داکت اسپلیت ) Low & Medium Pressure) Duct Split
داکــت اســپلیت محصولــی اســت هماننــد کولــر اســپلیتهای خانگــی کــه در واحدهــای مســکونی و یــا تجــاری کوچــک کاربــرد دارد .یونیــت خارجــی
(کندانســور) آن در تــراس و یــا پشــت بــام و یونیــت داخلــی در داخــل منــزل و یــا محیــط کار نصــب مــی شــود ،بــا این تفــاوت کــه در سیســتم کولرهای
گازی معــروف بــه اســپلیت یونیــت ،قســمت داخلــی( اواپراتــور ) تنهــا در یــک اتــاق و بــه صــورت آشــکار نصــب میگــردد و اتاقهــای دیگــر از ســرمایش
مطبــوع آن بــی نصیــب هســتند و بــرای بهــره بــردن از ســرمایش در اتاقهــای دیگــر ،الزامــا مــی بایســت از یونیتهــای اضافــی اســتفاده کــرد کــه بــه

دلیــل هزینههــای مــازاد و محدودیــت فضــا بــرای نصــب کندانســورهای متعــدد ،در بیشــتر مــوارد ،مشــتری از آن چشــم پوشــی میکنــد .امــا در سیســتم

داکــت اســپلیت ،یونیــت داخلــی در ســقف کاذب نصــب میگــردد و بــا کانــال کشــی بــه فضاهــای مــورد نظــر ،ســرمایش مطلــوب کولرهــای گازی و یــا
گرمایــش مــورد نیــاز در فصــل ســرما را بــه اتاقهــا و یــا بخشهــای ســاختمان انتقــال میدهــد.

تفــاوت دیگــر داکــت اســپلیت بــا کولــر اســپلیتها در ایــن اســت کــه کولــر اســپلیتها ممکن اســت تــک کاره (فقــط سرمایشــی) و یــا دوکاره(ســرمایش
و گرمایــش) باشــند و در نــوع دوکاره ،گرمــای حاصــل بســیار محــدود بــوده و جوابگــوی محــل ســکونت یــا کار بــه ویــژه در فصول ســرد ســال نیســت ،اما

داکــت اســپلیت دوکاره بــوده و گرمــای آن از طریــق آبگــرم حاصــل از پکیــج یونیتهــای گرمایشــی تامیــن شــده و بــا توجــه بــه کانــال کشــی بــه تمــام

نقــاط محیــط ،در فصــول ســرد ســال ،گرمــای مــورد نیــاز محیــط را بــه طــور کامــل و بــدون نیــاز بــه هیــچ سیســتم گرمایشــی کمکــی ،تامیــن مینماید.
عمومــا داکــت اســپلیتهای موجــود در بــازار بــه ســه صــورت  High Pressureو  Medium Pressureو  Low Pressureمیباشــند کــه علــت ایــن

نامگــذاری ،تفــاوت در طراحــی حداکثــر طــول کانــال کشــی و تــوان غلبــه بــر افــت فشــار ناشــی از طــول کانــال میباشــد .شــرکت تهویــه توانایی ســاخت
هــر ســه مــدل از ایــن محصــول را دارد.

داکــت اســپلیتهای شــرکت تهویــه بــرای مصــارف خانگــی و یــا تجــاری ســبک از  2تــا  5تــن تبریــد بــه طــور اســتاندارد و عمومــی طراحــی شــده اســت
و قابلیــت طراحــی و ســاخت در تناژهــای  1/5تــا  6تــن تبریــد را بــه صــورت سفارشــی دارا میباشــد.

قابلیتها و مزایای داکت اسپلیت
سیستم کنترلی هوشمند

مطابــق بــا آخريــن اســتانداردهاي روز دنيــا و ويژگيهايــي از قبيــل دارا بــودن صفحــه نمايــش بــزرگ بــا نــور پشــت صفحــه  LCDكــه كار ديــدن

و خوانــدن اطالعــات حــك شــده بــر روي آن را بــراي كاربــر آســان مينمايــد.

