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  عملکرد مکانیکی محفظه هواساز مرکزي ارزیابی

ANSI/AHRI 1350  

  . هدف1بخش 

الزامات ،الزامات تست،دسته بندي ها، تعاریف، مرکزي ه هاي هواسازین استاندارد براي محفظاز ایجاد ا هدف :. هدف1-1

؛شرایط اطالعات نام گذاري و عالمت گذاري ؛عملکرديایجاد شده؛الزامات  ارزیابیمینیمم داده مورد نیاز براي ،ارزیابی

   می باشد. انطباق

این استاندارد یک راهنما براي صنعت، شامل سازندگان، طراحان، نصب کنندگان، :محدوده استفاده.1-1-1

   می باشد.نهایی  مصرف کنندگانپیمانکاران و 

 ارساختتفاوت حرارتی تنها براي مقایسه  کارایی ارزیابی:حرارتی کارایی ارزیابیمحدودیت هاي .1-1-2

نمی تواند براي پیش بینی کاربرد  ارزیابیفاکتور  وابسته بهمرکزي استفاده می شود.مقدار عددي  هايهواساز

براي هر واحد هواساز مرکزي خاص ( کندانس ) یا ریسک چگالش ( پوسته )محفظهاز طریق واقعی انتقال حرارت 

  استفاده شود.

  قرار می گیرد.بازبینی و اصالح این استاندارد با پیشرفت تکنولوژي تحت :ینی و اصالحبازب .1-1-3

  دامنه کاربرد. 2بخش 

) CSAHUتعریف شده است براي واحدهاي هواساز مرکزي ( 3-5این استاندارد همانطور که در بخش :دامنه کاربرد .2-1

  استفاده می شود.

  استثناها. 2-2

، که در استاندارد  تبرید با جابه جایی اجباري و آزاد(طبیعی) خنک کن ها هوااین استاندارد براي . 2-2-1

ANSI/AHRI 420  استفاده نمی شود.می شودپوشش داده ،  

یا براي فن کویل هاي  هوا را گرم می کنند با جابجایی آزاد که این استاندارد براي واحدهاي گرمکن.2-2-2

   .استفاده نمی شودپوشش داده می شوند، ANSI/AHRI 420که در استاندارد  یاتاق

سیستم توسط سازنده در یک  که مستقیم طاین استاندارد براي واحدهایی که داراي کویل هاي انبسا .2-2-3

شده ت تعریف دامنه محصوالبراي  یا به عبارت دیگر .استفاده نمی شود است گنجانده شده مطبوع یهوتهجداگانه 

 ANSI/AHRI 210/240که توسط استاندارد یزات کوچک یکپارچههو تج بخش هاي تجهیزات بزرگ یکپارچه در

  نیزاستفاده نمی شود. پوشش داده می شود. ANSI/AHRI 340/360یااستاندارد 
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تعریف شده اند  ANSI/AHRI 840این استاندارد براي دستگاههاي تهویه کننده که در استاندارد .2-2-4

  استفاده نمی شود.

که در استاندارد  مخصوص) DXانبساط مستقیم (سیستمهاي واحد بیرونی (خارجی)این استاندارد براي .2-2-6 

ANSI/AHRI 920 .تعریف شده اند استفاده نمی شود  

 in.H2O 1.0و  - in.H2O .01بین  داخلی محفظهفشار  باطراحی شده  CSAHUبراي  این استاندارد.2-2-7

  .بکار نمی رود

  . تعاریف3بخش 

  ASHRAEدر وب سایت اصطالحات تخصصیص  یتمام اصطالحات در این سند از تعاریف استاندارد صنعت

(https://www.ashrae.org/resources--publications/free-resources/ashrae-terminology)  و استاندارد

ANSI/AHRI 430  آورده شودتعاریف دیگري در این بخش  مگر اینکه شده استاستفاده.  

   در نظر می گیرد.سازنده واحد هواساز مرکزي، ماکزیمم حالت فشار محفظه که  :فشار طراحی محفظه.3-1

فوت مربع  100) به ازاي CSAHUمحفظه هواساز مرکزي ( ازجریان هوا نشتی  :هواي محفظهمیزان نشتی  .3-2

که آن نسبت مجموع نشتی جریان هوا محفظه اندازه گیري شده در  .باشدمی  )cfm/100 ft2(مساحت سطح  محفظه

در شرایط  CSAHUاز جاییکه یک محفظه در) است.  ft2 100 ( به ازاي  ماکزیمم میزان فشار مساحت سطح پوسته 

بخش  هوا محفظه بایستی براي ینشت میزانطراحی داراي بخش هایی است که در فشارهاي مثبت و منفی کار می کنند،

  هاي محفظه تحت فشار مثبت به صورت جداگانه از بخش هاي تحت فشار منفی تعیین شوند.

تغییر شکل سطح خارجی محفظه، اندازه گیري شده به صورت عمود بر صفحه سطح محفظه، زمانی  :محفظه انحنا .3-3

  رض فشار هواي داخلی مثبت یا منفی قرار می گیرد.عکه واحد در م

محفظه از ابعاد خارجی اسمی اندازه گیري شده تمام مساحت سطح خارجی مجموع  :مساحت سطح محفظه .3-4

CSAHU  در واحدft2 بجز مساحت دهانه هاي جریان هواي خروجی و ورودي واحد محاسبه می شود. مساحت مولفه ،

محفظه مانند ریل پایه  اتصاالتهایی که جزیی از محفظه واحد نیستند بایستی جدا گردند.این جداسازي می تواند شامل: 

صفحات مسدود  سطح، هودها، و لوورهاها،  دمپرهاي سوار بر سقف، دستگاههاي سوار شده خارجی مانند استراکچرو/یا 

  .باشند تست شده به صورت مجزا که بخش واحد يکننده بر روي دهانه ها

شامل یک فن یا فن ها و دیگر که توسط کارخانه  یک پکیجمونتاژ ساخت و  :)CSAHUواحد هواساز مرکزي ( .3-5

، تمیز کردن، گرمایش، سرمایش، رطوبت دهی، جریان تجهیزات مورد نیاز براي اجراي یک یا چند وظیفه شامل گردش

  نبایستی شامل یک منبع سرمایش مکانیکی باشد. آن. باشدرطوبت گیري و اختالط هوا 
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در  CSAHUمحفظه اي که فن ها، کویل ها، فیلترها و دیگر اجزاي  :)CSAHUمحفظه واحد هواساز مرکزي ( . 3-6

عایق حرارتی و/یا موادي مانندبا جاهاي ضروري  ولز است و اندود می شود،.این محفظه معموالً از فمی گیرندداخل آن قرار 

، دارددر معرض فشار فن قرار و که تهویه می شوداست شامل هوایی  CSAHUمی شود. این بخش از  پوشیدهعایق صوتی 

  .برگردد CSAHUکابین ممکن است به  کهاز هواي محیط جدا می کند.راهواي تهویه شده  که

میزان  مطابق با CSAHUنرمال  انحناماکزیمم  برايطبقه بندي تخصیص داده شده  میزان :انحنا بندي طبقه .3-7

    می باشد. 1اختالف فشار استاتیکی مشخص شده در جدول 

جریان هواي مورد انتظار در  یماکزیمم نشت طبقه بندي تخصیص داده شده بر اساس میزان ی:نشت طبقه بندي . 3-8

تعریف محفظه سطح در شرایط فشار داخلی تعیین شده براي کل مساحت  CSAHUمحفظه عملکرد از cfm/100 ft2واحد 

  .می شود

  محفظه است. انحنامکانی بر روي سطح محفظه واحد که داراي بزرگترین  :انحناءه ماکزیمم طنق .3-9

 )می شود. ایجاد نرمال که بر روي واحد هواساز مرکزي انحناءبزرگترین مقدار  :نرمال انحناءماکزیمم  .3-10

inches/inch)   

در سراسر محفظه است که  داخل به خارجفشار اختالف مقدار مطلق بزرگترین  ی:فشار براي نشت میزان ماکزیمم .3-11

هواي محفظه بایستی در حالت  ینشت میزانها براي  ارزیابیطراحی شده است تا در این فشار کار کند.  CSAHUمحفظه 

  .باشد H2Oاین فشار در واحد اینچ  در نتیجهمینیمم، 

کمتر از فشار هواي محیط اندازه گیري شده در  CSAHUهر نقطه اي که در آن فشار هواي داخل  :فشار منفی .3-12

  همواره یک مقدار منفی است. که .باشد H2Oواحد اینچ 

  .inches/inch محفظه تقسیم بر دهانه،  انحناء :نرمال انحناء .3-13

بزرگتر از فشار هواي محیط اندازه گیري شده در  CSAHUهر نقطه اي که در آن فشار هوا در داخل  :فشار مثبت .3-14

   باشد و همواره یک مقدار مثبت است. H2Oواحد اینچ 

  منفی به مثبت تغییر می کند.، جاییکه فشار داخلی از CSAHUصفحه اي درون  :دیواره تغییر فشار .3-15

، که اعالم شده ارزیابییک بیانه از مقادیر تخصیص یافته از مشخصه هاي عملکردي تحت شرایط  انتشار ارزیابی: .3-16

محفظه،  انحناءهوا و  ینشت میزانبراي  می تواند انتخاب شود. کاربرد سازگاري داشته باشد. آن با کهتوسط آن یک واحد 

به کار برده می  سازندهمشابه( تطبیق) تولید شده توسط یک و نوع ساختار محفظه  شبیهاین مقادیر براي تمام واحدهاي 

 عبارتمی شود. بکار برده استاندارد  ارزیابیمحفظه واحد  اربراي ساخت فقطعملکرد حرارتی،این مقادیر  ارزیابیشوند.براي 

منتشر شده در مشخصات تمام مشخصه هاي عملکردي نشان داده شده بر روي واحد یا  یارزیابمنتشر شده شامل  ارزیابی

  شده است. انجام ارزیابیسازنده در شرایط  بوسیلهتبلیغات یا دیگر نوشته هاي کنترل شده 
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( بجاي  است کاربردي ارزیابیبراساس تست هاي اجرا شده در شرایط  ارزیابییک  :يکاربرد ارزیابی .3-1-6-1

  استاندارد). ارزیابیشرایط 

  .استاستاندارد ارزیابیمبتنی بر تست هاي اجرا شده در شرایط  ارزیابییک  :استاندارد ارزیابی .3-1-6-2

یک سطح اولیه (تنها)از نتایج کارایی است که دستگاه از شرایط عملکردي و محیطی زیر هر  :ارزیابیشرایط  .3-17

   تعریف شده است.

 6استاندارد تعیین شده در بخش  ارزیابیاي که شرایط  ارزیابیشرایط  :کاربردي ارزیابیشرایط  .3-1-7-1

   نباشد.

