیاري مشابه با اطالعات براي عملکرد تنهاي فن ها

درجه بندي شده مطابق "با چشم انداز این استاندارد باید شامل بیان براي درجه بندي صدا  تمامی ادعاها
باشد. تمامی ادعاهاي درجه بندي خارج از چشم انداز این استاندارد باید  "AHRI 270ا استانداردب

درجه بندي صداي باشد. در هر جا که  " AHRI 270خارج از چشم انداز استاندارد "شامل بیان
کاربردي منتشر یا چاپ می شود، انها می توانند شامل بیان شرایط درجه بندي گرمایی، سرعت 
کمپرسور، سرعت فن، و شرایط بارگذاري کمپرسور در جایی که درجه بندي به کار می رود و مشابه با 

 درجه بندي صداي استاندارد می شود باشد. 

 .اطالعات پالك7بخش 

 ت حداقل حاوي نام سازنده مدل و اطالعات الکتریکی دستگاه باشد. پالك میبایس
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 ANSI/AHRI Standard 1هرتز از جدول شماره 60براي پالك با ولتاژ نامی 

 IEC Standard 1هرتز از جدول شماره  60و براي پالك با ولتاژ استفاده میشود.110

 استفاده می شود. 60038

 . شرایط تبعیت 8بخش 

، براي محصوالت و تجهیزاتی در حالی که تبعیت از این استاندارد اختیاري استدر . تبعیت 8-1
نباید ادعا و  با این استاندارد تبعیت، )2) و چشم انداز (بخش 1محدوده هدف استاندارد (بخش 

مگر اینکه این ادعاها تمامی الزامات استاندارد و تست و درجه بندي با تطابق کامل با تضمین شود 
محصوالتی که تمامی الزامات این استاندارد را برآورده  .اندازه گرفته و گزارش می شوند دارداین استان

 الکترونیکییانوشتاري، شفاهی و  به صورتنمی توانند این استاندارد را هیچ وجه  به ،نمی سازند
 .مورد تصدیق قرار دهندیا  رده، بیان کهدامرجع قرار د

 

 

  