قابلیت تنظیم دستگاه در حالت اتوماتیک و تنظیم دمای محیط در عدد دلخواه در تابستان و زمستان

قابلیت تنظیم دور فن دستگاه در چهار سرعت مختلف به طور اتوماتیک متناسب با دمای تنظیم شده
قابلیت برنامه خاموش و روشن در ساعات دلخواه و روزهای مختلف هفته
قابلیت تنظیم حالت خواب (  ) Sleep modeدر طول ساعات شب

قابلیت تنظیم دماهای مختلف در هر یک از اتاقها و یا بخشهای ساختمان ( ) Optional
قابلیت کار در مناطق حارهای ( ) Tropical Ambient

قابلیت استفاده چهار فصل

ســرمایش حاصل از داکت اســپلیت ،به صورت تراکمی با اســتفاده از کمپرســور و گرمایش آن ،با اســتفاده از آب گرم متصل به پکیج گرمایشــی خانگی

حاصــل میشــود کــه بــدون اســتفاده از هیــچ سیســتم سرمایشــی و گرمایشــی اضافــی دیگــر ،در تمامــی فصــول ســال قابل اســتفاده مطلوب میباشــد.
عــاوه بــر آن ،قابلیــت تهویــه و تخلیه هوا بدون اســتفاده از ســرمایش و یا گرمایش و اســتفاده از هوای تازه و یا برگشــت در فصول بهار و پاییــز وجود دارد.

قابلیت فیلتراسیون هوا

طراحــی یونیــت داخلــی بــه گونـهای انجــام شــده اســت کــه بــا نصــب فیلتــر مناســب در محــل هــوای ورودی بــه یونیــت ،عمــل تصفیــه و پاالیــش
هــوا شــامل بــو ،مــواد شــیمیایی و آالیندههــای معلــق در هــوا ماننــد باکتریهــا و ویروسهــا کــه موجــب ایجــاد آلرژیهــای فصلــی میشــوند،

بــه خوبــی صــورت میگیــرد .هــر یــک از قابلیتهــای اشــاره شــده در فــوق ،متناســب بــا درخواســت مشــتری قابــل اجــرا خواهــد بــود.

قابلیت نصب در فضای محدود

بــا توجــه بــه محدودیتهــای موجــود در ســاختمانهای بتنــی و یــا پیــش ســاخته جهــت اجــرای کانــال فلــزی ،قابلیــت تنظیــم برگشــت هــوا از
پشــت و یــا زیــر در یونیــت داخلــی و تطابــق بــا محــل نصــب ،از قابلیتهــای یونیــت داخلــی میباشــد .ایــن قابلیــت بــه گونـهای طراحــی شــده
اســت کــه حتــی مصــرف کننــده نیــز میتوانــد بــا بــاز کــردن تنهــا دو کلمــپ محــل برگشــت هــوا را از زیــر بــه پشــت و یــا برعکــس تغییــر دهــد.

امکان استفاده از هوای تازه

بــا توجــه بــه محــل نصــب و کاربــری محــل ،ممکــن اســت در مواقعــی نیــاز بــه هــوای تــازه جهــت باالبــردن مطبوعیــت هــوا احســاس شــود کــه

ایــن قابلیــت نیــز عــاوه بــر وجــود هــوای برگشــت در یونیــت داخلــی وجــود دارد.

گرمایش مطلوب و ارزان

برخــاف نمونههــای خارجــی موجــود در بــازار کــه گرمایــش نیــز در ســیکل زمســتانی بــا اســتفاده از کمپرســور (هیــت پمــپ) و نهایتــا مصــرف
بــاالی انــرژی بــرق صــورت مــی پذیــرد ،در ایــن محصــول بــا توجــه بــه قیمــت گاز مصرفــی در مقایســه آن بــا قیمــت بــرق در کشــور ایــران ،از

کویــل آب گــرم اســتفاده شــده اســت .آب گــرم مــورد نیــاز کویــل گرمایشــی توســط پکیجهــای گرمایشــی اســتاندارد در بــازار تامیــن میشــود.

تقسیم برودت و گرمایش

بــا توجــه بــه توزیــع و پرتــاب هــوا توســط دریچههــای تعبیــه شــده در کانالهــای موجــود در ســقف کاذب ،هــوا بــه طــور یکنواخــت در تمامــی

نواحــی و بخشهــای منــزل و یــا ســاختمان مــورد نظــر پخــش شــده و کلیــه فضاهــای ســاختمان را پوشــش میدهــد.