هاي  شاخص استفاده شده بعنوان مبناي مقایسه براي  ارزیابیشرایط  :استاندارد ارزیابیشرایط  .3-1-7-2

  تعیین شدند. 6عملکردي که در بخش 

  .(inH2O) انحناء طبقه بنديفشار استاتیکی مورد نیاز براي تعیین  اختالفی: فشار استاتیکمیزان اختالف  .3-18

3-19. "Shall"  یا"Should":"Shall"  یا"Should" .بایستی به صورت زیر تفسیر شوند  

3-1-9-1. shall: "Shall"   یا "shall not" استفاده می شود که در صورت مطابقت  اي تعیین شده قوانینبراي

  با استاندارد مدنظر اجراي آن الزامی است.

3-1-9-2. Should: "Should" بهتراما بعنوان اقدامات مطلوب  که اجباري نیستند قوانینی براي نشان دادن  

  استفاده شود. است 

3-20.Span: کوتاهترین بعد خطی محفظهCSAHU ،متناسب با نسبی  انحناءدر محاسبه  که، ارتفاع یا عمق عرضاست

بیشتر در  اطالعاتتغییر نمی کند. براي در سراسر یک دیواره تغییر فشار منفی به مثبت  Spanشود.(می استفاده  سطح

    )رجوع کنید. C6و  C4 ،C5و شکل هاي  C5.3.6به بخش  Spanمورد 

 در واحد 29.92و در فشار هواي  F° 70شرایط هواي خشک که در  lb/ft3 0.075هوایی با وزن :هواي استاندارد .3-21

  .استجیوه اینچ 

  شده است. تعریف 6-1به طور خاص در بخش  است که استاندارد ارزیابیواحد  شکلی از :استاندارد ارزیابیواحد  .3-22

  .می باشد CSAHUواحد و دماي سطح خارجی  داخل مینیمم اختالف دماي بین دماي هواي خشک :پل حرارتی .3-23

  که فاکتور پل حرارتی را تعیین می کند. ارزیابی طراحیکالس :کالس پل حرارتی .3-24
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خارجی به اختالف دماي بین  پوستهدماي خشک داخلی و دماي نسبت اختالف بین متوسط  :فاکتور پل حرارتی .3-25

. این نسبت با می باشد پل حرارتی موقعیتمتوسط دماي هواي خشک خارجی و متوسط دماي هواي خشک داخلی در 

  محاسبه می شود. 6-7در بخش  2استفاده از معادله 

انتقال می  Btu/h/ft2/°Fهوا در واحد  یبا یا بدون نشت میزان انرژي گرمایی که از طریق محفظه :انتقال حرارت .3-26

  ).مشخص می شود Uمقدار که با یابد. ( 

  Btu/h/ft2/°F .محفظه انتقال می یابد میزان انرژي گرمایی که از  انتقال حرارت بدون نشتی: .1- 3-26

( پوسته)بعالوه میزان اتالف انرژي محفظه که از طریقانرژي گرمایی  میزان ی:انتقال حرارت همراه با نشت .2- 3-26

   Btu/h/ft2/°F.انتقال می یابدin H2O 1.0از نشتی هوادر فشار ناشی محاسبه شده

  طراحی  ارزیابی کالس :حرارت انتقال کالس.3-27

که تابعی از مجموع مساحت سطح محفظه و اختالف دماي  ( که از طریق پوسته  )Btu/h/ft2/°F( ،ماکزیمم میزان انرژي

 در )استانداردارزیابی در شرایط (شده از طریق نشتی هوا  محاسبهانرژي تلفات با یا بدون میزان  )است داخل و خارج واحد

   .خواهد یافت را تعیین می کندانتقال که  CSAHUمحفظه 

  بیان شود. 2همچنین می تواند به صورت کالس تبادل حرارت 1توجه: کالس انتقال حرارت

  کالس ارزیابی طراحی  ی:کالس انتقال حرارت بدون نشت .1- 3-27

محفظه و اختالف دماي داخل که تابعی از مجموع مساحت سطح  ) از طریق پوسته Btu/h/ft2/°F،ماکزیمم میزان انرژي (

   و خارج واحد در شرایط ارزیابی استاندارد می باشد، انتقال خواهد یافت را تعیین می کند.

) که از طریق Btu/h/ft2/°F،ماکزیمم میزان انرژي (طراحی که ارزیابی کالس  ی:کالس انتقال حرارت با نشت .2- 3-27

میزان تلفات انرژي بعالوه   )است  و اختالف دماي داخل و خارج واحدکه تابعی از مجموع مساحت سطح محفظه  ( پوسته 

   انتقال خواهد یافت را تعیین می کند. CSAHUدر محفظه  )استاندارد ارزیابیدر شرایط (محاسبه شده از طریق نشتی هوا 

  

  ها . دسته بندي4بخش 

  تجهیزات گنجانده شده در این استاندارد بایستی به صورت زیر دسته بندي شوند. :ها دسته بندي .4-1

  :نوع کاربرد .4-1-1

  داخلی .4-1-1-1  

                                                           
1
 Thermal Transmittance 
2
 Thermal Transmission  
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  بیرونی .4-1-1-2  

  :ساختار محفظه .4-1-2

  فشار مثبت یا منفی داخلی) in H2O 4 و کمتر یا مساوي in H2O 1از بیشترفشار پایین(  .4-1-2-1

  )فشار مثبت یا منفی داخلی in H2O 10و کمتر یا مساوي  in H2O 4بیشتراز (فشار متوسط  .4-1-2-2

  ).فشار مثبت یا منفی داخلی in H2O 10بیشتراز فشار باال (. 4-1-2-3

  :اندازه محفظه .4-1-3

 10یا مساوي با  کمترعمود بر جهت جریان هوا  داخلیکوچک ( کوچکترین مساحت سطح مقطع  . 4-1-3-1

ft2 .(است  

و  ft2 10عمود بر جهت جریان هوا بزرگتر از  داخلیمتوسط ( کوچکترین مساحت سطح مقطع  .4-1-3-2

  است). ft2 60کوچکتر یا مساوي با 

  است). ft2 60عمود بر جهت جریان هوا بزرگتر از  داخلیبزرگ ( کوچکترین مساحت سطح مقطع  .4-1-3-3

  آزمونالزامات  .5بخش 

و پل حرارتی  هواي محفظه،انتقال حرارت ینشت میزانفظه، حم انحناءبراي  منتشر شده ارزیابی هاي :آزمونالزامات  .5-1

  بررسی شوند. 6بخش  وارزیابی شرایط در Cبوسیله انجام آزمایش مطابق با روش تست تشریح شده در ضمیمه دمی بای

موقعیت که دستگاهها در  جایی دبر روي واحدهاي مونتاژ شده در یک سایت انجام گیر می باید آزمون.5-1-1

   .در حالت پایدار بدست می آیدقرار دارند و شرایط تست  خود

بوسیله تست مطابق با روش تست تشریح  دمی بایبراي هر بخش محفظه هواساز مونتاژ شده  انحناء :محفظه انحناء .5-2

   تعیین شود. C5شده در قسمت 

 بطور نسبی نسبت به حالت بدون فشار انحناءتعیین شود و  دبای CSHAUمحفظه  انحناءمکان ماکزیمم  .5-2-1

درون بصورت پایدار  دفشار استاندارد انجام شود. فشار بایمیزان در  دمی بایاندازه گیري می شود.این تست 

  باشد. C5محدوده هاي تعیین شده در بخش 

تعیین و گزارش  C5و بخش  6.3با استفاده از روش گفته شده در بخش  دمحفظه بای انحناءارزیابی .5-2-2

  شود.
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طبق روش تست  دهواي محفظه براي هر بخش از هواساز مونتاژ شده بای ینشت میزان :هواي محفظه ینشت میزان .5-3

  تعیین شود. C6ارائه شده در بخش 

فشار استاندارد میزان در  دمی بایاندازه گیري شود. این تست  دهواي محفظه بای ینشت میزانمقدار  .5-3-1

  باشد. C6در محدود تعیین شده در بخش  پایدار دمی بایانجام گیرد. فشار 

تعیین و  C6و بخش  6.3با استفاده از روش مشخص شده در بخش  دمی بایهواي محفظه  ینشت میزان .5-3-2

  گزارش شود.

مونتاژ شده  CSAHUبراي  ظرفیت نشتی انرژي هواانتقال انرژي انتقال حرارت گرمایی محفظه و  :انتقال حرارت .5-4

  تعیین شوند. C7مطابق با روش تست و محاسبات ارائه شده در بخش  دبای

با اندازه گیري شوند. مقدار انتقال حرارت  ددر داخل و خارج واحد، می بایمتوسط دماي هواي خشک  .5-4-1

از گرمکن ها و فن گرمایی ورودي بر اساس انرژي  دمی بایانتقال حرارت از طریق دیواره هاي محفظه  توجه به

با توجه انتقال انرژي  واختالف دماي بین داخل و خارج واحد محاسبه شوند. درون واحد مونتاژ شده محركهاي 

 یانرژي ظرفیت حرارتی نشت میزانسبه هوا و محاجریان  ینشت میزانبا اندازه گیري  دمی بایجریان هوا  ینشت به

دیواره هاي محفظه و ظرفیت  از طریقمجموع انتقال حرارت  دانرژي انتقال یافته بای مجموعهوا تعیین شود. 

  محاسبه شود. C7طبق روش گفته شده در بخش  د، بایUهوا باشد. انتقال حرارت  گرمایی نشتی

 C7و بخش  6.4هر دو کالس انتقال حرارت ( با و بدون نشت) با استفاده از روش گفته شده در بخش  .5-4-2

  تعیین و گزارش شود.

بر اساس مینیمم اختالف دماي بین  C8طبق روش تست گفته شده در بخش  دفاکتور پل حرارتی بای :پل حرارتی .5-5

  سطح خارجی محفظه و متوسط دماي هواي داخلی باشد.

دماي   دماي سطح خارجی واحد، متوسط دماي هواي داخلی واحد و متوسط :حرارتیپل  موقعیت.5-5-1  

  شوند. تعیین C8در بخش  تشریح شدهطبق روش دمی بایهواي خارجی واحد 

  تعیین و گزارش شود. C8و بخش  6.5بر اساس روش گفته شده در بخش  دفاکتور پل حرارتی بای .5-5-2

  ارزیابیالزامات  .6بخش 

  کند: هشرایط زیر را برآورد داستاندارد بای ارزیابی واحد ساختار :استاندارد ارزیابیواحد  .6-1

  ورودي (ها) و/یا خروجی (هاي) هواساز مرکزي: .6-1-1

ورودي و خروجی بسازید اگر این بعنوان یک گزینه ساخت استاندارد در  کانالواحد را بدون دهانه  .6-1-1-1

  دسترس باشد. هیچ مساحتی را از مساحت کل سطح خارجی کم نکنید.
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 یکداین واحد بای کانال شامل نشود.براي دهانه هاي را گزینه اي  هیچواحد استاندارد  ساختاراگر  .6-1-1-2

  .را در بر بگیردخروجی استاندارد دهانه و  يدهانه ورود

از طریق درهاي سرویس استاندارد یا پانل هاي دسترسی  تجهیزاتواحد بایستی براي نصب  تمام قسمت داخلی .6-1-2

  سرویس استاندارد قابل دسترسی باشند.

