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 مرکزي سازکارآیی فن هاي تامین هوا ارزیابی

AHRI STANDARD 430  

  : هدف1بخش 

، هاي مورد نیاز ، تستها طبقه بنديریف، امرکزي: تع سازفن هاي تامین هوا براياین استاندارد  از ایجاد هدف :هدف

و شرایط  گذاري نام، عالمت گذاري و پالك منتشر شدهي ارزیابی ها، حداقل داده مورد نیاز براي ارزیابی هاي مورد نیاز

  .می باشد انطباق

، مهندسین، نصب کنندگان، پیمانکاران و کاربران سازندگانرد راهنمایی براي صنعت شامل ااین استاند مفاد :1مفاد 1-1-1

  می باشد.

 .می شودو اصالح  بازبینیرد با پیشرفت تکنولوژي ااین استاند:و اصالح بازبینی 1-1-2

  

  دامنه کاربرد: 2بخش 

  .تعریف شده است، اعمال می شود 3همانطور که در بخش ي مرکز سازاین استاندارد بر روي واحدهاي هوادامنه:

فن  کامال باز،محوري  خروجیهمراه با  محفظهوم در یک یفن هاي پلن هوا وفن تامین  ارزیابیاین استاندارد براي  2-1-1

  .هاي محوري اعمال می شود و فنوزینگ دارح هاي سانتریفیوژي

  :ءاستثنا

 440استاندارد باکه ،براي سرمایش هواخنک کننده ،جریان آزاد اجبارياي گردش استاندارد بر این2-2-1

ANSI/AHRI  ،بکار نمی رود پوشش داده شده اند.  

همانطور که در  کانالیجریان آزاداز هواي گرم یا براي فن کویل هاي  گرم کنندهواحدهاي  اياین استاندارد بر2-2-2

  . بکار نمی رود تعریف شده است، ANSI/AHRI 440استاندارد

در یک سیستم  گنجانده شده توسط سازنده مستقیمانبساط  کویل هايواحدهایی که داراي  براياین استاندارد 2-2-3

تجهیزات واحد  قسمت هاي AHRIشده تعریف محدوده تولیدات در یا به عبارت دیگر  است، گانههواي جدامطبوع تهویه 

    340/360استانداردیا در ANSI/AHRI 210/240استاندارد پوشش داده شده درکوچک و تجهیزات واحد بزرگ 

ANSI/AHRI  بکار نمی رود.باشد  

  .بکار نمی رودتعریف شده اند   840ANSI/AHRI  استاندارد که توسط هاي تهویهواحد  براياین استاندارد  2-2-4
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بکار  تعریف شده است ANSI/AHRI 1230استاندارد که در تبرید جریان متغیر تجهیزات براياین استاندارد  2-2-5

  . نمی رود

  920 استانداردتعریف شده توسط  DX 2سیستم هواي خارج اختصاصی هاي این استاندارد براي واحد 2-2-6

ANSI/AHRI بکار نمی رود.  

 1360در استانداردهواي اتاق پردازش داده و کامپیوتر تعریف شده  مطبوع استاندارد براي تهویه این  2-2-7

ANSI/AHRI  بکار نمی رود.  

  

  : تعاربف3بخش 

 ASHRAEاصطالحات استاندارد در وب سایت  یتعاریف صنعتاز در این پرونده  عباراتتمام 

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

  مگر اینکه در این بخش به نوع دیگري تعریف شوند.  می کند.

تمام جریان  است. اصالح نشده ي،واحد جریان هوا براي چگالی هواACFM(:cfm(واقعیفوت مکعب در دقیقه  -3-1

  .ه استدر نظر گرفته شد واقعی هوا براي جریان هاي هوا در این استاندارد

از یک فن تامین یا فن هاي  که تشکیل شدهساخته شده توسط کارخانه  محفظه :)CSAHUمرکزي ( سازهوا -3-2

، کردن، گرم کردن، تمیز گردش هواشامل چندعملیات یک یا  ایجادبراي  ضروري دیگر را تجهیزاتاست  ممکنکه  موازي

آن شامل منبع سرد کننده مکانیکی نخواهد بود. این که و ترکیب هوا باشد.، 3رطوبت کاهش، کردنوب ط، مرکردنسرد 

  .ستا  را دار INH2O 0.5حداقل  فشار استاتیکیرا دارد که مجموع کانال کشی هایی  درتوانایی استفاده  مجموعه

را مشاهده کنید. توجه  2خروجی فن می باشد.(شکل کانال که داراي  يواحد :تخلیه کانالیفن  با مرکزي سازهوا 3-2-1

