شرکت اتاق تمیز فراز کاویان
تولید کننده انواع کالسهای مختلف اتاق تمیز

* کالس)  A (GMPیا )011 (US 912 E
* کالس)  B (GMPیا )0111 (US 912 E
* کالس)  C (GMPیا )01111 (US 912 E
* کالس)  D (GMPیا )011111 (US 912 E

دستگاه هواساز یکی از اجزای اصلی سیستم گرمایش ،سرمایش و تهویه ساختمان می باشد .وظیقه این دستگاه
تامین هوای تغذیه فضاااهای ملتلس ساااختمان با شاارایا دالواه از ا ر دما و میوبا می باشااد .ا ر به کامبرد
وسیع هواساز دم محیاهای مسکوای ،ادامی ،تجامی و صنعتی ،مشلصات و ویژگیهای بسیام متنوعی بسته به
هر کامبرد برای آن ذکر شااده اسااا .ساااختام این دسااتگاه به یوم کلی از ی
برودتی ،وا حد های ملتلس فیلتراسااایون و دم ا ها یا از ی

یا اند فن ،اامانهای حرامتی و

پوسااا ته فلزی تشاااک ید شااااده اسااااا.

دم کامبرد اتاق تمیز ،هرکدام از این بلشها ویژگیهای منحصاار به فردی داماد که آاهاما جها اساات اده دم این
صنعا مناسب میکند .یوم کلی هواساز ما می توان به عنوان قلب سیستم  HVACقلمداد کرد و به همین داید
یراحی و ساخا صحیح آن از اهمیا بسزایی برخومدام اسا .دستگاه هواساز دم صنعا اتاق تمیز وظایس زیر ما
بر عهده دامد:
 -1تامین ارخ مناسب گردش هوا ()Air Change
 -2تامین فشام اتاق تمیز
 -3تامین گرمایش ،سرمایش ،میوبا و هوای تازه جها فعاایا پرسند و شرایا خاص پروسه تواید

باید توجه کرد که واحد هواساز دم سیستم  HVACخود ی

مصرف کننده بوده و حرامت و برودت مومد ایاز آن

از یریق واحدهای دیگر مااند بویلر آب گرم یا بلام ،ایلر یا کندااسینگ یوایا تامین میگردد .ترکیب هواساز با
هرکدام از این واحدها مزایا و معایب خاص خود ما داشاااته و دم ااتها پامامترهای زیادی دم ااتلاب یرح کلی
سیستم  HVACدخید اسا.
از ا ر ساختام بداه ،هواساز میتوااد به یکی از ااواع افقی ،عمودی و  Lشکد ساخته شود .از ا ر ا ام تغذیه هوا
میتوان هواسازها ما به دو اوع کلی ت

منطقهای و اند منطقهای تقسیم بندی کرد.

دم ادامااه بااه م عر فی ب لش هااای اصااا لی هواساااااز و مشااالصااااات ا جمااا ای هر ب لش خوا ه یم
پرداخا.

فن هواساز:
فن هواساز وظی ه به جریان ااداختن هوا دم داخد هواساز ،فضای ساختمان و کااالهای امتبایی بین این دوبلش
ما بر عهده دامد .فنهای مومد است اده دم هواساز از ا ر ساختام فیزیکی عموماً دم یکی از دستهبندیهای زیر قرام
میگیراد:

 -1فنهای فوموامد :جها تامین جریان هوا دم سیستمهایی با فشام کم تا متوسا
 -2فنهای بکوامد :جها تامین جریان هوا دم سیستمهایی با فشام باال
 -3پالگ فنها :جها تامین جریان هوا دم سیستمهایی که دم آن ایاز به کوپد مستقیم فن و ااکتروموتوم
باشد

ااتلاب فن هواساز بر اساس اوع هواساز ،ظرفیا هوادهی و افا فشام داخلی و خامجی هواساز صومت میگیرد.
فنهای فوموامد و بکوامد توسا سیستم تسمه و پوای به ااکتروموتوم متصد میگرداد که این سیستم به داید آزاد
کردن ذمات آالینده دم هوای عبومی ،کامبردی دم هواسازهای هایژای

و اتاق تمیز اداماد .پالگ فنها از آاجا که

به یوم مستقیم به ش ا ااکتروموتوم متصد میگرداد هیچگواه آالیندگی اداشته و کامبرد وسیعی دم هواسازهای
هایژای

داماد.