هاي حرارتی ، گرمکن ها ، فن هاي گریز از و تجهیزات شامل سنسوردسترسی بایستی براي افراد قابل تمام نقاط  .6-1-3

و  انتهایی یک نقطه دسترسی بین دیوار .اینچ) تا وارد آن شوند 18 عرض نرمالبه اندازه کافی بزرگ باشند ( حداقل مرکز 

  فن یا کویل) باید وجود داشته باشد. هر کداماولین اجزاي دستگاه ( 

  یا دیوار انتهایی دیگر ولفهمیک نقطه دسترسی بین اولین و دومین  .6-1-3-1  

و دیوار انتهایی دیگر  اجزاءو آخرین  ه شدهدر صورت نیاز، نقاط دسترسی اضافی بین اجزاي اضاف .6-1-3-2

  وجود داشته باشد.

شد). مواد واشر، آب بندها،  مجاز تولیددر خط جایگزینی ( اگر یک .باشد بطور جداگانه قابل حمل دواحد بای .6-1-4

حمل شوند. یک نسخه از دستورالعمل  بطور جداگانهبا واحد  دو دیگر قطعات مونتاژ مورد نیاز بایاضافی  ياتصال دهنده ها

  فراهم شود. نیز بطور جداگانههاي مونتاژ 

  فن باشد: و یکحداقل شامل یک کویل  دواحد بای .6-1-5

در صورتی که نصب شوند، موتور(ها) و اجزاي محرك  دمی بایاستاندارد  و اندازه فن (ها) با ترتیب.6-1-5-1

  ، ضروري نیستند.نصب فن (ها) مورد نیاز نباشند برايمکانیکی  تکیه گاهبراي 

. تشت تخلیه% از مساحت سطح مقطع واحد) و  65د( مینیمم رکویل سرمایشی با اندازه استاندا یک.6-1-5-2

. بزرگترین کویل کاتالوگ د% سطح را نداشته باش65 حداقلکویل جهت انتخاب در کاتالوگ استاندارد اگر 

   استاندارد قابل دسترسی براي واحد را استفاده می کنیم.

 انحناءبراي  6.3استاندارد تعیین شده در بخش  ارزیابیدر شرایط  دمی بایاستاندارد  ارزیابی :استاندارد ارزیابی. 6-2

براي فاکتور  6.6براي انتقال حرارت محفظه و بخش  6.5هواي محفظه، بخش  ینشت میزانبراي  6.4بخش  و درمحفظه،

  پل حرارتی ایجاد شود.

براي یک نشان دهنده ساختار محفظه  دمحفظه بای انحناءبراي  ارزیابی،بمحض تاسیس:محفظه انحناء.6-2-1

هاي بسیار کوچک تا بسیار بزرگ همراه خط مدل که شامل واحد . براي یکدندامنه از مدل ها در خط مدل باش

 یکسان) با ساختار محفظه 1تنها براي واحدهاي ( دیک واحد تست بای ارزیابیمختلف است،  با سایزهايبا پانل 
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میزان توانایی کارکرد در ) همچنین 3و  کمتراز واحد تستیا معادل  نرمال پنل دهانه) با 2تست  واحد  شبیه

  .تعمیم داده شوند همانند واحد تست  اختالف فشار استاتیکی

نشان دهنده  دبایمحفظه  هواي ینشت میزان ، ارزیابی برايتاسیسبمحض  :هواي محفظه ینشت میزان .6-2-2

از مساحت  دامنه ايبراي یک خط مدل که شامل  ساختار محفظه براي یک دامنه از مدل ها در خط مدل باشد.

با ساختار محفظه یکسان شبیه واحد )1(تنها براي واحدهاي دارزیابی یک واحد تست بایاست، هاي سطح محفظه

همچنین توانایی کارکرد در ماکزیمم ) 3 معادل یا بزرگتر از واحد تست محفظهبا یک مساحت سطح ) 2؛ تست 

  فشار طراحی محفظه یکسان همانند واحد تست  تعمیم داده شوند.

  

نشان دهنده  دمی بایحرارتی، انتقال حرارت و پل حرارتی  کارایی ازاستاندارد  ارزیابی :حرارتی کارایی .6-2-3

  محفظه باشند. ارساخت ارزیابی

  يکاربرد ارزیابی. 6-3

میزان اختالف فشار  به غیر از يفشار بامحفظه  انحناءبراي  دمی بای يکاربرد ارزیابی :محفظه انحناء .6-3-1

 ارزیابیشود. براي نمی گزارش یا منتشر  يکاربرد ارزیابیبراي  يانحناءایجاد شود. هیچ کالس  استاتیکی

  اندازه گیري شده در فشار تست را گزارش کنند. هايانحناء دبای استفاده کنندگان،يکاربرد

 به غیر از ییهواي محفظه براي فشارها یبراي نشت :ارزیابی کاربردي بایستیهواي محفظه ینشت میزان .6-3-2

گزارش یا  يکاربرد ارزیابیهواي محفظه نمی تواند براي  یفشار طراحی محفظه ایجاد شود. هیچ کالس نشت

در فشار  (cfm/100 ft2)  رااندازه گیري  یبایستی نشت استفاده کنندگان، يکاربرد ارزیابیمنتشر شوند. براي 

  تست شده گزارش دهند.

 ینشتانتقال گرمایی ایجاد شوند. هیچ کالس انتقال گرمایی با  براي دکاربردي بایارزیابی  :انتقال گرمایی .6-3-3

، يکاربرد ارزیابیگزارش یا منتشر شوند. براي  يکاربرد ارزیابینمی توانند براي  ییا کالس انتقال بدون نشت

  ارش دهند.، را در شرایط تست گزUاندازه گیري شده، مقدار  حرارتانتقال  دمی بای استفاده کنندگان

ند براي حرارتی نمی توابراي پل حرارتی ایجاد شود. هیچ کالس پل  دبای يکاربرد ارزیابی :پل حرارتی .6-3-4

فاکتور پل حرارتی اندازه  دبای استفاده کنندگان، يکاربرد ارزیابیگزارش یا منتشر شوند. براي  يکاربرد ارزیابی

  کنند.، را در شرایط تست شده گزارش kbگیري شده، 

میزان  در نرمال انحناءتعیین شود و ماکزیمم  C5از نتایج تست بخش  دمی بای انحناءکالس  :محفظه انحناء ارزیابی .6-4

فشار منفی و مثبت،  هر دو تعیین شود. براي واحدهاي استفاده شده در 1موجود در جدول  یفشارهاي استاتیک اختالف 

  د.و دیگري براي فشار منفی وجود دار یکی براي فشار مثبت ارزیابیدو 
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در ماکزیمم  C6از نتایج تست بخش  دهواي محفظه بای ینشت میزانبراي  یکالس نشت :هواي محفظه ینشت میزان.6-5

 ASHRAE( در 1از معادله  دهواي محفظه بای ینشت میزاناندازه گیري شده تعیین شود.  یفشار طراحی محفظه و نشت

111/SMACNA 016 (هوا، ینشت میزانبرابر یا بزرگتر از  دبای یاین کالس نشت. محاسبه شودCL یباشد. این کالس نشت 

  اندازه گیري شود. 1شکل  جدولاندازه گیري شده در مقدار مطلق فشار تست بر روي  یهمچنین می تواند با رسم نشت

  

  

  که:

CL :هواي محفظه،  ینشت میزانCFM/100ft2  

CLm اندازه گیري شده،  ی: نشتCFM/100ft2  در فشارPm.  

Pm فشار تست، اختالف : مقدار مطلق in.H2O.  

Pr ،1.0: فشار مرجع in.H2O  

  ).CLmاندازه گیري شده باشد ( یبرابر یا کمتر از نشت دهواي محفظه بای ینشت میزانتوجه: 
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قسمت  درمنتشر شود. هواساز  یفشار براي نشتمیزان در ماکزیمم  دبای ارزیابی :فشار محفظهمیزان ماکزیمم .6-5-1

فشار مثبت و منفی به صورت جداگانه تست  هر دودر تمام حالت ها د می بایکارکردي تحت فشارهاي مثبت و منفی  هاي

  شوند.

  حرارتی انتقال . 6-5

و از  C7از نتایج تست بخش دمی بایبراي هواساز مرکزي  حرارتکالس انتقال  حرارتی:کالس انتقال  .6-6-1

  شود.می تعیین  3نشان داده شده در جدول  U یبدون نشت و یا انتقال گرمایی با 

  

  



12 
 

  فاکتور پل حرارتی . 6-6

 میزان، تعیین شود C8از نتایج تست بخش  دمی بایپل حرارتی  ارزیابیکالس  :کالس پل حرارتی .6-7-1

  محاسبه می شود. 2توسط معادله  کهنشان داده شده است  4فاکتور پل حرارتی در جدول 

  

  

  که:

Tai ،متوسط دماي هواي خشک داخل :℉  

Tae ،(محیط ) متوسط دماي هواي خشک خارج :℉  

Tso ،دماي سطح خارجی محفظه در مکان پل حرارتی :℉  

  استاندارد منتشر شود. ارزیابیدر شرایط  دها بایCSAHUاستاندارد براي تمام  ارزیابی :استاندارد ارزیابیشرایط و . 6-7

  :انحناءکالس  ارزیابیشرایط  .6-8-1  

  F90°F < Tae <  60° ؛  Taeخشک محیط،  درجه حرارت .6-8-1-1  

  :ینشت ارزیابیشرایط  .6-8-2  

  F90°F < Tae <  60°؛ Tae، درجه حرارت خشک محیط  .6-8-2-1  

  :حرارتانتقال  ارزیابیشرایط  .6-8-3

  F90°F < Tae <  60°؛ Tae، درجه حرارت خشک محیط  .1- 3- 8- 6    

   F > (Tai – Tae) > 30°F° 40   ( داخلی به خارجی)،اختالف درجه حرارت خشک .6-8-3-2  
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   Vae < 100 ft/minسرعت هواي اندازه گیري شده در اطراف خارج واحد،  .6-8-3-3  

    Vai،350 ft/min ± 50 ft/minدرون واحد، سرعت محاسبه شده .6-8-3-4  

 