استقالل در سرمایش و گرمایش

بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ حاملهــای انــرژی در کشــور ،مصــرف بهینــه انــرژی یکــی از دغدغههــای نویــن زندگــی شــهری و بــه ویــژه آپارتمــان
نشــینی اســت .اســتفاده از یونیــت مجــزا و مســتقل در هــر واحــد بــا کمتریــن ســطح اشــغال شــده در محیــط داخلــی ،یکــی دیگــر از مزایــای

سیســتمهای داکتــی شــرکت تهویــه میباشــد.
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هزینه پایین تعمیرات و نگهداری

داکــت اســپلیتهای شــرکت تهویــه بــه دلیــل نصــب ادوات کنترلــی اتوماتیــک ،بــه گون ـهای طراحــی شــدهاند کــه کاربــری آن راحــت و قابــل

اطمینــان بــه لحــاظ عملکــرد صحیــح بــوده و نیــاز بــه تنظیمــات فصلــی توســط متخصصیــن و تعمیــرکاران را بــه حداقــل رســانده اســت.
قـابليــتهــا

مـزايـــا

دارای فن فلزی گالوانيزه با فشار استاتيکی باال در واحد داخلی

قابليت اتصال به هوای تازه

امکان کانال کشی طوالنی

استفاده از فن محوری با راندمان باال و صدای کم جهت واحد بيرونی

قابليت اتصال به پکيج جهت تامين گرمايش

امکان استفاده در مناطق حاره ای ()Tropical

کويــل سرمايشــی دارای لولــه مســی شــياردار داخلــی میباشــد

کــه راندمــان سيســتم را افزايــش میدهــد

واحــد داخلــی بــه گونـهای طراحــی شــده اســت کــه اجــازه تعميــر

و نگهــداری راحتــری را در موقــع نصــب بــه شــما میدهــد

در ظرفيتهای  24000و  BTU/h 36000تک فاز از کمپرسورهای

نحوه نصب و جانمایی

روتاری استفاده شده است

)اندازههاي ابعادي یونیت داخلي داكت اسپليت ( اواپراتور

DUCT SPLIT
Model (OUTDOOR)

W(mm)

H(mm)

D(mm)

TDS-SIRM-24-R

950
1150
1250
1300

330
330
380
380

510
550
590
590

TDS-SIRM-36-R
TDS-SIRM-48-P
TDS-SIRM-60-P
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)اندازههاي ابعادي یونیت خارجی داكت اسپليت (کندانسور

DUCT SPLIT
Model (OUTDOOR)

W(mm)

H(mm)

D(mm)

TDS-SORM-24-R

920
920
920
920
920

870
870
870
1330
1330

350
350
350
350
350

TDS-SORM-36-R
TDS-SORM-36-P
TDS-SORM-48-P
TDS-SORM-60-P

نحـوه کـدگـذاری

1

T
W
S
T
N
XX
C
H
1
2
1
3
I
O

2

3

-

4

5

6

-

7

8

9

TAHVIEH Co.

TROPICAL
NON TROPICAL
NOMINAL CAPACITY
COOLING
COOLING & HEATING
R407C
R410A
1PH/220V/50HZ
3PH/220V/50HZ
INDOOR
OUTDOOR
W

S

-

N

0

10

1
2
3

WALL MOUNTED SPLIT

T

-

4
/1000

5,6
7

&
R407C
R410A

8
9
10

9

-

H

2

1

-

I

TWS-N-09H-21I

جداول ظرفیت سرمایشی و گرمایشی

16

مزایای داکت اسپلیتهای نسل جدید شرکت تهویه
استفاده از فنهای EC

راندمان باالی  90درصد و ذخیره انرژی تا حدود  50درصد

مصرف انرژی پایینتر

قابلیت مانیتورینگ پیوسته (دما و ولتاژ موتور به صورت اتوماتیک مانیتور میشود)
نصب و اتصال آسان

ساختار کامپکت و اندازه کوچکتر موتور
سطح صدای بسیار پایین
طول عمر بیشتر

قابلیت اتصال به سیستم هوشمند الکترونیکی و یا سیستمهای مانیتورینگ با قابلیت برنامه پذیری
دراین سیستم ،پارامترهای نامناسب مثل ولتاژ باالی راه اندازی و یا دمای موتور ،وجود ندارد

در حالت عملکرد مدار باز ،سرعت فن میتواند به صورت  Steplessاز محدوده  10-0ولت یا  20-4میلی آمپر شروع به کار کند

فنهــای  ECبــا قســمتهای الکترونیکــی یکپارچــه قابلیــت کنتــرل ســرعت از  0تــا  ٪100ســرعت اســمی را دارا ميباشــد .در حالــت عملکــردی

مــدار بســته ،فنهــای  ECمقــدار اندازهگیــری شــده واقعــی را بــا مقــدار اســمی مقایســه کــرده و ســرعت را بــر طبــق نیازمنــدی تنظیــم میکند.
استفاده از کمپرسور اینورتر

اســتفاده از کمپرســورهای جدیــد (چنــد دور) در کولرهــای گازی ،باعــث صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی تــا  ٪40میشــود ،بــه ایــن صــورت کــه

