معرفی شرکت
افتخار داریم به پشتوانه بیش از چند دهه فعالیت مستمر در زمینه سیستم های تهویه مطبوع و عرضه بهترین کیفیت ها و قابل
رقابت با برند های معتبر جهانی  ،نقشی سازنده و ثمر بخش در جهت ارتقاء کیفیت این صنعت ایفا نماییم .
شرکت مهتاب گستر فعالیت خود را در زمینه ساخت انواع دستگاه های تهویه مطبوع از جمله  :برج های خنک کننده مدار باز –
مدار بسته  ،مبدل های حرارتی صفحه ای – مبدل های حرارتی پوسته و لوله  ،هواسازهای صنعتی – هواسازهای هایژنیک
(بهداشتی)  ،یونیت هیتر  ،انواع فن کویل  ،پکیج هوا خنک  ،انواع چیلر تراکمی هوا خنک – چیلر تراکمی آب خنک و ...
سازماندهی نموده و با بهره گیری از نیروهای متخصص و مجرب و با استفاده از نرم افزارهای تخصصی  ،ماشین آالت اتوماتیک
گامی مؤثر در ارتقا کیفیت محصوالت و پیشرفت صنعت کشور برداشته است .

: تولیدات این شرکت عبارت اند از
) Cooling Tower ( برج خنک کننده
) Open – Counter Flow – Cubic – Cooling Tower (  برج خنک کننده مدار باز – جریان مخالف – مکعبی-1
) Open – Counter Flow – Conic – Cooling Tower (  برج خنک کننده مدار باز – جریان مخالف – مخروطی-2
) Open – Cross Flow – Cubic – Cooling Tower (  طرح ابارا-  برج خنک کننده مدار باز – جریان متقاطع-3
) Close – Counter Flow – Dry – Cooling Tower ( )  برج خنک کننده مدار بسته – هوا خنک ( خشک-4
) Close – Counter Flow – Evaporate – Cooling Tower ( )  برج خنک کننده مدار بسته – هیبریدی ( ترکیبی-5
(coil) کویل
(Condenser Coil)  کویل کندانسور-6
(DX Coil)  کویل اوپراتور-7
(Cooling & Heating Water Coil)  کویل آبی و گرم-8
(Cooling Oil Coil)  کویل روغن خنک کن-9
(Unit Heater) یونیت هیتر
(Water Unit Heater)  یونیت هیتر های آبی-10
(Fan Coil) فن کویل
(Duct Fan coil)  فن کویل های کانالی-11
(Air Handing Unit) هواساز
(Air Handing Unit)  هواسازهای صنعتی-12
(Hygenic Air Handing Unit)  هواسازهای هایزنیک-13
(Compression Chiller) چیلر تراکمی
(Water Compression Chiller)  چیلر های تراکمی آبی-14
(Air Compression Chiller)  چیلر های تراکمی هوایی-15
(Condensing Unit) کندانسینگ یونیت
(Air Cooled Condenser)  کندانسور هوایی-16
(Shell &Tube Heat Exchanger) مبدل های حرارتی پوسته و لوله ای
(Shell &Tube Evaporator)  اواپراتور-17
(Shell Tube Water Cooled Condenser) کندانسور آبی-18
(Industrial Heat exchanger) مبدل های حرارتی مخصوص صنایع-19

هواساز صنعتی
هواساز یکی از مهمترین بخش های تهویه مطبوع می باشد ،که امکان تأمین هوای مناسب در کلیه فصول سال را دارا هستند ،این
دستگاه ها وظیفه کنترل ذرات معلق  ،دما و رطوبت هوا و نیز میزان هوادهی و تصفیه هوا را بر عهده دارد .
هواسازها در مکان های عمومی  ،اداری  ،تجاری  ،مسکونی  ،بیمارستان ها و مراکز داروسازی مورد استفاده قرار می گیرند .
شرکت مهتاب گستر قابلیت تولید و طراحی انواع هواسازها به منظور کاربرد در شرایط مختلف محیطی و کاربردی را دارد .