  :فاکتور پل حرارتی ارزیابیشرایط  .6-8-4

  F90°F < Tae <  60°؛ Taeخشک محیط،  درجه حرارت .6-8-4-1  

   F > (Tai – Tae) > 30°F° 40خشک ( داخلی به خارجی)،  اختالف درجه حرارت .6-8-4-2  

   Vae < 100 ft/minسرعت هواي اندازه گیري شده در اطراف خارج واحد،  .6-8-4-3  

  Vai ،350 ft/min ± 50 ft/minدرون واحد،  هواي محاسبه شدهسرعت  .6-8-4-4  

   انتشار ارزیابی هاداده هاي مورد نیاز براي  حداقل.7بخش 

 ارزیابی هايشامل تمام  دبای ارزیابی منتشر شده،حداقلبعنوان یک  انتشار ارزیابی ها:الزامات داده براي حداقل .7-1

مطابق با استاندارد  ارزیابی شده "شامل عبارت  ددر دامنه این استاندارد بای ارزیابیاستاندارد باشد. تمام ادعاها براي 

ANSI/AHRI 1350 (I-P) "  ارزیابیباشد. اگر تنها بخش هایی از استاندارد در فرآیند تست استفاده شده باشد، ادعا براي 

براي کالس  ANSI/AHRI 1350 (I-P)مثال، اگر یک واحد تنها مطابق با استاندارد تنظیم شود. براي بر این اساس دبای

 ANSI/AHRI 1350 (I-P)شده مطابق با استاندارد  بیارزیا " دبایدر این حالت  .استفاده شده باشد یو کالس نشت انحناء

شامل جمله  دخارج از دامنه این استاندارد بای ارزیابی هايذکر شود. تمام ادعاها براي  "انحناءو کالس  یبراي کالس نشت

می پرینت شوند یا انتشار یابند، آنها  ارزیابی ها. هر کجا که باشد "ANSI/AHRI 1350 (I-P)استاندارد خارج از دامنه  "

    باشند.شده اند  ارزیابی امل یک عبارت از شرایطی که در آنشدبای

  :واحد تشریح. 7-1-1  

  نام سازنده .7-1-1-1    

  مدل سازنده یا نام برند .7-1-1-2    

  محفظه اراطالعات ساخت .7-1-1-3    

  :محفظه انحناء . 7-1-2  

  ( کالس +). 1از جدول  CDx، فشار مثبت قسمتمحفظه  انحناءکالس  .7-1-2-1    

  ).-( کالس  1از جدول  CDxفشار منفی،  قسمتمحفظه  انحناءکالس  .7-1-2-2    



14 
 

  ، اگر امکان پذیر باشد. دامنه سایزها .7-1-2-3    

  :هواي محفظه ینشت .7-3-1  

  ( کالس +). 2از جدول  CLxفشار مثبت،  قسمتهواي محفظه  یکالس نشت .7-1-3-1    

 ).-( کالس  2از جدول  CLx، منفیفشار  قسمتهواي محفظه  یکالس نشت .7-1-3-2    

  ، اگر امکان پذیر باشد.دامنه سایزها .7-1-3-3    

  :محفظه حرارتیانتقال  . 7-1-4  

  .3، از جدول CTx)، ی( با نشت حرارتیکالس انتقال  .7-1-4-1    

  .3، از جدول CTx)، ی( بدون نشت حرارتیکالس انتقال  .7-1-4-2    

  :پل حرارتی محفظه .7-1-5  

  :4، از جدول CBxکالس پل حرارتی، .7-1-5-1    

ممکن است منتشر استاندارد ارزیابی در شرایط  بغیراز آنهایی کهدر شرایط  ارزیابی ها منتشر شده: يکاربرد ارزیابی .7-2

شده در پیوست  تشریحروش تست بوسیله بر اساس داده هاي تعیین شده که می بایست کاربردي  مثال ارزیابیبراي  .شود

C .باشند  

شامل یا همراه با ارزیابی  دمی بایکاربردي انتشار یابند یا پرینت شوند، آنها ارزیابی هاي که جاهر ارزیابی ها:انتشار  .7-3

 ارزیابی هاشامل یک عبارت از شرایطی است که در آن به گونه اي طراحی می شوند که  طور واضحبه  .استاندارد باشند

  انجام شده اند.

بر اساس داده هاي بدست آمده مطابق  دارزیابی هاي منتشر شده می بایبراي سازگاري با این استاندارد،  :تلرانس ها .7-4

، می شودتست  وقتیکه شده به گونه اي باشند که هر واحد تولید داین استاندارد باشند و بای 7و  6، 5با اهداف بخش هاي 

با  دمی بای. تمام دستگاهها و اندازه گیریهاي استفاده شده در طی تست باشد ارزیابی هادر تلرانس هاي مورد نیاز به این 

  سازگار باشند. Cپیوست  درتعریف شده  اطمینانعدم قابلیت 

  گذاري اسمگذاري و داده هاي پالك  نام. 8بخش 

مدل  مشخصاتو  سازنده نام دبای نام گذاري، یک پالك حداقلبعنوان یک  گذاري: گذاري و داده هاي پالك اسم نام .8-1

  را نشان دهد.

  . شرایط انطباق9بخش 
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براي محصوالت یا تجهیزات درون اهداف  دانطباق با این استاندارد اختیاري است، انطباق نبای هرچندکه :انطباق .9-1

ستیابی به تمام الزامات براي د مگر اینکه تولیدات مطرح شده) به کار برده شوند، 2) و دامنه ( بخش 1استاندارد ( بخش 

هر باشند که در تطابق کامل با این استاندارد اندازه گیري و گزارش شوند.  ارزیابی هاو  هاد و تمام الزامات تستاستاندار

در هیچ ارتباط الکترونیکی، شفاهی یا نوشتاري ذکر،  داین استاندارد دست نمی یابد، نبایتمام الزامات  بهمحصولی که 

 ارجاع یا بیان شود.

  

  قانونی -. مراجعAپیوست 

A1.  در اینجا تمام استانداردها، کتابچه هاي دستی و دیگر انتشارات ضروري براي اطالعات و پیاده سازي استاندارد لیست

  شده اند. تمام مراجع در این پیوست به صورت بخشی از استاندارد در نظر گرفته شده اند.

A1.1 ANSI/AHRI Standard 210/240-2008 with Addendum 1 and 2, Performance Rating of Unitary Air-
Conditioning & Air-Source Heat Pump Equipment, 2008, American National Standards Institute and Air-
Conditioning & Refrigeration Institute, 2111 Wilson Blvd, Suite 500, Arlington, VA 22201, U.S.A.  

A1.2 ANSI/AHRI Standard 260-2012 (I-P) , Sound Rating of Ducted Air Moving and Conditioning 
Equipment, 2012, American National Standards Institute and Air-Conditioning & Refrigeration Institute, 
2111 Wilson Blvd, Suite 500, Arlington, VA 22201, U.S.A.  

A1.3 ANSI/AHRI Standard 340/360-2008 with Addendum 2, Performance Rating of Commercial and 
Industrial Unitary Air-conditioning and Heat Pump Equipment, 2008, American National Standards 
Institute and Air-Conditioning & Refrigeration Institute, 2111 Wilson Blvd, Suite 500, Arlington, VA 
22201, U.S.A.  

A1.4 ANSI/AHRI Standard 420-2008, Performance Rating of Forced-Circulation Free-Delivery Unit 
Coolers for Refrigeration, 2008, American National Standards Institute and Air-Conditioning & 
Refrigeration Institute, 2111 Wilson Blvd, Suite 500, Arlington, VA 22201, U.S.A.  

A1.5 ANSI/AHRI Standard 430-2009, Performance Rating of Central Station Air-handling Units, 2009, 
American National Standards Institute and Air-Conditioning & Refrigeration Institute, 2111 Wilson 
Blvd, Suite 500, Arlington, VA 22201, U.S.A.  

A1.6 ANSI/AHRI Standard 440-2009 with Addendum 1, Performance Rating of Room Fan-Coils, 2009, 
American National Standards Institute and Air-Conditioning & Refrigeration Institute, 2111 Wilson 
Blvd, Suite 500, Arlington, VA 22201, U.S.A.  

A1.7 ANSI/AHRI Standard 840-1998, Standard for Unit Ventilators, 2009, American National Standards 
Institute and Air-Conditioning & Refrigeration Institute, 2111 Wilson Blvd, Suite 500, Arlington, VA 
22201, U.S.A.  

A1.8 ANSI/AHRI Standard 920-2012, Performance Rating of DX-Dedicated Outdoor Air System Units, 
2012, American National Standards Institute and Air-Conditioning & Refrigeration Institute, 2111 
Wilson Blvd, Suite 500, Arlington, VA 22201, U.S.A.  
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A1.9 ANSI/AHRI Standard 1230-2010, Performance Rating of Variable Refrigerant Flow (VRF) Multi-
Split Air-Conditioning and Heat Pump Equipment, 2010, American National Standards Institute and Air-
Conditioning & Refrigeration Institute, 2111 Wilson Blvd, Suite 500, Arlington, VA 22201, U.S.A.  

ASHRAE A1.10 terminology-resources/ashrae-publications/free--rg/resourceshttps://www.ashrae.o
Terminology website (), 2014, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers, Inc., 1791 Tullie Circle, N.E. Atlanta, GA 30329, U.S.A.  

A1.11 ANSI/ASHRAE Standard 41.1-2013, Standard Method for Pressure Measurement, 2013, 
American National Standards Institute/ American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers, Inc., 25 West 43rd Street, 4th Fl., New York, NY, 10036, U.S.A./1791 Tullie Circle, N.E., 
Atlanta, GA 30329, U.S.A.  

A1.12 ANSI/ASHRAE Standard 41.2-1987 (RA 1992), Standard Methods for Laboratory Air-Flow 
Measurement, 1992, American National Standards Institute/ American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers, Inc., 25 West 43rd Street, 4th Fl., New York, NY, 10036, U.S.A./1791 
Tullie Circle, N.E., Atlanta, GA 30329, U.S.A.  

A1.13 ANSI/ASHRAE Standard 41.11-2014, Standard Methods for Power Measurement, 2014, 
American National Standards Institute/ American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers, Inc., 25 West 43rd Street, 4th Fl., New York, NY, 10036, U.S.A./1791 Tullie Circle, N.E., 
Atlanta, GA 30329, U.S.A. 

A1.14 ANSI/ASHRAE Standard 111-2008, Testing, Adjusting, and Balancing of Building HVAC 
Systems, 2008, American National Standards Institute/ American Society of Heating, Refrigerating and 
Air-Conditioning Engineers, Inc., 25 West 43rd Street, 4th Fl., New York, NY, 10036, U.S.A./1791 
Tullie Circle, N.E., Atlanta, GA 30329, U.S.A.  

A1.15 ANSI/SMACNA 016, HVAC Air Duct Leakage Test Manual, 2012, Sheet Metal & Air 
Conditioning Contractor’s National Association, 4201 Lafayette Center Drive Chantilly, Virginia 20151 
U.S.A.  