نشان داده  گریز از مرکزفن  شود کهبکار برده می و فن هاي محوري  گریز از مرکز هوزینگ داربراي فن  2کنید که شکل 

  )است شده

  

را  1واحد شامل یک فن که داراي خروجی فن کانالی نمی باشد. (شکل  :تخلیه غیرکانالیبا فن مرکزي  هواساز 3-2-2

  ).باشد نشان داده شده گریز از مرکزفن  بکار می رود کهانواع فن هاي استاندارد تمام براي  1که شکل  کنید. توجه ببینید

باشد و جهت  CSAHU ابعاد سطح مقطع داخلی مثل  CSAHUه تخلی دهانهجایی که  کامال باز:تخلیه محوري  -3-3

  باشد. موازي با شفت فن یا فن ها نیز جریان هوا 
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و می تواند مقداري یا تمام  کندتامین هوا را فراهم می  افت هايبر  غلبه کردنفنی که فشار کافی براي  :فن تامین -3-4

  هوا در فضا را تامین کند. تهویه  جهت ي برگشتهوا افت هاي برغلبه فشار براي 

  که موازي با زمین باشد. یشفت فن :شفت افقی -3-4-1

  زمین باشد. با عمودکه  یشفت فن :شفت عمودي -3-4-2

  می چرخد.  در همان سرعت کهمستقیم مثبت  اتصالبا  گردندهحرکت کننده و فن هاي  :4مستقیم محرك -3-4-3

  با اتصال تسمه اي مثبت که در هر سرعتی می چرخد. گردنده: فن هاي حرکت کننده و تسمه با محرك -3-4-4

 شده و مونتاژبه صورت عمود بر جریان هوا که ورودي  وانهپریک  مونتاژي که تشکیل شده ازیک فن  :ومیفن پلن -3-4-5

  .فشار سازي می کند ومی در سیستم توزیع هوایپلن محفظهیک بر 

این شامل فن هاي ، حرکت می دهد.می چرخدحولش که  يکه هوا را در جهت معمول محور یفن :فن محوري -3-4-6

که  محفظه لوله ايداخل یک  پروانهروتور فن یا نیز می شود. ، فن هاي پره محوريهم محورفن هاي محوري لوله اي، 

   باشد. میاست ،مستقیم  حرکتتسمه اي و  حرکتبراي  هایینگهدارنده شامل 

و آن را در یک جهت شعاعی  شده ي ورودي به پروانه بصورت محوري واردفنی که درآن هوا گریز از مرکز:فن  -3-4-7

حرکت مستقیم و براي نگهدارنده هایی که شامل  قرار داشته محفظه حلزونیکند. روتور فن یا چرخ داخل  ترك می

  تسمه می باشد.  باحرکت 

  فن هدایت می کند.  پروانهکه هوا را قبل و بعد از  ثابتیالمان  :فن هوزینگ -3-4-8

، ،بازیابی فشار استاتیکیایمنی،عایقکاريف کنترل،اهدامرکزي براي  سازاضافه شده به هوا تجهیزات واحد: متعلقات -3-5

سیستم کننده هاي هوا،  مخلوطها، دمپرها، فیلترها،  کویلشامل  تجهیزاتیچنین همگرما/انرژي، سایش و غیره.  فتبازیا

  و غیره می باشد. حذف کننده هاي قطرات آب، گیرهاانرژي، صدا  فت، دستگاههاي بازیااسپري مونتاژ شده
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  افقی آرایش -فن بدون کانال: تخلیه 1شکل 

  

  

  افقی آرایش - کانالیفن  : : تخلیه2شکل 

، حالت ارزیابی، تحت شرایط  عملکردي مشخصاتز ا شده اختصاص دادهاي از مقادیر  توضیح :شده ارزیابی منتشر-3-6

نوع اسمی و این مقادیر براي تمام واحدها مشابه ظرفیت  کاربرد مناسب باشد.آن که توسط آن یک واحد می تواند براي 

شده  ارزیابی منتشر عبارت همانطور که اینجا استفاده شده است،. رودبکار می (شناسایی) تولید توسط همان تولید کننده 

 متون دیگرمشخصات، تبلیغات یا  منتشر شده درواحد یا روي نشان داده شده عملکرديمشخصات تمام  ارزیابیشامل 

  می باشد. ارزیابیدر شرایط  سازندهکنترل شده توسط 

، و فقط آن سطح از است عملکردينتایج از سطح اولیه  یککه تحت  دستگاه هر کارکردشرایط  ارزیابی:شرایط  -3-7