مزایای هواساز صنعتی
 -1هواساز با استفاده از عبور هوا از میان کویل های سرمایشی و گرمایشی  ،دما هوا را مطلوب می کند و امکان رطوبت زنی هوا در
زمستان  ،تصفیه هوا و حتی گرفتن رطوبت اضافی هوا در تابستان را ایجاد می نماید.
 -2عملکرد و تعمیر نگهداری اصلی  ،در جایی قرار می گیرد که ساکنان در آنجا حضور ندارد  ( .اتاق هوا ساز )
 -3این سیستم به صورت مرکزی بوده و کلیه لوله کشی ها  ،کابل های برق و کانال ها در یک جا مستقر می باشد.
 -4انتخاب های زیادی به منظور انتخاب منطقه بندی )  ( Zoneوجود دارد.
 -5این سیستم در مواردی که نیاز به تخلیه یا تغذیه هوای غیر عادی دارند کامال مناسب است (فشار مثبت یا فشار منفی)

نکاتی در مورد هواساز
 -1فن های  Backwordدر مقابله با افت فشار  ،دارای مقاومت بیشتری نسبت به فن های  Forwardمی باشد.
 -2امکان طراحی هواساز به صورت تک منطقه ای ) (Single Zoneو یا چند منطقه ای ) (Multi Zoneمی باشد.
 -3ارائه اینورتر ) ( (Inverterسیستم کنترل دور موتور و تنظیم میزان هوادهی) بنا به درخواست خریدار قابل افزودن می باشد .
-4قابلیت تأمین گرمایش از طریق کویل بخار و یا کویل الکتریکی
 -5امکان تولید در هر ظرفیت و هر هوادهی فراهم می باشد .
-6انواع فیلترها بنابر شرایط هوای ورودی  ،نوع کاربری هواساز و یا درخواست مشتری قابل ارائه می باشد .
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*** الزم به ذکر است طول دستگاه هواساز وابسته به نوع فیلتراسیون و قطعات جانبی از جمله رطوبت زن یا رطوبت گیر متغیر است .

اجزاء هواساز صنعتی

شاسی نگه دارنده هواساز
شاسی نگه دارنده از ناودانی های فابریک با سایز متناسب با مدل دستگاه ساخته می شود که پس از برش  ،به روش
جوشکاری با قوس الکتریکی  ،مونتاژ می شود و بعد از زنگ زدایی با رنگ اپوکسی پوشش داده می شود .
بدنه
بدنه دستگاه از ورقه گاوانیزه با ضخامت مناسب به صورت دو جداره و عایق فشرده شده به ضخامت  50 mmساخته
می شود و با رنگ الکترواستاتیکی پوشانیده می شود  ،درجداره داخلی برای هوابندی دستگاه از نوار الستیکی مخصوص
استفاده می شود .
درب های بازشو کلیه فن باکس ها و فیلترها مجهز به قفل و لوال از جنس پلی آمید الیاف دار بوده و به صورت فشار
مثبت و منفی طراحی می گردد .
استراکچر
استراکچر اصلی دستگاه از پروفیل های ستونی آلومنیوم  4خم و سپری تشکیل می شود که با رنگ الکترواستاتیک ،
پوشش می گردد .
پروفیل ها و سپری ها با اتصال مخصوص از جنس آلومینیوم به یکدیگر اتصال می یابند .
*** استفاده از پروفیل های  Thermal Breakبه منظور کاهش تلفات انرژی و در صورت درخواست مشتری امکان
پذیر می باشد .
سینی درین (تشتک)
سینی درین وظیفه جمع آوری و تخلیه ی آب هایی که در زمان هواگیری کویل از آن خارج شده و همچنین بخار آب تقطیر شده
بر روی کویل سرمایشی را دارد.
سینی درین ها برای جلوگیری از زنگ زدگی با رنگ الکترواستاتیک پوشانده می شود و عالوه بر رنگ بیرون برای جلوگیری از
تقطیر با عایق االستومور کامال پوشانده می شوند .