A1.16 IEEE C57.13, IEEE Standard Requirements for Instrument Transformers, 1993, Institute of 
Electrical and Electronics Engineers, 445 Hoes Lane Piscataway, NJ 08854-4141 U.S.A.  

A1.17 ISO/IEC Standard 17025-2005, General requirements for the competence of testing and 
calibration laboratories, 2005, American National Standards Institute/International Organization for 
Standardization/ International Engineering Consortium, Case Postale 56, CH-1211, Geneva 20, 
Switzerland/ Two Prudential Plaza, 180 N. Stetson Suite 3500 Chicago, IL 60601 U.S.A..  

A1.18 NIST Special Publication 260-100, Standard Reference Materials Handbook for SRM users, 1993, 
National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899, U.S.A. 
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  اصولی- . مراجعBپیوست 

  خالی.

 

  

  اصلی -. روش تست محفظه هواساز مرکزيCپیوست 

C1 .براي محفظه تشریح یک روش تست این پیوست،از هدف :هدفCSAHU  بخش  انحناءو بررسی)C5هوا (  ی)، نشت

 ارزیابی) به صورت مجموعه خاصی از شرایط براي واحد C8) و پل حرارتی (بخش C7(بخش  حرارت)، انتقال C6بخش 

  .ه می باشدتوضیح داده شد 6-2که در بخش  استاندارد

C1-1 . در قسمت  ین تعاریفجایی که ابزار و همچن مرکز آزمون مجازدر یک  دمی بایتستC4  باشددر دسترس 

   و شرایط تست پایدار را می توان بدست آوردایجاد می شود.

C1-2 .و  دارانجام شوند. دستیابی به شرایط حالت پایاین استاندارد بررسینصب براي  میداندر  دتست ها نبای

  مشکل است. نصباندازه گیري قابل اطمینان در میدان بدست آوردن الزامات براي سازگاري و 

C2. استاندارد  2این پیوست مشابه با بخش براي  دامنه :دامنهAHRI 1350 (I-P) .است  

C3استاندارد  3بخش  آن درتعاریف براي این پیوست مشابه با  :. تعاریفAHRI 1350 (I-P) .هستند  

C4 .:ابزار  

  C4-1.  مطابق با الزامات لیست شده در جدول  دبایمی ها ابزارC1  ،نگهداري شوند.تعمیر و و  ادارهانتخاب، نصب  



18 
 

  

C4-2 . یا  برآورد شدهبر روي محدوده اي که با محدوده خواندن تست  دمی بایها و سیستم هاي اندازه گیري ابزارتمام

به صورت یک سیستم کالیبره شوند، یا کالیبراسیون تمام  دمی بای داده بدست آمده سیستم هابره شوند. کالی بیشتر از آن

به شیوه اي مستندسازي شود که نشان دهنده دستیابی سیستم اندازه گیري به دقت مورد نیاز تعریف  داجزاي مستقل بای

. شودشامل  را ) نقطه4مقایسه با کالیراسیون استاندارد کمتر از ( جهت دنبایکالیبراسیون  باشد. C1شده در جدول 

بین آزمایشگاهی شرکت کرده اند قابل  ممیزيمعادل که در  آزمایشگاههايیا  NIST با دمی بایاستاندارد کالیبراسیون 

  ردیابی باشد.

 C4-3. همچنین .براي استانداردهاي ملی قابل ردیابی باشد دمی بای ابزارتست کالیبراسیون  ابزار:کالیبراسیون  گواهینامه 

 ماه اجرا شود. 12و در طی  دادهاستفاده موردنظر را پوشش موردمحدوده و ثبت کالیبراسیون انجام گیرد،  بوسیله دمی بای

  انجام شود. ISO/IEC 17025کالیبراسیون داراي مجوز طبق استاندارد  آزمایشگاهتوسط  دکالیبراسیون دستگاه بای

  

C5.  محفظه  انحناءتستCSAHU  

C5-1. سطح محفظه  انحناءمکان و مقدار ماکزیمم این تست  :روش تستCSAHU  در یک مجموعه شرایط

  تعیین شده را اندازه گیري خواهد کرد.
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C5-2. تست تجهیزات:  

C5-2-1 . شکل هاي  هم مانند دو راه اندازي بای تجهیزات تستC1 ،C2  یاC3  بر روي واحد تحت تست

  د.ن( واحد تست) باش

C5-2-2. ها و خروجی ها و در صورت نیاز صفحات مسدود  صفحه هاي مسدود کننده بر روي ورودي

  .دنمی شوکننده در دیواره هاي تغییر فشار در داخل واحد نصب 
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C5-3.   محفظه انحناءروش تست:  

C5-3-1 شده و  بطور طبیعی نصب و راه اندازي دهواي محفظه) بای یمحفظه (و نشت انحناء. واحد تست براي

اتصال و  ها، واشرهاآب بند دمی بایسازنده د. نشو و نصب سازنده مونتاژ قسمت ها توسط ،بوسیله ابزار هاي نصب

می هاي داخلی و خارجی دمپر .کندهایی که براي مونتاژ بخش هاي واحد مورد نیاز هستند را فراهم  دهنده

فن هاي ورودي، فن باقی بماند.  استفادهواحد بایستی قابل به دسترسی درهاي شوند. و آببند  بایست دمونتاژ شده

براي این تست  نبایدمشابه که بخشی از محفظه نیستند  متعلقاتانرژي، و دیگر  مبدل بازیافتهاي خروجی، 

  نصب شوند.

C5-3-2.  به صورت مستقل و نه همزمان انجام گیرند. دمثبت و منفی بای قسمت هايمحفظه براي  انحناءتست  

C5-3-3.  واحد را استاختیاري  کاذب کاربرد دارند سقف درو واحدهایی که  کفواحدهاي نصب شده بر روي .

و ایزوله نشده مانند پایه یا  بدون محدودیت، استراکچر ساپورت کف طبق دستورالعمل هاي نصب سازنده بر روي 

  ریل هاي مبنا نصب کنید.

طبق توصیه هاي سازنده  می باید: واحدي که بکار می روند کاذبسقف هاي  کاربردهاي در فقطواحدهایی که 

  شوند. آویزان

  انجام شود. دباینبراي انواع مختلف واحدها بر روي سطح زمین  انحناء

C5-3-4.  و بخش هاي مثبت و منفی  آب بند کردهدهانه هاي خارجی راCSAHU  را ایزوله کنید. دهانه هاي

ها ( شامل  نفوذهاي  وروديهاي خارجی، هودها، هواکش ها، یا دیگر  دمپر. آب بند کنیدورودي و خروجی را 

یک صفحه مسدود کننده در هر نصب . آب بند کنیدها) در واحد تست را  درینالکتریکی، اتصاالت کویلی و 

موقعیت دیواره تغییر  .شده استنصب  C3شکل در و  C5-2بخش همانطور که در در دیواره تغییر فشار  ورودي

یک خط را بر روي سطح  اندازه گیري می شود. فشار از انتهاي واحد تا صفحه مسدود کننده فن داخل واحد
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مورد استفاده قرار می  Spanتعیین  جهت موقعیتخارجی واحد در فاصله یکسان از انتهاي واحد بکشید. این 

  .گیرد

مساحت سطح  % 40که بزرگتر از  خروجیپنل انتهایی مونتاژ شده با دهانه هاي ورودي یا دیوار، سقف، و/یا 

کنار گذاشته می شوند. دیوار، سقف و/یا پنل انتهایی مونتاژ شده با دهانه  انحناءمونتاژ پنل هستند،از اندازه گیري 

مساحت سطح مونتاژ پنل هستند، بایستی در اندازه گیري  % 40هاي ورودي یا تخلیه که کوچکتر یا مساوي با 

  اینچ به دهانه ها بسته شده باشد. 2نزدیکتر از د نبای انحناءما اندازه گیري وارد شوند ا انحناء

را شامل می  انحناءتمام نقاط دسترسی به سرویس شامل درهاي دسترسی و پنل هاي دسترسی اندازه گیري 

  طبق دستورالعمل هاي سازنده نصب شوند. دمی بایو شوند

یا واشرها آب بندي شوند. صفحه مسدود  هاو با آب بندها، نوار داز فلز ساخته شو دمسدود کننده بای هصفح 

  .اضافه کندقابل مالحظه اي را به واحد تحت تست  نگهداريیا مشخصی سفتی  دنبای کننده

هر نشتی در تمام دهانه هایی که براي .که تحت فشار هستند محکم باشند صفحات مسدود کننده و آبندیها وقتی

  .شودندي ب بود آبندي شده ب این تست آب

متصل  C3و  C1 ،C2نشان داده شده در واحد را به فن جریان متغییر و دستگاههاي اندازه گیري مانند شکل 

  کنید.

C5-3-5. احد وBreak-in:  فن جریان متغییر ،دستگاه تستبراي تست فشار تحت فشار قرار دهید. بار  3واحد را

فشار عملیاتی از  in.H2O 0.10 ±که فشار استاتیک درون واحد تست در محدوده وقتیکهرا روشن کنید و تا 

یک دقیقه تست فشار را اجرا کنید. فن جریان متغییر را  حداقلتعیین شده است آن را تنظیم کنید. براي 

به صفر بازگردد. به مدت یک دقیقه واحد را در حالت آسایش  واحدخاموش کنید و بگذارید فشار استاتیک داخل 

  قرار دهید. دو بار دیگر به طور متوالی این کار را تکرار کنید.

