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 و عمومی مشخصات فنی 

  H42 سری سقفی فن کویل اتاقیدستگاههای 

 
  طابق مكليه دستگاههاي فن كويل بر اساس نقشه ها و روشهاي توليد مدون و معتبر كرير ساخته و

با دستورالعملهاي كرير مورد آزمايش و كنترل كيفيت قرار مي گيرند همچنين تمام لوازم، قطعات و 

 مواد مصرف شده منطبق بر مشخصات فني ارائه شده توسط شركت كرير مي باشد.

  بطور خالصه مشخصات بخشهاي مختلف دستگاههاي فن كويل به شرح زير است : 

  حفاظت حرارتي داخلي واتوماتيكThermatic protector or overload  

 د.گير( مي باشرينگهاي دو طرف كه بر روي پايه موتور قرار ميگيرد مجهز به الستيك )ارتعاش 

  كه در صورت لزوم قابل باز كردن مي باشد.بوده اتصال در پوشها به پوسته  از نوع پيچ ومهره 

  000ميليمتر ميباشد و تعداد پره هاي بلوور در فن كوئلهاي 7/0بلوور از جنس آلومينيوم  به ضخامت 

 پره مي باشد. 02،  000پره و در فنكويل  33،  000تا 

  مربوطه به  سرعته مناسب براي نصب روي ديوار با جعبه سهفن كويل هاي سقفي، سوئيچ در

 درخواست مشتري قابل تحويل مي باشد. 

  همانند فن  كابينت دارمورد فن كويلهاي  در ميليمتر، و 4/1بدنه از جنس ورق گالوانيزه به ضخامت(

 گ پودريبا رنميليمتر  02/1كابينت ازجنس ورق سياه روغني به ضخامت  ،(42HBكويل هاي سري 

 ت مطابقضخامت رنگ مي باشد كه اين ضخام تشخيصشش رنگ مجهز به كه دستگاه پا كوره اي

 با استاندارد كرير مي باشد.

  : مزيت رنگ پودري به رنگ روغني 



 و يكنواخت در تمام سطوح رنگي الف( پوشش رنگ يكدست

 دوام بيشتر  ب(

 ( چسبندگي باال پ

 گرما و در مقابل رطوبتمقاومت بيشتر ( ج

 شستشو  يتقابلداراي ( چ

  : مراحل رنگ 

 ورق خام چربيگيري الف( 

 ب( شستشو با آب گرم

  .شدن مواد شيميايي ( كه از زنگ زدگي قطعه جلوگيري مي كند( فسفاته شدن )اضافه پ

 ( شستشو با آبگرم ت

 ( شستشو با آب سردث

  ج( خشك كردن در كوره هواي گرم

 ( پاشش رنگ چ

 ح( پختن رنگ در كوره هواي گرم

  سقفي پلونيوم دار مجهز به فيلتر آلومينيومي قابل شستشو مي باشند.فن كويل هاي 

 سه رديفه با سيزده پره آلومينيومي نوع موجدار ويلها كRipple Corrugated) جهت باال بردن  )

كه روي لوله ها قرار آلومينيومي ميكرون  140راندمان حرارتي به جاي پره هاي تخت، به ضخامت 



گرفته و  با انبساط مكانيكي به صورت اتوماتيك و همزمان ساخته مي شوند، اين امر بصورتي انجام 

 مقاومت حرارتي از بين مي رود.“  طبيعتا فين ها ازبين رفته و گيرد كه فاصله هوائي  لوله ها با مي

  اينچ كه  توسط دستگاه مخصوص اتوماتيك و مدرن به صورت  0/3كويل ها از لوله مسيHair Pin  

خصوص ها و هدرها توسط الكترود م  U- Bendدر مي آيند ساخته مي شوند، جوشكاري لوله ها  به 

 جوش نقره استفاده مي شود.  الكترود از جوش اتصال ورودي به هدر جوش مس و درمورد

  هدر  سيب ديدنآكويل داراي اتصال دنده اي براي لوله كشي بوده كه جهت جلوگيري از تغيير فرم و

ضخامت ه يزه بنكويلها در هنگام اتصال به مدار لوله كشي بوسيله صفحه نگهدارنده از جنس ورق گالوا

 ميليمتر مهار مي شوند. 0

  يليمترم  3چسب دار ضخامت پلي فوم پشت نوع عايق از 

 Drain Pan بوسيله قير پاشي شده و از خارج ميليمتركه از داخل  0/1گالوانيزه به ضخامت  ازورق

عايق پلي اورتان به ضخامت يك سانتيمتر جهت جلوگيري از عرق كردن صفحه خارجي در سقف 

 عايق شده و بوسيله چسب مخصوص كامال از داخل آب بندي مي شود. كاذب، 

  قبل ازتكميل فرآيند ساخت يعني درست پس ازمرحلهExpand  روغن  تاثير براي جلوگيري از

دركاهش انتقال حرارت و همچنين  بلوكه شدن سطح كويل با گرد و غبار در زمان كار دستگاه، كويل 

انبساط مكانيكي به روغن آغشته شده اند چربي زدايي انجام مي ها كه در حين ساخت فين ها و 

 شود.

  پوند براينچ مربع به صورت مستغرق  020كويل ها پس ازساخت درحوضچه مخصوص باهواي فشرده

 قرارمي گيرد. يمورد آزمايش نشت

  



 مشخصات مواد مصرفی در تولید فن کویلها

 کویل  و موتور فن

 گالوانیزه تیوب شیتجنس   سانتریفوژ نوع فن

 "8 / 3 لوله مسی قطر  الومینیوم جنس فن

 "0.017 لوله کویل ضخامت  (عدد 2 تا 1بستگی به سایز دستگاه )بین  تعداد فن

 آلومینیوم جنس فین  کاتالوگ مطابق میزان صدای فن

 "0.005 فین ضخامت  ایران Arian Sanatیا  هند GE نام سازنده  الکترو موتور

 13 فین درهر اینچ تعداد  گیر های پال ستیکی لرزه روش ایزوالسیون ارتعاش

 Row 3 ردیف کویل تعداد  دستگاهو کابینت بدنه 

  برنجی کلکتور کویل جنس  ورق گالوانیزه بدنه جنس

  psi 250 تست کویل فشار  میلیمتر 4/1 بدنه ضخامت

کاتالوگ  مطابق فشار کویل افت  ورق سیاه روغنی جنس ورق کابینت  

 فیلتر  میلیمتر 22/1 کابینتضخامت ورق 

 فلزی قابل شستشو نوع فیلتر  پودری الکترواستاتیک نوع رنگ کابینت

 گالوانیزه جنس قاب فیلتر  پودری الکترواستاتیک نوع رنگ کابینت

یلیمترم  3چسب دار ضخامت پلی فوم پشت  عایق و ضخامت ان نوع  سه الیه تعداد الیه های فیلتر  

 و گالوانیزهآلومینیوم  جنس فیلتر   

 

شرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهای فنی و مهندسی خود و با رعایت و حفظ کیفیت محصول میتواند 

 نسبت به استفاده از اقالم جایگزین در ساخت محصوالت اقدام نماید.

 