کویل های سرمایشی و گرمایشی
مشخصات کلی کویل ها به صورت  Fin Plateمی باشند .
کویل های گرمایشی و سرمایشی از فین های آلومینیومی که بر روی لوله های مسی قرار گرفته اند  ،ساخته می شوند  .سرعت
عبور از سطوح فین در هواساز برای کویل های گرمایشی از  200 FPMتا  1500 FPMو برای کویل های سرمایشی از 400
FPMتا  600 FPMتوصیه می شود  .در کویل های گرمایشی و سرمایشی آبی  ،برای جلوگیری از رسوب آب  ،از لوله با سایز 5/8
اینچ به باال استفاده می شود .

مشخصات فنی بخش فیلتراسیون هواساز صنعتی
-1فیلتر فلزی ( ) METAL FILTER
برای جداسازی ذرات معلق در هوا بهکار میرود و معموالً از جنس گالوانیزه یا آلومینیوم است و عموماً بعنوان پیش فیلتر یا اولین
مرحله فیلتراسیون در هواساز به کار برده می شود و در سامانههای تصفیه هوا دیگر نیز مورد استفاده قرار میگیرد .این فیلتر از
چندین ورقه مشبک فلزی که بصورت چینخورده هستند و روی یکدیگر در داخل یک قاب فلزی مستقر شدهاند ،تشکیل شدهاست.
نحوه قرارگیری این ورقههای مشبک در داخل قاب از ورقههای با چشمههای بزرگتر به ریزتر بوده و قابلیت جداسازی ذرات با قطر
بیشتر از یک میلی متر را دارد.

-2فیلتراسیون نوع کیسه ای ( ) BAG FILTER
در فیلتر کیسهای ،مطابق نامش ،پارچه فیلتر برای افزایش سطح فیلتر ،به شکل کیسههایی در کنار هم قرار گرفته است .پارچه فیلتر
مورد استفاده از الیاف مصنوعی نبافته و قاب فیلتر فلزی یا پالستیکی می باشد .این نوع فیلتر در کالس بازدهی  F5تا  F9تولید می
گردد و در تهویه مطبوع و صنعتی کاربرد وسیعی دارد .هر کی از کالس های بازدهی دارای راندمان مشخصی در فیلتراسیون گرد و
غبار با بزرگی  1میکرون مورد استفاده قرار می گیرند  .این فیلترها جز دسته فیلترهای راندمان باال می باشند و عموما راندمان این
کیسه ها از  45درصد تا  85درصد متغیر است .