C5-3-6.  را مشخص  نقشه ارسالیبر روي  انحناءهر مکان اندازه گیري  اندازهتعداد و  :اندازه گیريموقعیت هاي

   را مشخص کنید. نقشهبر روي  (Span) دهنه طول و جهتهمچنین کنید 

که از دیوار تغییر فشار عبور می  Spanو براي تعیین  C6و  C4 ،C5شکل هاي  )Spanدهنه ( از  براي مثال هایی

  .است تشریح شده C5-3-4کند در قسمت 

و براي مثال دیواره تغییر فشار شکل  C5، براي پیکربندي عمودي شکل C4توجه:براي پیکربندي افقی شکل 

C6.را ببینید  
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C5-3-8.  فشار بدونمبناي  انحناءوثبت خواندن:   

   صفر باشد. نیست نها نیازتوجه: آ

C5-3-9.  میزان اختالف . می باشد، 1، جدول 6-3بخش  اختالف فشار استاتیکی متناسب بافشار سازي واحد

از ماکزیمم محدودیت  دکمتر یا برابر ماکزیمم فشار طراحی محفظه باشد. فشار تست نبای دمی بای یفشار استاتیک

، یا  in.H2O ± 0.10 فشار بیش ازمیزان از  دتعیین شده سازنده تجاوز کند. فشار استاتیک داخل واحد تست نبای

  انحراف داشته باشد. شدکه بزرگتر هر کدام  ±2%

C5-3-10.  0.10 ±بیش ازفشار  میزان داخلی که با یفشار استاتیکدر زمان خواندن براي پایداري شرایط in.H2O 

دقیقه و به ازاي  15اندازه گیري ها براي مجموع بررسی می شود، بیشتر نباشدشد که بزرگتر هر کدام  %2±یا 

  بار گرفته می شوند. 1دقیقه  5هر 

C5-4. ها اندازه گیري:  

  .C5-4-1  هاي اصلی اولیه بدون فشارانحناءاندازه گیري و ثبت  

  C5-4-2. ) فشار تست اولیه را ثبت کنیدin.H2O ،(Pi.  
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C5-4-3. 15دقیقه یک بار و به مدت  5هر تعیین شده و فشار محفظه را  انحناءماکزیمم موقعیت در  انحناء 

  را ببینید. C7دقیقه اندازه گیري کنید. شکل 

C5-4-4.  مبناي نهایی را ثبت کنید. انحناءو را کاهش داده  واحدفشار  

C5-4-5. )دهنه هايSpan(  متناظر را اندازه گیري کنید. شکل هايC4 ،C5  وC6 .را ببینید  

C5-5. محاسبه نتایج:  

C5-5-1. ،این تست معتبر است اگر هر فشار اندازه گیري شدهPi نسبت به فشار متوسط ،Pa  انحراف خیلی

 δ1,2,3,4اندازه گیري شده  انحناءاگر هر شد)که بزرگتر هر کدام  %2±، یا  in.H2O ± 0.10  از بیش( .نداشته باشد

انحراف نداشته باشد و اگر  شدکه بزرگتر هرکدام  %2±، یا  0.010 ±بیشتر از   δ انحناءدر طی تست از متوسط 

 0.010 ±بیشتر از  δ startآغاز تحت فشار قرار نگرفته  انحناءو  δfinal بدون فشارتست نهایی  انحناءاختالف بین 

  که بزرگتر است انحراف نداشته باشد. هر کدام %5±، یا 

C5-5-2. برابر  انحناءهاي اندازه گیري،  موقعیتاي تمام راندازه گیري را محاسبه کنید. ب موقعیتبراي هر  انحناء

 وقتیکه تحت فشار شدهموقعیت هاي خوانده تحت فشار خوانده شده است که کمتر از متوسط  انحناءبا متوسط 

  C7شکل  است. ،هنگرفت

  زیر استفاده کنید: روشاز 

) براي C5-4-3 در قسمتدقیقه (  15دقیقه به مدت  5در هر  ثبت شدهتحت فشار  انحناءمتوسط اندازه گیري 

  ) ثبت شده را محاسبه کنید:انحناءمکان هاي اندازه گیري ( نقاط ماکزیمم 

  

  که 

  in، اندازه گیري شده انحناء 4=  متوسط 

δ1,2,3,4بطور جداگانه انحناءهاي  = اندازه گیري ،in  

  را حساب کنید: انحناءفشار مبنا در نقطه ماکزیمم  بدون انحناءمقادیر 

  

  که:
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δbaseline =فشار مبنا،  بدون انحناءin  

δstart  =فشار ،  بدوناولیه  انحناءin  

δfinal  =بدون فشار،نهایی  انحناء in  

  را محاسبه کنید. انحناءبراي ماکزیمم نقطه  خالص  انحناء

  

  را محاسبه کنید: خالص نرمال شده انحناء

  

  که:

δnet  دهانه طولدر  انحناء= ماکزیمم  

δnd  =نرمال شده،  خالص انحناءin/in  ازSpan 

 Lspan  =طول دهانه) ،in.(  

C5-6. الس ارزیابیک  

C5-6-1.  واحد تست را تعیین می کند. به جدول  انحناءمحاسبه شده، کالس  نرمال خالص انحناءبزرگترین مقدار

  .شودمراجعه  6-3، بخش 1

C5-6-2.  یکی براي فشار مثبت و یکی براي ارزیابیبراي واحدهاي استفاده شده در فشارهاي مثبت و منفی، دو ،

  فشار منفی وجود خواهند داشت.

C6 . هواساز هواي محفظه یتست نشت  

  C6-1 . روش تست  

C6-1-1.  هواي محفظه  نشتی میزاناین تستCSAHU  براي واحد تحت تست (واحد ویژه در مجموعه شرایط

  تست) را اندازه گیري می کند.

یا روش  1روش  بوسیله می بایستهاي فشار مثبت و منفی  قسمت، داراي یک دیواره تغییر فشار باشد اگر واحد

استفاده شده  ارزیابیدر بروشور انتشار یافته خود مشخص کند که کدام روش  می بایستتست شوند. سازنده  2

  است.
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C6-1-1-1.  مونتاژ شده است تحت فشار مثبت یا منفی کاملواحد بصورت : بعنوان یک واحد 1روش .

شوند و درهاي به سمت  درزبندکامالً  می بایست بازشو به سمت داخلب براي واحدهاي فشار منفی، در

می  بازشو هاي به سمت خارجب شوند. براي واحدهاي فشار مثبت، در درزبندنبایستی  باز شو خارج

  باشند، یادرزبند بایستی بازشو نهاي به سمت داخل ب شوند و در درزبندامالً بایست ک

C6-1-1-2.  درزبند شود: بعنوان یک واحد مونتاژ شده یا نشده با دیواره تغییر فشار کامالً 2روش.  

C6-1-2 . اندازه گیري شده،  ینشت میزانcfm ،و مساخت سطح محفظه واحد ،ft2 ،میزانبراي محاسبه  دمی بای 

  ).cfm/100 ft2هواي محفظه استفاده شوند (  ینشت

C6-1-3.  تعیین شده در بخش  انحناءتست با راه اندازي استفاده شده براي تست واحد راه اندازيC5  یکسان

  .است

  

C6-2.  تستتجهیزات:   

  باشد. C3و  C1 ،C2مطابق با شکل هاي  دتست بای تجهیزات 

C6-3. تست روش:  

C6-3.  واحدیانجام نشد، پیش از اجراي تست نشت يانحناءاگر هیچ تست ، break-in  قسمترا مطابق با C5-3-

  .دهید انجام 2

C6-3-2.  تست  تجهیزاتانجام دهید.واحد را  دهنده اتصال یهوا و تست نشت یتست کننده نشت کانالپیش تست

و براي هر یک از فشارهاي تست  تست کنندهانرژي ، مسدود کنید.را که به واحد تست متصل است ینشت

  .تامین شودجریان هواي واحد نشتی  میزان/اتصال کانالتست و اندازه گیري  تجهیزات

C6-3-3. تحت فشار قرار دهید. 6-4-1فشار سازنده مطابق بخش  میزان واحد را تا ماکزیمم  

C6-3-4.  پایداري فشار تست را طبق بخشC5-3-10 کنید. ایجاد  

C6-4. اندازه گیریها:  

C6-4-1. جریان(نشتی  میزانcfmفشار تست محفظه (اختالف )وin.H2O 15دقیقه یک بار و به مدت  5)راهر 

  دقیقه ثبت کنید.

C6-4-2. پس از تست را مطابق با بخش  یتست کننده نشت کانالاتصال واحد و  یتست نشتC6-3-2  .اجرا کنید

هواي تست کننده  ی% تغییر نکند، تست معتبر است. اگر نشت 5بیش از  یتست کننده نشت ینشت میزاناگر 
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 بایست میتست و اتصال هاي واحد  تجهیزات% تغییر کند، پس  5در پیش تست تا پس از تست بیش از  ینشت

  هوا دوباره اجرا شود. یاصالح شوند تا به این الزامات دست یابند و تست نشت

  

C6-4-3 .،وطول محفظهعرض ثبت ارتفاع:  

C6-4-4. بخش  درکه  خالص از محاسبات مساحت سطح محفظه خارجی دنام و ابعاد هر یک از اجزایی که بای

C6-5 را ثبت کنید.شود  کم تشریح شده است  

C6-5. محاسبات: نتایج  

C6-5-1.  تست معتبر است اگر هر فشار اندازه گیري شدهPi متوسط نسبت به فشار Pa 0.10 ± بیشتراز in H2O

اندازه گیري شده  ناخالص هواي ینشت میزان هر واختالف نداشته باشد.، شدکه بزرگتر هرکدام %2±یا 

  .نداشته باشدتفاوت %  5ناخالصی بزرگتر از  ینسبت به متوسط نشت

C6-5-2.  هر صفحه مسدود کننده خالص با کم کردن خارجی  مساحت سطح محفظهمحاسبه  

  

  که:

Ablock off =مساحت سطح مسدود کننده ورودي و خروجی  مجموعCSAHU ،ft2  

Agross کل = مساحت سطح CSAHU ،ft2  

Anet اختالف بین کل مساحت سطح =CSAHU ،و مساحت سطح مسدود کننده ورودي و خروجی ft2 

   

H ارتفاع محفظه =CSAHU ،ft  

L طول محفظه =CSAHU ،ft  

W =محفظه  عرضCSAHU ،ft  

C6-5-3.  هواي اتصال واحد را با استفاده از مقادیر پیش تست و پس از تست  یتست کننده و نشت کانالنشتی متوسط

ناخالصی اندازه گیري شده در طی  یتست کننده ( وزن خالص) را از متوسط نشت یمحاسبه کنید. متوسط مقدار نشت

  استفاده می شود: C6-5-4هوا در بخش  ینشت میزانواحد است که در محاسبه خالص  یتست فشار را کسر کنید. این نشت
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  که:

Qgrossاندازه گیري شده در فشار تست،  ی= نشتcfm  

Qnet واحد،  ی خالص= نشتcfm  

Qtare تست کننده پیش تا پس از تست،  ی= متوسط نشتcfm  

C6-5-4. ینشت میزان CLm (cfm/100 ft2), فشار میزان ، درPm ینشتمیزان سپس فاکتور  را محاسبه کرده و CL  را

  حساب کنید.

  

C6-6.  کالسارزیابی:  

C6-6-1. هواي محفظه، ینشت میزانCLx 6-4بخش  2جدول  . بهمی شودکالس استفاده ارزیابی ، براي تعیین 

یکی براي خواهیم داشت.هواي محفظه  ینشت میزاناگر واحد داراي دیواره تغییر فشار باشد، دو مراجعه کنید. 

   فشار منفی قسمتفشار مثبت و دیگري براي  قسمت

C7  .تست انتقال حرارت محفظه هواساز  

C7-1. بدون میزان نشتی انتقال محفظه واحد تست را  از طریق شده منتقلانرژي حرارتی انتقال این تست،  :روش تست

را  براي تعیین میزان انتقال حرارت با نشتیهواي محفظه  ینشتمیزان  همچنیناندازه گیري می کند حرارت تعیین شده 

   اندازه گیري می کند.