  .ایجاد می کند را عملکرد

  می گردد: تفسیرباید و بایست به صورت زیر  :6یا بایست 5باید -3-8

 مطرح شدهمنطبق با استاندارد  مقررات اجباري که،شوداستفاده می  خاصییک مقررات باید یا نباید براي  :باید - 3-8-1

  .است

خوب قابل انجام  عملیاما به عنوان  نیستبه کار می رود که اجباري  مقرراتیبایست براي نشان دادن  :بایست -8-2- 3   

   .است

 in Hg درجه فارنهایت و فشار بارومتري 70خشک  در دماي   هوا با وزن تقریبی:هواي استاندارد -3-9

  .است 92.29
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  ها : طبقه بندي4بخش 

به صور زیر طبقه بندي می  پوشش داده می شود داخل محدوده این استاندارددر  تجهیزاتی که :روش هاي طبقه بندي

  د:نگردن

  نوع واحد 4-1-1

  تخلیه کانالی - 1- 4-1-1

  کانال بدونتخلیه  - 2- 4-1-1

  نوع فن 4-1-2

   شده هوزینگگریزاز مرکز  - 1- 4-1-2

  عقب طرف عقب/ خمیده بهطرف / شیب دار به یلایرفو -1- 1- 4-1-2

  جلو به طرفخمیده  -2- 1- 4-1-2

  محوري - 2- 4-1-2

  ومیپلن - 3- 4-1-2

  فن محركنوع  - 4-1-3

  تسمه اي محرك- 1- 4-1-3  

  مستقیم محرك - 2- 4-1-3  

  

  7آزمون لوازم: 5بخش 

 210 مطابق با استانداردتایید شده بوسیله تستهاي  دمی بایاستاندارد  ارزیابی هايتمام  :تست لوازم -5-1

ANSI/AMCA 51استاندارد  وANSI/ASHRAE  دنباش 5-1-1- 3به غیر از بخش .  

  براي تست ترتیب -5-1-1

تک تخلیه فن کانالی با هواسازهاي ایستگاه مرکزي  :خروجیتک الی تخلیه کانبا فن مرکزي  هواسازهاي 5-1-1-1

  تست شوند. ANSI/ASHRAE  51استانداردو ANSI/AMCA 210استاندارد  مطابق با دبایمی خروجی 
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د می بای خروجی تخلیه کانالی چندفن با هواساز مرکزي  :خروجی چندتخلیه کانالی فن با هواسازهاي مرکزي  2- 5-1-1

جریان هوا تنظیم براي اندازه گیري  3ی نشان داده شده در شکل الجی کانروفن خ یک ازبا هر 5-1-1-1 قسمت همانند

   .انجام شود دبایکه می اصطکاك کانال خروجی فن افت براي  تصحیحبدون تست شوند. و

  

  ها با تخلیه کانالی واحدCSAHUدر  چند تایی موازي هوزینگ دار: پیکربندي واحد تست خروجی براي فن هاي 3شکل 

 باید با توجه به استانداردتخلیه غیرکانالی با فن هواسازهاي مرکزي  :8غیرکانالی.هواسازهاي مرکزي تخلیه فن 5-1-1-3

210 ANSI/AMCA استاندارد و ANSI/ASHRAE 51 چندین خروجی با  محفظهیک  جز وقتیکهبه  .تست شوند

خواهد بود که حداکثر  طوريتست  محفظهمقطع سطح  مساحتد. نمورد استفاده قرار گرفته باش محفظهنازل داخل 

 کانال اتصالدرصد از به ترتیب ارتفاع و عرض  5تست باید  محفظهارتفاع و عرض تجاوز نکند.  fpm 400 سرعت هوا از 

  را مشاهده کنید.  4براي مثال، شکل  سطح تخلیه از سطح محفظه تست تجاوز نمی کند.بزرگتر باشد. در محفظه تست
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تخلیه محوري  دهانهها با CSAHUدر  تایییا چند یکوم یپلنفن هاي موازي براي  تکی: پیکربندي واحد تست خروجی 4 شکل

  بازکامال 

  

فن وم یتخلیه غیر کانالی واحدهاي پلنفن تخلیه کانالی یا فن پیکربندي براي :ارزیابی ومیواحدهاي فن پلن-5-1-1-4

استاندارد  در 15باشد.شکل در مشخصات سازندگان و فن  کویل بینبا حداقل فاصله مجاز  دمی بای کامال باز کهتخلیه 

تسمه اي استفاده  محركوم یواحد هاي فن پلنباید براي انجام تست هاي  2007سال  210AMCA اصالح شده

