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  گاهدست) ــــــ(تعداد مورد نیاز  -1
  L-Type    عمودي  –                           C  کامل عمودي –                    B         افقی – A  نوع هواساز  -2

    A – بروزن رو                          B – باالزن                C – زن پائین          
 باشد، لزوماً بصورت افقی خواهد بود در صورتیکه دستگاه مورد درخواست داراي قسمت ایرواشر و یا مولتی زون می.  
3-              A - اي یک منطقه      B – اي  چند منطقه    
  .مشخص شود به ترتیب از راست به چپ نسبت به پشت دستگاه هر منطقه یهواده اي است ظرفیت چند منطقه هواساز در صورتیکه -4

Z1=....................... CFM Z2=.......................CFM    , Z3=......................CFM    , Z4=..................... CFM    , 

Z5=........................CFM Z6=.......................CFM    , Z7=......................CFM    , Z8=......................CFM    , 

Z9=........................CFM Z10=.......................CFM    , Z11=......................CFM    , Z12=......................CFM    , 
  
                                   :میزان هوادهی کل   IN.W.G _________: )ناشی از کانالها(افت فشار خارجی  -5

  ……………شهر ....................................... /  FTارتفاع از سطح دریا یا شهر محل نصب      
    خواهد  نمی -    B  خواهد می -A  :رطوبت زن  -6
  رطوبت زن، از چه نوع باشد ؟ در صورت نیاز به -7

A-  رطوبت زن بخار  STEAM GRID    
B- نازل سوزنی رطوبت زن  FOG NOZZLE    
C-  الکتریکی      رطوبت زنTYPE-PAN                  کی رطوبت زن ظرفیت الکتریKW                       
D-    ایرواشرAIR WASHER  :         CLASS-4    CLASS-6            CLASS-8                      

    نمی خواهد -                                    Bمی خواهد  -                    A:هوا  ندهجعبه مخلوط کن -8
 ردیف ذیل تکمیل شود باشد یم يابعادت یمحدود يکه محل نصب هواساز دارا یدر صورت ،.  

  )ارتفاع( mm                             = H      )عرض(mm                        = W     )طول( = mm                       L    :نصب هواساز محلابعاد  -9
  :فیلترهاي مورد نیاز  -10

A- فیلتر آلومینیومی قابل شستشو     FLAT-               STAGGERED-     V-TYPE-      
B-لتر بستر اول       یف شیپA-  دارد    B- دارد ن    C- لترینوع ف                           
C-لتر بستر دومیف شیپ      A-  دارد    B- دارد ن                    C- لترینوع ف                           
D-  سومبستر  (  پیش فیلتر بهمراه%99.99   راندمانفیلتر هپا با        (  A-  دارد  B- دارد ن    
E- باشد دوم راندمان فیلتر به کدامیک از حاالت ذیل می ایاول بستر يلترهایش فیپ اي بعنوان در صورت وجود فیلتر کیسه:  

                       A) 50%                       B) 60%                   C) 85%                     D) 90%   
هواساز آن را در داخل دستگاه  بعنوان فیلتر بستر سوم، مورد نیاز است محل نصب %99.99یا هپا با راندمان  %90در صورتیکه فیلترهاي با راندمان 

  : باشد ابعاد کانال محل نصب فیلتر قید گردد  قید نمائید و ضمناً در صورتیکه داخل کانال می ) یلتر کانالیف(  کانال داخل یا در
-A  فن  از قبل                       ) : یلتر داخلیف( داخل هواساز             بعد از فن  

C-  یکانال سومابعاد کانال محل نصب فیلتر بستر:                               mm                 mm     H =                  W =   
  قسمتی  3دیمونتاژ  -   3قسمتی  2دیمونتاژ -  2مونتاژ کامل  -1:     صورت ساخته شود  چه هواساز به -11