C7-1-1. دماي داخلی یکنواخت انجام  ایجادفن ها براي  سیرکولهتوزیع شده و  داخلیی یبا منابع گرما دتست بای

باالتر از متوسط دماي هواي داخلی در مقایسه  F° 30دماي  حداقلشود. به منبع گرما انرژي داده می شود تا یک 

بیشتر شود. اگر محصوالت داراي دماي  F ° 120اما دماي داخلی نباید از  .با دماي محیط خارجی بدست بیابد

سازنده بایستی ماکزیمم دما براي تست را تعیین  باشند.F ° 120 اخلی مجازاز ماکزیمم درجه حرارت دپایین تر 

  .کند

C7-1-2.  مقاومت حرارتی  حداقلبا مواد عایق با ها بایستی دریچه تمامR-50  مقدار )U  =0.020 Btu/h /ft2/° 

Fکمبایستی از مساحت سطح محفظه واحد  شدهمساحت سطح مسدود  در محاسبات، .شوند )درزبند و بسته 

  شوند.
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C7-1-3.  در داخل و خارج اندازه  دماي خشک هواي واحد همچنین فن هاچرخش انرژي ورودي به منابع گرما و

   گیري می شوند.

C7-1-4. شده  تعریف یدر فشار طراحی محفظه طبق تست نشت حرارتیبر روي واحد تست  دبای می یتست نشت

کل  ل حرارتیانتقا تعیین استفاده دربراي  cfmمحاسبه شده  خالص یانجام شود تا مقدار نشت C6در بخش 

  شود.مشخص  یهمراه با نشت

C7-2. تست دستگاه:  

C7-2-1.  بلوك هاي ایزوله شده حرارتی ( براي مثال، بلوك هاي چوبی، روي اینچ باالي کف  16تا  12واحد را

 واحددشتن نگهبراي ایمن  مناسب اندازهو  تعدادبلوك هاي خاکستر، دیگرمواد با انتقال حرارتی پایین و غیره) با 

از  دکف را بپوشانند و نبای حمساحت سط%  5. بلوك هاي ایزوله شده حرارتی نبایستی بیش از قرار می دهیم

  .جلوگیري کردجریان هواي خارجی در زیر واحد 

C7-2-2. قادر به افزایش دماي  دگرمکن هاي الکتریکی قابل تنظیم را درون واحد نصب کنید. این گرمکن ها بای

با در ورودي  دد. این گرمکن ها بایباالي دماي هواي محیط خارجی باشن ºF 30هواي داخلی به یک مینیمم 

تا به دماي داخلی یکنواخت در یک  شود.روشن و خاموش  دوره اي ، نه به صورت گرماي ثابت تنظیم شوند

  ورودي انرژي الکتریکی ثابت دست یابند.

C7-2-3. درون واحد نصب شوند تا یک توزیع دماي یکنواخت را داخل واحد  دمی بای سیرکولهفن  3 حداقل

فوت بر دقیقه  50 ± 350به اندازه اي باشد تا متوسط سرعت هواي  دمی بای سیرکولههر فن  ایجاد و حفظ بکنند.

.در مینیمم ایجاد کند) را cfmفن (سیرکوله د را بر اساس مساحت سطح مقطع واحد و بر اساس جریان هواي آزا

شده توسط دیواره تغییر فشار، کویل و/یا انتهاي واحد قرار  محدود قسمت واحددر هر  می بایست، یک فن شرایط

براي ایجاد توزیع دماي یکنواخت را  مناسبیو اختالط هواي  ایجاد شودبگیرد، تا هواي گردشی در سرتاسر واحد 

شبیه  ft/min 500سرعت جریان هواي داخل واحد را بر اساس سرعت سطح کویل  تا سازد.فراهم داخل واحد 

  .سازي کند

C7-2-3-1.  20براي مثال، یک واحد با مساحت سطح مقطع ft2  که هر کدام  سیرکولهحداقل سه فن

6,000-8,000 cfm .ارسال آزاد دارد نیازمند است  

C7-2-4. 100بزرگتر از  دسرعت هاي خارجی نبای ft/min  فوت از نمونه تست در مدت تست باشد. یکدر 

C7-2-5. توزیع شوندو بررسی یکنواختی جریان داخل  جهت اندازه گیري درون واحد دترموکوپل ها بای .

   .توزیع شوندیکنواختی دماي هواي خارج  براي اندازه گیري و بررسی در خارج واحد دمی بایترموکوپل ها 
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C7-2-6 . از نزدیکترین دیوار داخلی نصب شوند.  یاینچ 5تا  4در  دمی بایترموکوپل هاي قرار گرفته در داخل

   اینچ از سطح خارج واحد نصب شوند. 5تا  4در  دترموکوپل هاي خارجی بای

C7-2-7 . را طبق شکل هاي  ي داخل واحدترموکوپل هاموقعیتC8-C18  د.کننشان داده شده تعریف می  

C7-2-7-1 . در داخل قسمتتعداد دو صفحه  حداقلتعیین کنید. تعداد صفحات ترموکوپل مورد نیاز را 

( براي مثال،کویل، فن،  باشد محدود شدهیک انتهاي واحد و یک مانع جریان هواي داخلی  که بوسیله

دو مانع جریان هواي داخلی یا یک مانع جریان هواي داخلی و انتهاي دیگر واحد و یا تغییر فشار) دیواره

  .باشداحاطه شده 

C7-2-7-2.  اینچ از انتهاي واحد قرار دهید. 5تا  4آخرین صفحات ترموکوپل را در اولین و موقعیت  

C7-2-7-3.  توزیع  فوت بین صفحات 4ماکزیمم با حفظ صفحات ترموکوپل میانی را به صورت مساوي

  شود.

C7-2-7-4 .اینچ از صفحات هر ترموکوپل تا هر مانع جریان هواي داخلی ( براي مثال،  5تا  4 فاصله

  یوار تغییر فشار) حفظ شود.کویل، فن، د

C7-2-7-5.  ترموکوپل در داخل واحد بر روي هر صفحه ترموکوپل نصب شود، هر یک در هر  4حداقل

  .فاصله دارداینچ از هر دیوار  5تا  4که  اي گوشه

C7-2-7-6 . توجهد تا از حرکت قابل نشونصب  براکت یا دیگر نگهدارنده هابا  دترموکوپل ها بای 

  ببینید. C11شکل در  را نمونه براي مونتاژ/نگهداريترموکوپل در طی تست جلوگیري شود. براي مثال 

C7-2-7-7.  از قرار دادن گرمکن هاي داخلی در نزدیکی ترموکوپل جاییکه دماي هوا می تواند یکنواخت

ترموکوپل  غالفکنید.،خودداري باشند یا تشعشع ناشی از گرمکن بر اندازه گیري ترموکوپل اثر بگذاردن

که  کنیدزه گیري اثر بگذارد. توجه می تواند استفاده شود اما می تواند بر ثابت زمانی براي پایداري اندا

مثال  نمونه هاي دما برآورد شود. براي پایداري بررسی شود و یکنواختی مورد نیاز اندازه گیري دمی بای

   را ببینید. C12شکل  غالف

  

C7-2-8. را همانند آنچه که در زیر تعریف شده و در شکل هاي هاي خارج از واحد  ترموکوپل موقعیتC8  تاC10  نشان

  داده شده است نصب کنید.

C7-2-8-1.  اینچی دور از سطح واحد نصب  5تا  4هر طرف واحد در فاصله از یک ترموکوپل را در مرکز

  کنید.
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C7-2-8-2.  اینچ از  5تا  4واحد صفحه انتهایی  موقعیت کهواحد  طرفیک ترموکوپل را در مرکز هر

  اینچی از سطح واحد نصب شوند. 5تا  4در فاصله  د. ترموکوپل ها بایفاصله دارد نصب کنیدانتهاي واحد 

C7-2-8-3.  اینچ دور از دیوارها هاي  5تا  4یک ترموکوپل را در مرکز پانل هاي انتهایی واحد، به فاصله

  انتهاي واحد نصب کنید.

C7-2-8-4 .با براکت یا دیگر نگهدارنده ها نصب شوند تا از حرکت قابل توجه ترموکوپل  دترموکوپل ها بای

  ببینید. C11در طی تست جلوگیري شود. براي مثال نگهداري/مونتاژ نمونه را در شکل 
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C7-3.  تستروش:  

C7-3-1.  100بررسی شود که بیشتر ازسرعتهاي اتاق تست خارج از واحد ft/min  در یک فوت از نمونه تست

  .نباشد

C7-3-2.  و گرمکن را  دهیدنمایش در تمام ترموکوپل ها را  دماها و دار کرده را برق سیرکولهگرمکن و فن هاي

دماي  باالتر از متوسط دماي هواي خارجی قرار بگیرد. ºF 30تنظیم کنید تا متوسط دماي داخلی حداقل در 

باشد.  F ° 120اگر محصول داراي ماکزیمم دماي داخلی مجاز کمتر از  تجاوز نکند. F ° 120داخلی متوسط از 

  ماکزیمم دما براي تست را تعیین کند. دسازنده بای

C7-3-3.  کمتر  فواصلدر  را دقیقه به طور مداوم داده ها 30شرایط زیر به مدت پایدار است وقتیکه شرایط تست

  گرفته شود.ثانیه  10از 

C7-3-3-1. 2انحراف استاندارد کوچکتر مساوي میزان که دماي هواي داخلی زمانی یکنواخت است °F 

  .نباشدواحد  داخلنسبت به متوسط  F° 3 ±و هیچ دماي ترموکوپلی بزرگتریا مساوي  باشد

C7-3-3-2.  30متوسط دماي هواي ورودي °F از دماي هواي خارجی است. یا مساوي بزرگتر  

C7-3-3-3.  2 ±متوسط دماي هواي داخلی در °F ماند.می باقی  پایدار  
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C7-3-3-4.2که انحراف استاندارد کوچکتر مساوي یکنواخت است  دماي هواي خارجی زمانی °F  است و

  .نباشدنسبت به متوسط  F° 3 ±هیچ دماي ترموکوپلی بزرگتریا مساوي 

C7-3-3-5.  2 ±در  خارجیمتوسط دماي هواي °F باقی می ماند. پایدار  

C7-3-3-6.متوسط توان  3بین  ددر هر نقطه تست، توان ورود الکتریکی به گرمکن(ها) و فن (ها) بای %

  % باشد. 2ورودي محاسبه شده در طی تست و انحراف استاندارد کوچکتر یا مساوي 

می توانند بر اندازه  توجه: گرمکن ها را نزدیک یا به طور مستقیم زیر ترموکوپل ها قرار ندهید، زیرا آنها

گیري ترموکوپل اثر بگذارند و ممکن است دماي داخلی را نشان ندهند. براي مثال، تیغه ها را نصب کنید 