-3فیلتراسیون نوع هپا ()HEPA
 HEPA FILTERکه مختصر شده کلمه  ( High Efficiency Particulate Air Filterفیلترینگ ذرات هوا با عملکرد باال)
بوده  ،یکی از مهم ترین نوع فیلترها در سیستم ها تهویه مطبوع یا تصفیه هوا می باشد  .این نوع فیلتر عموما براساس نوع طراحی
و آنالیز هوا مورد استفاده قرار می گیرد  .این نوع فیلترها قادرند ذرات را تا بزرگی  0.3میکرون را فیلتر کنند  .این فیلترها بر اساس
نوعی رده بندی در تیپ های مختلف قرار می گیرند و اگر کنار اسم فیلتر از حرف  Wاستفاده شود به معنای قابل شستشو بودن می
باشد و از طرفی هر کدام از انواع فیلترها قادرند تا درصد معینی از ذرات بزرگتر از  0.3میکرون را فیلتر کنند که با توجه به همین
درصد در رده ها مختلف قرار می گیرند  .در جدول زیر انواع رده بندی فیلتر نوع هپا مشخص شده است .
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ساختار فیلتر هپا
یک فیلتر از جنس مواد پلیمری و الیاف ویژه را تصویر کنید که منافذ بسیار ریزی داشته و ذرات معلق باالتر از  0.03میکرون قادر به
عبور از این منافذ نیستند .این تعریف سادهای از ساختار و عملکرد فیلتر هپاست؛ اما اگر یک ورق یا الیه از این فیلتر در یک
دستگاه قرار گیرد ،به دلیل سطح تماس بسیار کم ،میزان هوای تصفیهشده بسیار ناچیز میشود و همچنین منافذ خیلی زود بهوسیله
گردوخاک مسدود میشوند و میبایست فیلتر را تعویض کرد .با تا کردن این فیلتر به شکل آکاردئونی به جلو و عقب سطح بسیار
بزرگی از فیلتر در فضای بسیار کوچکی قرار میگیرد .بهاینترتیب میتوان مساحت بیشتری از ورقهها را در یک فضای اندک جای
داد .این همان روشی است که در طراحی فیلترهای هپا بهکاررفته است و امروزه در برخی از دستگاههای تصفیه هوا فیلترهایی به
مساحت  40مترمربع به همین روش در دستگاه جای میگیرند .در یک نگاه ظاهر یک فیلتر هپا ،فیلتر هوای خودروهای سواری را به
یاد میآورد.

-4فیلتراسیون نوع اولپا ( ) ULPA
 ULPA FILTERکه مختصر شده کلمه  ( Ultra - Low Particulate Air Filterفیلترینگ ذرات بسیار ریز هوا ) بوده
یکی دیگر از بخش ها مختلف فیلتراسیون هوا محسوب می شود و تقریبا به لحاظ عملکرد  ،مشابه فیلتر نوع هپا می باشد و با
این تفاوت که این نوع فیلتراسیون قادر است آالینده ها ذرات هوا را تا بزرگی  0.12میکرون فیلتراسیون کند.
ساختار فیلتر اولپا
فیلترهای اولپا از کاغذهای میکرو فایبرگالس (بوروسیلیکات) به همراه فویلهای آلومینیومی جداکننده تشکیل شدهاند و از
لحاظ ساختاری مانند فیلترهای هپا هستند اما با این تفاوت که کاغذ فایبرگالس به کار رفته در فیلترهای اولپا از الیاف ظریف
تری تشکیل یافته است.
عملکرد انواع فیلتراسیون نوع هپا و اولپا و حذف انوع ذرات موجود در هوا

استانداردهای جهانی استفاده از انواع فیلتراسیون هپا و اولپا
IEST RP-CC001 -- HEPA and ULPA filters -1
IEST-RP-CC007 -- Testing ULPA filters -2
ASTM F1471 -- Standard Test Method for Air Cleaning Performance of a High-Efficiency Particulate -3
Ai

مشخصات فنی بخش دمپر هواساز
مزیت ها ( : ) Features
بدون نیاز به نگهداری

کاربرد ها ( ) Application
استفاده در هواسازهای دوراهه و سه راهه

مقاومت بسیار کم در برابر جریان هوا

تنظیم میزان هوای ورودی و خروجی یا میزان گردش هوا محیط

( به دلیل استفاده از مقطع ایرودینامیکی در تیغه ها دمپر )

انسداد یا بازگشایی کامل یکی از مسیر های جریان هوا در صورت نیاز

هوابند کامل در موقع بسته بودن
سطح صدا تولیدی فوق العاده کم
مجهز به سیستم قفل و گیره ثابت کننده در حالت معین