از مزایای دیگر پالگفنها اینسا که این فنها عموماً اویز صوتی کمتری اسبا به فنهای سااتری یوژ معموای
ایجاد میکنند .همچنین ا ر به حذف یاتاقانهای دو سر ش ا فن ،بحث تعمیرات و اگهدامی آاها ایز بطوم کلی
از میان میمود .دمعوض توجه دقیق به مسائد مربوط به باالاسینگ و دمپ امتعاشات دم پالگفنها اهمیا بسزایی
دامد.
دم کامبرد اتاق تمیز به داید است اده از فیلترهای گوااگون دم مسیر هوا و پر شدن آاها به مروم زمان و افزایش
مقاوما آاها دم مقابد عبوم هوا ،فن هواساز میبایسا توااایی پاسلگویی به این افزایش فشام ما داشته باشد بدون
اینکه دم میزان هوادهی آن خللی پیش آید .اذا دم این حااا ااتلاب صحیح فن و سیستم کنترل آن اهمیا باالیی
دم کامکرد صحیح سیستم دم تمامی شرایا دامد.

فیلتر هواساز:
یکی از وظایس مهم هواساز پاکسازی هوای عبومی از آالیندهها میباشد .این آالیندهها عموماً از اوع ذمات جامد
معلق دم هوا ،ویروسها ،باکتریها ،هاگ قامچها ،گرده گیاهان و بوهای اامطبوع میباشند.

از آاجا که هر ساختمان از ا ر اوع کامبری با ساختمان دیگر مت اوت اسا ،اوع و تعداد این فیلترها ایز بسته به
کامبرد ساختمان مت اوت خواهد بود .معموالٌ هر هواساز دامای بسترهای ملتل ی از فیلترهاسا که هرکدام مسئول
جذب بلشی از آالیندهها میباشند .این بسترها عموماً عبامتند از:
 -1فیلترهای سری  :Gاز ماج  G1تا  – G4جها حذف ذمات دمشا گرد و غبام – به فرم فیلترهای قابد
شستشوی آاومینیومی و یا فیلترهای یکبام مصرف پاالی از جنس اایاف مصنوعی

 -2فیلترهای سری  :Fاز ماج  F5تا  – F9جها حذف ذمات میز گرد و غبام – به فرم فیلترهای یکبام مصرف
کیسهای و عموماً از جنس مواد اایاف مصنوعی
 -3فیلترهای سری  :Hاز ماج  H11تا  – H14جها حذف ذمات بزمگتر از  1.3میکرون – به فرم فیلترهای
یکبام مصرف از جنس اایاف
 -4فیلترهای سری  :Uاز ماج  U15تا  – U11جها حذف ذمات بزمگتر از  1.1میکرون – به فرم فیلترهای
یکبام مصرف از جنس اایاف
 -5فیلترهای کربن فعال :جها جذب برخی از گازهای ااشی از فعد و اا عاالت شیمیایی و مفع بوی اامطبوع
از هوای عبومی .این فیلترها ی

بام مصرف هستند و پس از اشباع میبایسا تعویض گرداد.

 -6المپ  :UVاین المپها با تابش اشعه ماوماء بن ش قابلیا ازبین بردن میکروامگااسیمهای موجود دم هوا
مااند ویروسها ،باکتریها و قامچها ما داما می باشند.