  کنید تا به شرایط پایدار و یکنواخت دست یابید.مکن ها/فن ها را دوباره جابه جا و/یا در صورت نیاز گر

C7-4. ها اندازه گیري:  

C7-4-1 .  قبل ازC7.3.2 .موارد زیر را ثبت کنید   

C7-4-1-1. ترموکوپل  هاي موقعیت  

C7-4-1-2. ابعاد خارجی واحد  

C7-4-1-3.  عایق بندي شده کنندهتمام صفحات مسدود  موقعیت هايابعاد خارجی و  

C7-4-1-4. سرعت هواي اتاق تست خارج از واحد  

C7-4-2 .  دقیقه پس از پایدار شدن شرایط تست در بازه هایی  30داده هاي زیر را به طور مداوم به مدت

  ثانیه ثبت کنید: 10کوچکتر از 

C7-4-2-1. دماي ترموکوپل ها  

C7-4-2-2.  الکتریکی به گرمکن (ها)ورودي انرژي  

C7-4-2-3.  سیرکولهالکتریکی به فن (هاي) ورودي انرژي  

C7-5. محاسبه: نتایج  

C7-5-1 .سطح هر صفحه مسدود کننده ایزوله شده و مساحت  مجموعمساحت  :مساحت سطح واحد ناخالص

  را حساب کنید. خالص
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C7-5-2 . و انرژي الکتریکی را به .واحد را محاسبه کنیددرون و گرمکن(هاي)  سیرکولهاز فن(هاي) ورودي انرژي

  تبدیل کنید. Btu/hrانرژي حرارتی 

  

  که

KWin ،انرژي الکتریکی کل :kW  

KWheaters(s) گرمکن ها، ورودي الکتریکی : انرژيkW  

KW circulating fans(s):  سیرکولهفن هاي ورودي الکتریکی انرژي ،kW  

qin ،انرژي گرمایی :Btu/hr  

C.7-5-3. یاز تست نشت بعدو  قبل شدهتست  یبا کم کردن متوسط نشت نشتی خالص جریان هواي واحد 

  .می شودتنظیم شده محاسبه  خالص ینشت محاسبه می شود.،C6-5-3 مطابق با ندازه گیري شدهناخالص ا

  

  که 

Qanet1.0تا تنظیم شده(نرمال شدهخالص واحد  ی: نشت in.H2O(CFM,   

C.7-5-4 .نشتی خالص هواانرژي  محاسبه ظرفیت   

   

  

  که:

ql :هوا،  ی خالصانرژي نشت ظرفیتBtu/hr  

⍴ ،چگالی هوا در شرایط تست :lbm/ft3  

Cp ،ظرفیت گرمایی هوا در شرایط تست :Btu/lbm/°F  

Tae ،متوسط دماي هواي خشک خارج :°F  
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Tai ،متوسط دماي هواي خشک داخل :°F  

C7-5-5.  حرارتانتقال محاسبه:  

  

  که :

qt کل،  یحرارت: انرژيBtu/hr  

U : حرارتانتقال ضریب ،Btu/hr/°F/ft2  

 C 7-6. از  ارزیابی:کالسU  بخش 3. به جدول کنیداستفاده  ارزیابیمحاسبه شده از تست براي تعیین کالس ،

  کنید. رجوع 5.6

C8 .هواساز تست پل حرارتی محفظه  

  C8-1. روش تست  

C8-1-1.  کویل جریان و دماي سطح خارجی واحد پایین دست  خارجاین تست دماي هواي داخل، دماي هواي

پایین بین سطح خارجی محفظه  درجه حرارتمینیمم اختالف  موقعیتو به منظور تعیین مقدار سرمایشی را،

  .می کنداندازه گیري کویل و متوسط دماي هواي واحد داخلی دست جریان 

C8-1-2.  50 ± 350اسمی هواي داخلی محاسبه شده  در سرعت دمی بایاین تست ft/min  که توسط فن هاي

  شده است،انجام شود.مهیا داخلی سیرکوله 

C8-1-3. 30حداقل  دمتوسط دماي هواي داخل بای °F  120باشد اما نباید از  خارجباالتر از متوسط دماي هواي ° 

F .120اگر محصول داراي دماي ماکزیمم پایین تر از باالتر رود ° F .ماکزیمم دما براي تست را  دسازنده بای است

   .تعیین کند

C8-2. تعیین شده در بخش  تجهیزاتتست با  تجهیزات :تست تجهیزاتC7-2 .یکسان است  

C8-2-1. احتمالی( مناطق پل حرارتی بحرانی) مکان(هاي)ایجاد می کند. پل حرارتی شناسایی سطح احتمالی که 

شناسایی شوند. روش هاي پیشنهادي براي تعیین  حرارتپل حرارتی می تواند پس از/درحین تکمیل تست انتقال 

  پل حرارتی عبارتند از:سطح مناطق بحرانی 
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C8-2-1-1. دماي هواي خارج (  تر ازراه اندازي تست همراه با دماي هواي داخل باال :روش خشک

یگر پیشنهاد می شود) را انجام دهید و واحد را با استفاده از عکس برداري حرارتی یا د F° 30مینیمم 

  بررسی کنید. بررسی دماروش هاي 

 C 8-2-1-1. خارجی  گرم هواي دماي هواي داخلی و عملکرد راه اندازي تست با کاهش  تر:روش

مرطوب ( دماي داخلی پایین تر از دماي نقطه شبنم هواي خارجی است) را انجام دهید تا به شکل گیري 

  چگالش بر روي سطح خارجی واحد دست یابید.

  توجه:

را خشک واحد ،اگر روش تر را استفاده می کنید.قبل از نصب ترموکوپل و هدایت گرما تست پل حرارتی 

   کنید.

C8-2-2.دستیابی به کالس  برايCB0  که  مکان هایی براي اتصال دهنده هانیازمند سرپیچ ( شامل واشر)و

، سرپیچ ها (  CB5تا  CB1 پل حرارتی در نظر گرفته شوند.براي کالس هايدارند ل حرارتی بحرانی پپتانسیل 

% کل مساحت سطح واحد  1مادامی که مساحت کل آن کمتر از  اتصال دهنده هاشامل هر واشري) و 

بزرگتر از  اتصال دهندههر چند که، هر سرپیچ ( شامل هر واشري) و بایستی از مالحظات کنار گذاشته شوند.باشد.

0.5 in2 کنار گذاشته شوند. نبایستیاندازه گیري شوند و  می بایست   

C 8-2-3.  ترموکوپل هاي استفاده شده براي  ترتیب یکسانبا استفاده از  دمی بایدماهاي داخلی و خارجی هوا

بررسی کنید که آیا شده، تعیین شوند.  تعریف C6و شکل  C7-2تست انتقال حرارت به مانند آنچه که در بخش 

جریان هوا به طور قابل مالحظه اي مکان یا برخورد هیچ بطوریکه ترموکوپل ها به صورت ایمن نصب شده اند 

  عملکرد آنها را جابجا و تغییر ندهد.

C8-2-4.  پل  که پتانسیلرا بر روي سطح خارجی واحد در تمام نواحی بحرانی  نصب شونده سطحترموکوپل هاي

  نصب کنید.دارند، حرارتی 

C8-3. تست روش:  

C 8-3-1.  100 نباید بیشتر از سرعت هاي اتاق تست خارج از واحدبررسی ft/min  در هر فوت از نمونه تست

   باشد.

C 8-3-2.   دماي هوا در تمام ترموکوپل ها را بررسی و ورودي  داده وانرژي   سیرکولهبه گرمکن ها و فن هاي

 30 حداقلفن ها را در صورت نیاز تنظیم کنید، تا زمانی که متوسط دماي داخل در حالت  موقعیتگرمکن ها و 

ºF 120از  دبزرگتر از متوسط دماي هواي خارج باشد، اما دماي داخل نبای °F  .اگر محصول داراي یک تجاوز بکند

  را تعیین کند. دما براي تست حداکثر دباشد، سازنده بای F° 120دماي داخلی مجاز کمتر از  حداکثر
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C8-3-3.    دقیقه به طور پیوسته داده هایی را در بازه هاي  30شرایط تست در زمانی که شرایط زیر به مدت

   ثانیه دریافت کنند پایدار خواهند بود. 10کمتر از 

C8-3-3-1.  2دماي هواي داخل زمانی که انحراف تست کمتر از °F  باشد و زمانی که دماي هر ترموکوپل

  باشد، دماي هواي داخل یکنواخت است.ننسبت به متوسط دما در سراسر واحد  F° 3 ±بزرگتر یا مساوي 

C8-3-3-2.  30متوسط دماي هواي داخل °F است. از دماي هواي خارج یا مساوي بیشتر  

C8-3-3-3. 2±داخل در  متوسط دماي هواي°F پایدار می ماند.   

C8-3-3-4.  2دماي هواي خارج یکنواخت است،زمانی که انحراف کمتر از °F و هیچ دماي  باشد

  .نباشد F° 3 ±یا مساوي ترموکوپلی نسبت به متوسط دمایی بزرگتر 

    C8-3-3-5. 2±در متوسط دماي هواي خارج°F  ماند    پایدار می.  

    C8-3-3-6.  2±دماي پل حرارتی در°F پایدار می ماند.  

C8-3-3-7.از توان  % 3 می بایستفن(ها)  در هر نقطه تست، توان ورودي الکتریکی به گرمکن(ها)و

  .باشد%  2یا مساوي بزرگتر  استانداردانحراف  بامحاسبه شده در طی تست متوسط ورودي 

C8-4. اندازه گیریها:  

  C8-4-1.  و گرمکن هاي داخلی، موارد زیر را ثبت کنید. سیرکولهپیش از انرژي دادن به فن هاي                                                

    C8-4-1-1. ترموکوپل سطح پل حرارتی. موقعیت هاي      

  C8-4-1-2.  اتاق تست.خارج از واحد سرعت هواي  

C8-4-2.  ثانیه  10دقیقه پس از پایدار شدن شرایط تست و در بازه هاي زمانی کمتر از  30مورد زیر را به مدت

   به صورت پیوسته ثبت کنید.

    C8-4-2-1.  دماي ترموکوپل  

C8-5.  محاسبهنتایج  

  C8-5-1.  خارجی را حساب کنید.داخلی و متوسط دماي هواي  

  C8-5-2. فاکتور پل حرارتی،  محاسبهkb   
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  که:

Tai  =  ،متوسط دماي هواي خشک داخل℉  

Tae  =  ،متوسط دماي هواي خشک خارج℉  

Tso  =  پل ،  موقعیتخارجی محفظه در  سطحدماي℉  

C8-5.  حداقلاز :ارزیابیکالس kb  6-6بخش  4استفاده کنید. به جدول  ارزیابیمحاسبه شده از تست براي تعیین کالس  

  مراجعه کنید.

  

  

  

  