مشخصات تکمیلی (: )Characteristics
-1به دلیل استفاده از تیغه ها با مقطع ایرفویل ایرودینامیکی دمپرها از تولید صدا و افت فشار بسیار پایین برخوردارند .
-2دستگیره باز و بسته کردن دمپر بنابر درخواست خریدار می تواند هم در جهت راست و هم در جهت چپ دمپر قرار گیرد .
 -3عملکرد تیغه های دمپر به صورت سری بوده و با باز و بسته کردن هندل یا دستگیره دمپر تمامی تیغه ها به صورت سری تغییر مقطع
می دهند .
-4جنس تیغه ها از جنس آلومینیوم یا فایبرگالس یا شفت ها برنجی یا  PVCبنابر مدل های مختلف دستگاه و نیز درخواست مشتری
قابل تغییر می باشد .
محدودیت ها کاربردی ( : ) Recommendations
 -1قابل استفاده در محدوده دمایی ) -20F To 180F ( :
 -2ماکزمیمم اختالف فشار قابل تحمل دمپر 10 In hg :
 -3ماکزمیمم سرعت جریان هوا ورودی 1200 FPM :

مشخصات فنی بخش فن یا پروانه هواساز صنعتی
فن های سانتیفیوژ یا گریز از مرکز همانطور که از اسم آن نیز مشخص است به فنی گفته می شود که نیروی الزم جهت
جریان هوا یا گاز در عبور از این نوع فن ها توسط نیر وی گریز از مرکز فراهم می شود  .در این فن ها جهت خروج جریان
هوا یا گاز  ،عمود بر محور گردش فن یا شافت انتقال قدرت می باشد  .در این مدل فن ها گردش و خروج هوا عموما با
افزایش بالقوه فشار استاتیک همراه بوده و این افزایش فشار عمدتا با کاهش سرعت هوا یا گاز در خروجی فن همراه می
شود و به دلیل باال بودن فشار استاتیکی این مدل فن ها  ،از آن ها به عنوان مرکزیت سیستم های هوادهی با کانال کشی
و مسیر های طوالنی و یا جریان دهی به هوا و گاز های کثیف استفاده می شود .

 2-1کاربرد ها :
الف  :فن های سانت یفیوژی توان تولید فشارهای نسبتا باال را دارند .این فن ها اغلب در جریان های گاز کثیف ( با
رطوبت باال و حاوی ذرات) ،در کاربردهای انتقال مواد و در سیستم هایی که در دماهای باالتر مورد استفاده قرار می
گیرند.
ب  :فن ها سانتیفیوژی به دلیل داشتن فشار استاتیک با ال عموما به منظور هوادهی و تأمین هوای مورد نیاز ساختمان
ها و واحد ها صنعتی با استفاده از کانال کشی کاربرد دارند 7 .
ج  :بسیار مناسب جهت تهویه مطبوع ساختمان ها
 2-2اجزا مختلف فن گریز از مرکز :
 – 1حلزونی  :این بخش به عنوان قسمتی تلقی می شود که پروانه چند پره داخل آن قرار گرفته و وظیفه مهیا نمودن
مسیر جریان هوا را بر عهده دارد .
 – 2پروانه  :این بخش مهم ترین قسمت سیستم هوادهی فن های سانتیفیوژ تلقی می شود و بر اساس نوع کاربرد انواع
مختلفی دارد که پیش تر به توضیح اجمالی در باب این موضوع می پردازیم .
-3قدرت ( الکتروموتور و پولی تسمه کاهش دور )  :این بخش وظیفه تأمین نیرو الزم گردش فن از طریق تسمه پولی (
پولی فلکه ) و موتور را بر عهده دارد .

 2-3انواع فن گریز از مرکز :
 : 1بکوارد با مقطع ایرودینامیکی ایروفویل رو به عقب ( : ) Backward Inclined Airfoil
پروانه های دوکی شکل بر خالف جهت چرخش فن زاویه دارند .
با پره های نازک بیشترین بازدهی در حدود  92درصد را دارند اما به دلیل توقفات
ناشی از  Overloadموتور ،بیشترین ناپایداری را دارند .
زاویه کم برخورد با جریان گاز ،انباشت مواد روی پره های فن و همچنین سایش
را بیشتر می کند .
در جریان های باال هوادهی بازدهی افت می کند .