باشـند   نمی دارند، و داراي قسمت ایرواشر 000CFM’20باالتر از  هوا دهیظرفیت که  به علت سهولت در حمل و نقل دستگاه ترجیح دارد دستگاههایی: توجه 
  .قسمتی تولید گردند 3باشند، بصورت دیمونتاژ  مذکور داراي قسمت ایرواشر می قسمتی ساخته شوند و در صورتیکه با ظرفیتهاي 2بصورت دیمونتاژ 

در وموتـور  ها و سمت دسترسی و قرارگیري الکتر ایستیم، سمت اتصاالت کویل در جهت جریان هوا می دمپر يو روبرو هنگامیکه پشت دستگاه -12
   (L)چپ -      B (R)راست -A      ؟رندیگ یکدام طرف قرار م

دو  سمت اتصاالت کویلهـا در  2500موارد فوق در دو طرف دستگاه واقع میگردد و در مورد هواساز مدل  4000,3500,3000در مورد هواسازهاي مدل  :ه جتو
  .نخواهد بودفوق راست واقع میشود و نیازي به تکمیل قسمت  طرفطرف و سمت دسترسی و قرارگیري الکتروموتور در 

  

CFM 
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  مشخصات دقیق قسمتهاي مختلف هواساز
  کویل سرمایی

      B(DX  آبی) A  نوع کویل سرمایی 
 BTU/HR …………………………………………       سرمایی محسوس             بار  -1

 BTU/HR …………………………………………           بار سرمایی کل  -2

 CFM …………………………………………         دبی هواي مورد نیاز  -3

 ENTERING (DB/WB) .........../..............F   LEAVING (DB/WB) ............/..............F کویل سرمایی شرایط هواي ورودي و خروجی -4
  ENTERING.............F    /     LEAVING.............F                       خروجی کویل سرمایی                    / دماي آب ورودي  -5
 .G.P.M …………………………………………                                          دبی آب ورودي به کویل    -6

  F...........    مشخص گردد .REFRIGERANT EVAPORATING TEMPباشد دماي  می  DX-COILدر صورتیکه کویل سرمایی از نوع  -7
  8FPI                                           14 FPI                                      تعداد پره در اینچ -8
      مسی                         آلومینیومی                               جنس پره کویل  -9

    خواهد ینم                                   خواهد یم           BLYGOLD یپوشش ضد خوردگ -10
 ین مجهز به پوشش ضد خوردگیو همچن س مسها از جن وع پرهشود ن ، پیشنهاد می)خصوصاً در مناطق ساحلی(در مناطقی که عوامل خورندگی در اتمسفر محیط وجود دارند،  -

BLYGOLD باشند.  
  ییکویل پیش گرما

 BTU/HR ………………………………………       بار حرارتی کل -1

 CFM ……………………………………… میزان دبی هوا  -2

 ENTERING DB ...................... F     /    LEAVING DB ...................... F خروجی کویل گرمایی  / دماي خشک هواي ورودي  -3
 ENTERING ............................ F     /    LEAVING ............................ F خروجی کویل گرمایی/ دماي آب ورودي  -4
  دبی آب کویل -5
          8FPI                                       تعداد پره در اینچ -6

………………………………………… G.P.M. 
 
    14 FPI 

      مسی               آلومینیومی                             پره کویل  جنس -7
    خواهد ینم        خواهد یم           BLYGOLD یپوشش ضد خوردگ -8
  .باشند BLYGOLD ین مجهز به پوشش ضد خوردگیها از جنس مس و همچن پره شود نوع در مناطقی که عوامل خورندگی در اتمسفر محیط وجود دارند پیشنهاد می -
  (PSIG).............................                           :باشد فشار بخار  کار با بخار میکویل مذکور مناسب در صورتیکه  -9

  .شوند یساخته م FPI 8با تعداد  لیاز جنس است رالیاسپ يمانسمان و پره ها يفوالد يبا لوله ها PSIG 30 يباال يبخار در فشارها يلهایکو
  ............الکتریکیتعداد مراحل کویل    (KW)................... باشد قدرت الکتریکی  مذکور بصورت الکتریکی می در صورتیکه کویل -10