المانهای حرارتی و برودتی هواساز:
این بلش از هواساز معموالً شامد دو سیستم گرمایش و سرمایش مجزا میباشد که هرکدام بسته به اوع تاسیسات
موجود دم محد ساختمان و کامبری آن می توااد مت اوت باشد .گرمایش هوا معموالً توسا کوید آبگرم یا هیتر
برقی تامین می گردد .سرمایش هوا ایز معموالً به سه موش کوید آب سرد ،کوید اابساط مستقیم ( )DXوایرواشر
تامین میشود .دم این خصوص میبایسا دقا شود که سیستمهای سرمایش تبلیری به داید آالیندگی باال
کامبردی دم تغذیه هوای اتاق تمیز اداشته اما به داید هزینه اوایه پایینتر ،امروزه ملصوصاً دم اقلیمهای گرم و
خش

کامبرد وسیعی دم تامین برودت فضاهای مسکوای و تجامی داماد.

دم ترکیب هواساز و ایلر ،کوید سرمایش هواساز از اوع کوید آب سرد خواهد بود .همچنین دم ترکیب هواساز و
کندااسینگ یوایا (که دم صومت پیوسته بودن با اام پکیج یوایا هم شناخته میشود) ،کوید هواساز از اوع کوید
اابساط مستقیم ( )DXخواهد بود .و دمصومتی که سیستم سرمایش مجموعه از اوع تبلیری باشد ،از ایرواشر به
جای کوید آب سرد یا کوید اابساط مستقیم است اده خواهد شد.

پوسته هواساز:
این بلش عالوه بر استحکام بلشی و ح اظا از اجزای داخلی ،وظی ه جلوگیری از ااتقال حرامت و صوت و
جلوگیری از اشا هوا به داخد یا به بیرون از هوساز ما دامد .همچنین ساختام آن دم کامبرد اتاق تمیز به گواهایسا
که تواید ذمات آالینده اداشته ،به سادگی قابد پاکسازی بوده و مقاوما باالیی دم مقابد آب و مواد شوینده داشته
باشد.
دمحال حاضر یکی از متداولترین و سریعترین موشها دم ساخا بداه هواساز موش ساخا ماژوالم میباشد که دم
آن هر سکشن از هواساز بسته به کامبرد آن دامای فریم مجزا بوده و دم اهایا این بلشهای مجزا به یکدیگر
متصد میشواد و ی

هواساز کامد ما تشکید میدهند .مزیا دیگر این موش عالوه بر سرعا و سهواا ساخا،

امکان تغییر دم ی

سکشن بسته به ایاز ،امکان اضافه یا کم کردن سکشنها دم آینده به صومت محدود و امکان

جابجایی و اصب سادهتر هواساز به داید تقسیم شدن ی

هواساز بزمگ به اند بلش کوا

میباشد.

دم این موش از فریمهای پیشساخته آاومینیومی موسوم به پنج-خم ( )Pentapostاست اده می شود که دم ااواع
ملتلس ساخته میشواد .دم این موش امکان است اده از پندهای  2اینچ جها افزایش مقاوما بداه دم مقابد ااتقال
حرامت و صوت ممکن میباشد .همچنین دم کامبرد اتاق تمیز امکان است اده از پروفیدهای هایژای

که دامای

ااحنای داخلی بوده و امکان ا افا بهتر ما فراهم میآوماد مهیا میباشد .تمامی این پروفیدها دم دو اوع کلی
معموای و  Thermal breakساخته میشواد که دومی مقاوما باالتری دم مقابد ااتقال حرامت دامد.

بلشهای جاابی:
هواساز میتوااد دامای بلشهای جنبی دیگری ایز باشد که هرکدام وظی ه خاصی ما برعهده داماد .از جمله آاها
میتوان به بلشهای زیر اشامه کرد:
 -1واحدهای اختالط و اگزاسا هوا
 -2میوبا گیر

 -3میوبا زن
 -4واحد بازیاب اارژی
 -5صدا گیر