 : 2بکوارد با منحنی رو به عقب ( : ) Backward Inclined Curved
راندمان این مدل فن ها در حدود  85درصد است .
پروانه های فن در جهت عکس چرخش فن انحنا دارند.
از فن های با پروانه تخت کاراتر هستند.
زاویه کم تماس با جریان گاز  ،انباشت مواد روی پروانه های فن را افزایش می
دهد.
در جریان های باال هوادهی بازدهی افت می کند .

 : 3بکوارد با پره ها تخت شیب رو به عقب ( : ) Backward Inclined Flat
راندمان این مدل فن ها در حدود  78درصد است .
فن های سانتریفیوژ با پروانه های مایل به عقب از لحاظ ساخت ساده هستند
و مقاومت مکانیکی ضعیف تری در مقایسه با پروانه های انحنا به عقب دارند.
این فن ها نیز بدون اضافه بار می باشند.
پروانه های تخت در جهت عکس چرخش فن زاویه دارند.
از سایر انواع فن قدرتمندتر در نظر گرفته میشوند.
زاویه کم تماس با جریان گاز به انباشت مواد روی پره های فن کمک می کند.
در جریان های باال ،کارایی افت میکند.

 : 4فوروارد با منحنی رو به جلو ( : ) Forward Curved
فن های سانتفیوژ با پروانه ها انحنا رو به جلو در مقایسه با پروانه های انحنا رو به عقب فشار بیشتری را تولید می کنند
راندمان پایین تری دارند .این فن ها اغلب برای تهویه ،سیرکوالسیون کوره ها و دیگر تجهیزات که در آنها سرعت کم
برای جلوگیری از لرزش مطلوب است در اندازه های کوچک و متوسط ساخته می شوند  .این فن ها را معموال در هوا یا
گاز تمیز استفاده می نمایند زیرا در غیر این صورت این نوع از پروانه ها بعد از مدتی آلوده شده و ممکن است پروانه از
حالت باالنس خارج شود  .حداکثر بازده این فن ها در 65درصد می باشد .این فن ها به فن های با پروانه کولری نیز
معروفند و دارای اضافه بار می باشند.
پروانه ها در جهت چرخش فن انحنا دارند
در مقایسه با انواع دیگر فن ها بازدهی کمتری (بین  55و  65درصد) دارند.
نسبت به انواع دیگر فن ها اندازه نسبی کوچکتری دارند.
سرعت پایین ،عدم نیاز به طراحی خیلی مستحکم
نسبتا کم صدا
محدود به کارگیری در کاربردهای تمیز
خروجی فن به سختی قابل تنظیم دقیق می باشد (به شکل منحنی فن که تا حدی افقی است دقت کنید) و این فن ها
در موقعیت هایی که جریان گاز باید به دقت کنترل شود به کار گرفته نمی شوند.
منحنی توان به صورت پیوسته با جریان گاز افزایش می یابد در حالیکه فشار کاهش می یابد.