  کویل گرمایی

 BTU/HR ………………………………………       بار حرارتی کل -1

 CFM  ………………………………………       میزان دبی هوا  -2

 ENTERING DB ...................... F     /    LEAVING DB ...................... Fخروجی کویل گرمایی     / دماي خشک هواي ورودي  -3

 ENTERING ............................ F     /    LEAVING ............................ F خروجی کویل گرمایی/ دماي آب ورودي  -4

 .G.P.M …………………………………………            دبی آب کویل -5

   8FPI               14 FPI                                    تعداد پره در اینچ  -6
      مسی               آلومینیومی                             پره کویل  جنس -7
    واهدخ ینم        خواهد یم           BLYGOLD یپوشش ضد خوردگ -8
  .باشند BLYGOLD ین مجهز به پوشش ضد خوردگیو همچن ها از جنس مس شود نوع پره هاد میدر مناطقی که عوامل خورندگی در اتمسفر محیط وجود دارند پیشن -
  (PSIG).............................                                      :باشد فشار بخار  در صورتیکه کویل مذکور مناسب کار با بخار می -9

  .شوند یساخته م FPI 8با تعداد  لیاز جنس است رالیاسپ يمانسمان و پره ها يفوالد يبا لوله ها PSIG 30 يباال يبخار در فشارها يلهایکو
  ............تعداد مراحل کویل الکتریکی (KW)...................ریکی باشد قدرت الکت در صورتیکه کویل مذکور بصورت الکتریکی می -10
  



  شرکت ساراول
  تهران ایران 19917کد پستی  81ه خیابان شیخ بهائی شمالی شمار

)021( 88046920: فکس )     021( 88046921تلفن   
 فرم اطالعات تکمیلی هواساز

 
  

  

F-MS-03 (4)  Page: 3/3 

  ش مجددیکویل گرما

 BTU/HR ………………………………………         بار حرارتی کل -1

 CFM ………………………………………         میزان دبی هوا  -2

  ENTERING DB ...................... F     /    LEAVING DB ...................... F خروجی کویل گرمایی/ دماي خشک هواي ورودي -3

 ENTERING ............................ F     /    LEAVING ............................ F خروجی کویل گرمایی/ دماي آب ورودي -4

 .G.P.M …………………………………………       دبی آب کویل -5

  8FPI                14 FPI                                    تعداد پره در اینچ -6
      مسی               آلومینیومی                             پره کویل  جنس -7
    خواهد ینم        خواهد یم           BLYGOLD یپوشش ضد خوردگ -8
  .دباشن BLYGOLD ین مجهز به پوشش ضد خوردگیو همچن ها از جنس مس شود نوع پره هاد میقی که عوامل خورندگی در اتمسفر محیط وجود دارند پیشندر مناط -
  (PSIG).............................                                   :باشد فشار بخار  در صورتیکه کویل مذکور مناسب کار با بخار می -9

  .شوند یساخته م FPI 8با تعداد  لیاز جنس است رالیاسپ يمانسمان و پره ها يفوالد يبا لوله ها PSIG 30 يباال يبخار در فشارها يلهایکو
  ............راحل کویل الکتریکیتعداد م (KW)...................باشد قدرت الکتریکی  در صورتیکه کویل مذکور بصورت الکتریکی می -10
  
  .اطالعات فوق مورد تائید است و شرکت ساراول مسئولیتی بابت اشتباه در اطالعات داده شده ندارد    

 :     /     /تاریخ :                         امضاء .. : ........................................مسئولیت :......................................نام خانوادگی : ...................... نام 

  .تکمیل این فرم بدون تکمیل کادر باال اعتبار ندارد: توضیح   
  
  

  : توضیحات اضافی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