دســتگاه بعــد از رســیدن بــه دمــای مــورد نظــر ،خامــوش نمیشــود بلکــه دور خــود را کــم مــی کنــد .چــون ايــن کمپرســورها قابلیــت کارکــرد بــا 3

دور مختلــف را دارنــد و در زمانــی کــه نیــاز بــه تمامــی ظرفیــت کمپرســور نباشــد ،میتواننــد بــر حســب نیــاز بــه صــورت هوشــمند از  1/3یــا 2/3
تــوان خــود اســتفاده نماینــد و ایــن در حالــی اســت کــه دســتگاههای اســپلیت معمولــی چنیــن قابلیتــی ندارنــد و از زمــان شــروع بــه کار ،بــا ٪100
تــوان خــود تــا هنــگام خاموشــی یکســره کار میکننــد.

برخی مزایای کمپرسورهای اینورتر

درجه حرارت پایینتر و صدای کمتر

کمپرســورهای معمولــی بــرای کارکــردن نیــاز بــه ولتــاژ بــاال دارنــد .در نتیجــه ،انــرژی زیــادی بــه صــورت گرمــا تلــف میشــود و بــه خاطــر دور

زیــاد ،لــرزش و صــدای نســبتا زیــادی نیــز تولیــد میکننــد ،ایــن درحالــی اســت کــه کمپرســور  inverterبســیار کــم صداســت و بــه خاطــر قابلیت
کارکــرد بــا دور پاییــن ،کمتریــن انــرژی گرمایــی را تلــف میکنــد.

عدم استفاده از خازن ( )Capacitorدر سیستمهای Dc inverter

همانطور که میدانیم یکی از مشــکالت و عوامل مصرف زیاد انرژی در کولرهای گازی ،اســتفاده از خازن در آنهاســت که مخصوصاً در هنگام اســتارت ،ولتاژ

زیادی برق از شــبکه میگیرد و همین امر باعث صدمه زدن به ســایر وســایل برقی نیز میشــود .در حالیکه در سیســتم اینورتر ،کمپرســور برق ورودی AC

متناوب را به  DCتبدیل میکند و با کنترل فرکانس ،دور کمپرســور تنظیم میشــود و دیگر برای اســتارت اولیه و همچنین کارکرد ،نیازی به خازن ندارد.
استفاده از گاز  R410aدر دستگاههای اینورتر

اســتفاده از نســل جدیــد گازهــای ترکیبــی از انــوع مختلــف  134 ،410 ،407و  ....عــاوه بــر باالبــردن راندمــان دســتگاه در گرمایــش و ســرمایش تــا
دماهــای  -20و  + 60آســیبی بــه محیــط زیســت نیــز نمیرســاند.
صرفه جویی در مصرف انرژی

سیســتم تهویــه مطبــوع مجهــز بــه کمپرســور اینورتــر ،میتوانــد بــا کنتــرل ســرعت متغیــر کمپرســور ،دمــای کامــا ثابتــی را بــرای شــما فراهــم
کنــد و باعــث صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی تــا  ٪60میشــود.
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استفاده از کمپرسور های روتاری ()Rotary

تعمیر و نگهداری آسان تر این نوع کمپرسورها نسبت به سایر کمپرسورها

کمترین مقدار روغن مورد نیاز نسبت به سایر کمپرسورها
توانایی عملکرد در محیطهای سخت و خشن

تولید گرمای پایینتر

دارای تکنولوژی مقاوم در برابر شوکها و ضربهها

بسیار سبکتر و قابل حملتر نسبت به سایر کمپرسورها

هیچ گونه کاهش در ظرفیت کمپرسور با گذشت زمان رخ نمیدهد

جایگزینی مناسب برای کمپرسورهای رفت و برگشتی
بازدهی باال با اشغال فضای کمتر

تولید صداي کمتر

مصرف بهینهتر

استفاده از مبرد R410a

این مبرد سازگار با محیط زیست بوده و حاوی هیچ گونه ماده شیمیایی مخرب الیه ازون نمیباشد
امکان طراحی سیستمهایی کوچک تر و با راندمان باالتر با این مبرد وجود دارد

به علت تبادل حرارتی بهتر و افت فشار کمتر ،این مبرد اشتعال پذیر نمیباشد
سمی بودن آن بسیار پایین میباشد
ارزانتر بودن

خورندگی پایین

کارکرد در فشار باال

تبادل حرارتی باالتر

قابل استفاده با لولههای فوالدی ،مسی و برنجی

تولید صداي کمتر

مصرف بهینهتر