 : 5پره ها شعاعی ( : ) Radial Blade
راندمان این مدل فن ها در حدود  60درصد است .
این فن ها اغلب برای فشارهای باال و حجم هوای نسبتا کوچک استفاده می شود و می توانند در سرعت های باال بچرخند
و فشار استاتیک باالیی را تولید کنند.از دمنده های ظ با پروانه رادیال می توان در انتقال پنوماتیک  ،هوادهی مایعات
،سیستم های شناور سازی هوا و پروسه های صنعتی مرتبط با دمای باال استفاده شود.حداکثر بازده این فن ها در حدود
 60درصد است.
مناسب برای جریان های کم تا متوسط در فشارهای باال
توانایی انتقال گازهای پر از ذرات نظیر غبار ،خرده های چوب و تکه های فلزی
چون شکل پره ها نشست مواد ) (material build upرا محدود می کند .
پره ها را می توان با ترکیبات محافظ پوشش داد تا به مقاومت آن در مقابل
خوردگی و سایش افزود .
حتی در شرایط خاص که لرزش میتواند مساله باشد ،خالصی زیاد بین پروانه ها
اجازه کارکرد امن و بی سر و صدای فن را فراهم می کند.
 : 6پره ها شعاعی در رأس ( : ) Radial Tip Blade
این فن ها فشار استاتیک باالیی تولید می کنند و حجم هوای کمتری را نسبت به فن های دیگر انتقال می دهند.این
فن ها در اندازه های بزرگ برای عمل تخلیه هوا ،در کاربردهای صنعتی مرتبط با گازهای داغ و در ترکیب با فیلترهای
تصفیه هوا استفاده می شوند.شکل این پروانه ها باعث می شود پروانه خود به خود تمیز شود و از تجمع مواد روی
پروانه که باعث از بین رفتن باالنس پروانه می شود جلوگیری می کند،این ویژگی در انتقال هوای غبار آلود و مواد
گرانولی دارای اهمیت می باشد.روکش های پوششی تجدید شونده روی سطح فشار پروانه ها و آسترهای
هاوزینگ(حلزونی فن) قابل تعویض،در اغلب موارد فراهم می شود.این نوع از دمنده ها در سیستم هایی با مقاومت های
متغیر و در سیستم های موازی می توانند بکار روند.حداکثر بازده این فن ها در حدود 70درصد است.
حد وسط بین فن های هوای تمیز و فن های سخت کارتر پره شعاعی است  .فن های  Radial tipبه دلیل (آشفتگی)
تورب والنس کمتر که از زاویه حمله کم بین پروانه و هوای ورودی ناشی می شود از فن های با پره منحنی به جلو و فن
های با پروانه شعاعی کارا تر هستند .
برای استفاده در جریان های گازی که ذرات ریز با غلظت باال دارند و
جریانهای گازی بسیار مرطوب بسیار مناسب هستند .

مشخصات فنی بخش الکتروموتور هواساز
موتورها به کار رفته سیستم ها مرتبط به فن و هوادهی عموما از نوع الکتروموتور)totally enclosed air over( TEAO
می باشد  .سیم پیچ این موتور ها د ر یک بدنه یا محفظه ی کامال آب بندی شده و ضد نفوذ رطوبت قرار گرفته اند و روی
سطح خارجی بدنه ی این موتور ها فین یا پره های بزرگی قرار گرفته تا عمل انتقال حرارت از بدنه ی موتور به هوای اطراف
را بهبود بخشد.

سیستم انقال قدرت عموما در سیستم ها مرتبط به فن از نوع کاهند تسمه و پولی می باشد و در برخی اوقات از
سیستم ها گیربکس شفت به عنوان عنصر انتقال قدرت از موتور به فن نیز استفاده می شود .

قسمت های مختلف موتور

-1جعبه ترمینال
-2سیم پیچ
-3سیستم تهویه ( فن )
-4بلبرینگ
 -5شافت یا روتور
-6بدنه یا محفظه عایق موتور
-7پایه و نوع الکتروموتور ( پایه دار یا فلنچ دار )
-8پالک مشخصات موتور

کالس حفاظتی موتور:
الکتروموتورها مختلف بر اساس کالس ها حفاظتی مختلف بر اساس شرایط جوی و محیط کارکرد مختلف طراحی و مورد
استفاده قرار می گیرند.
برج خنک کننده به دلیل استفاده از هوای تازه و همچنین تولید هوای مرطوب عمدتا در محلی بیرون از محوطه سرپوشیده
قرار می گیرد  .بنابراین باید الکتروموتور سیستم هوادهی برج خنک کننده سطح حفاظتی مناسب در برابر نفوذ گرد و غبار
و رطوبت را دارا باشد IP- - .نمادی از کالس حفاظتی در برابر نفوذ رطوبت و گرد غبار می باشد .عدد اول از سمت چپ در
این نشانه میزان حفاظت موتور در برابر گرد و غبار می باشد و عدد بعدی یا عدد اول از سمت راست نمایانگر میزان حفاظت
در برابر نفوذ رطوبت یا آب می باشد.
جدول زیر نمایانگر میزان حفاظت موتور ها بر اساس نماد  IPمی باشد و مطابق با استاندارد  IEC60034-5می باشد.

عدد سمت راست
حفاظت در مقابل ریزش قطرات آب تا زاویه 15
درجه نسبت به خط عمود
حفاظت در مقابل ریزش قطرات آب تحت هر
زاویه
حفاظت در مقابل آب که از نازل سر شیلنگ به هر
جهت روی موتور پاشیده می شود

عدد سمت چپ

کالس حفاظتی

حفاظت موتور در مقابل اجسام جامد بزرگتر از  12میلیمتر

IP22

حفاظت در مقابل اجسام خارجی به قطر بیشتر از یک میلیمتر

IP44

حفاظت در مقابل نفوذ گرد و غبار به داخل موتور در مقیاس زیاد

IP54
IP55

حفاظت در مقابل نفوذ گرد و غبار به داخل موتور به طور کامل

IP65

بنابراین  IP55که کالس حفاظتی اعم برج ها خنک کننده می باشد در مقابل نفوذ گرد و غبار در مقیاس زیاد و همچنین در
برابر پاشش آب تحت هر زاویه ای از نازل ( با سرعت باال ) محافظت کافی را برخوردار می باشد.
*** لذا الزم نیست که بر روی قسمت موتور و فن در برج خنک کننده پوشش یا بامی تعبیه شود.
کالس حرارتی موتور :
کالس حرارتی الکتروموتور میزان درجه حرارتی است که براساس استاندارد  IEC60034-1برای موتور ها برج خنک
کننده کالس  Fمی باشد که در این کالس حفاظتی موتور برای مدت کوتاه تا درجه حرارت  155درجه سانتی گراد و به طور
دائمی با درجه حرارت  120درجه سانتی گراد میتواند کارکرد استاندارد داشته باشد.

جدول ضرایب اصالحی توان خروجی موتور مربوط به ارتفاع و دما
در شرایطی که الکتروموتور با بار نامی در ارتفاع بیشتر از  1000متر یا در درجه حرارتی بیشتر از  40درجه در نظر گرفته
شود ضرایب در جدول زیر توان خروجی مفید الکتروموتور را بیان می کند.

***در شرایط ارتفاع و دمایی مختلف توان مفید خروجی فن مطابق فرمول زیر محاسبه می گردد:

Prated * kHT = Padm
توان نامی موتور Prated :
توان واقعی موتور Padm :
فاکتور کاهشی توان مطابق جدول باال kHT :
جدول اصالح مشخصات موتور در فرکانس  60هرتز :
تمامی مشخصات موتور در فرکانس  50هرتز در فرکانس باالتر با توجه به جدول زیر قابل تبدیل می باشد.
جریان راه اندازی

گشتاور شکست

گشتاور راه اندازی

جریان نامی

گشتاور نامی

توان نامی

سرعت نامی

0.85

0.85

0.85

1.00

0.85

1.00

1.20

اثر تغییرات ولتاژ و فرکانس منبع تغذیه :
بر اساس استاندارد  IEC60034-1الکتروموتور ها با تغییرات ولتاژ تا  5درصد و یا فرکانس تا  2درصد قادر به انجام
کار مورد نظر خود می باشند در این حالت مشخصات کارایی ان ها لزوما با مشخصات کارآیی در ولتاژ و فرکانس نامی
بطور کامل مطابقت نخواهد داشت.
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