باید براي انجام تست هاي   2007در سال  210AMCA شدهاصالح  15یا شکل  12 هاي ). شکل55شکل ببنید (.شود

  ). 66و  55شکل ببینید (.مستقیم استفاده شوند محركوم یواحد فن پلن
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 ارزیابیگواهی روش هاي آزمایشگاهی تست فن براي  "منتشر شده AMCA 210-07"از  چاپ مجدد 15: شکل 5شکل 

  "کارآیی ایرودینامیک 

  

  

 ارزیابیگواهی براي  ها ، روش هاي آزمایشگاهی تست فنمنتشرشده AMCA 210- 07 "از  مجددچاپ  12: شکل 6شکل 

  "کارآیی ایرودینامیک 

باید مستقیم محرك با فن هاي تامین  يبراي واحدها توان 9اندازه گیري :مستقیممحرك واحدها با فن هاي .5- 5-1-1

 یا است) تعریف شده AMCA 210 از 4- 4- 3(همان طور که در بخش شده  موتور کالیبره دوکدام از هر  بوسیله

  .باشد )تعریف شده است  210AMCA از  1-4- 4همانطور که در بخش ( یعکس العمل دینامومتر

تسمه اي باید با  محركاندازه گیري توان براي واحدها با فن هاي تامین  :تسمه اي محرك هاي با فن هاواحد 6- 5-1-1

  تعریف شده است)  210AMCAاز  4-4-1(همانطور که در بخش  انجام شود. عکس العملی 10دینامتر

  

شده  ارزیابیدر جریان هواي  in H2O 0.075واحد تست باید داراي افت فشار داخلی حداقل  :واحد تست تشریح -5-2

   باشد.

به پیکربندي هاي دیگر با توجه به اصالحات  ي تستداده ها توسعهبه جاي تست هر پیکربندي،  :تست داده توسعه -5-3

  زیر قابل قبول است:
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مورد  روشورودي می تواند به یکی از سه  يبا پره ها واحدها :با پره ورودي واحدهاییفن ها براي  وانینق کاربرد 5-3-1

همانطور که در قسمت  و پره هاي وروديفن ها نسبت واحدها با نسبت  براي فن  قوانین) استفاده از 1:قرار گیرند ارزیابی

فن ها و پره هاي ورودي همانطور  با بدون تناسبواحدها  تناسببراي استفاده از قوانین فن )2تشریح شده است  2.3.5

ضریب  که بابا بکارگیري پره هاي ورودي مناسب فن ها  قوانیناز  ) استفاده3تشریح شده است  3.3.5که در قسمت 

پره  وقتی که ،یدبدست می آ 3-3-5یا  2-3-5 هایی نسبت به واحد هاي بدون پره هاي ورودي ارزیابی شده در قسمت

، 11تناسب کابینبراي  الزامات(از آنجاییکه تمام ی باشند.واحد ارزیابمتناسب با پره هاي ورودي هاي ورودي واحد تست 

، می آیدیدون پره هاي ورودي بدست  3-3-5یا  2- 3- 5هاي قسمت در  با مقررات هوزینگ هاهاي فن و   پروانه

 با می بایستفاکتورهاي بدون ارزیابی پره هاي ورودي بکار می روند که بوسیله شده با پره هاي ورودي  ارزیابیواحدهاي 

  .)مطابقت داشته باشدپره هاي ورودي تناسبی  معبارهاي

کمتر از در مساحت جریان خالص پره هاي ورودي نتایج که وقتی  متناسب در نظر گرفته شود. دمی بایپره هاي ورودي 

تعریف شده است) زمانی  5-3- 2(همانطور که در بخش .بدست می آید باشد از تناسب دقیقدرصد از آنهاییی که  5/92

وسیع مشخص شده  ورودي موقعیت درها پره واحد تست باید با قرار داده شده اند، قطر پروانه از ورودي فن نصف  باکه 

 ارزیابیشفت فن)، و تعداد تیغه هاي پره براي واحد خط مرکزي به  نسبت(زاویه شفت پره،. شوندتست  توسط سازنده

، فاصله میان پره می شودارزیابی هندسی پره هاي ورودي  وقتی که تناسب).7د(شکل نبا واحد تست باش یکساناید ب شده

آنچه که  باز پره هاهمانندگستره همچنین ابعاد بین صفحه ورودي پروانه و نزدیکترین نقطه از پره ها در موقعیت (پروانهو 

) و فاصله میان طرف کابین و ورودي فن باید به طور خطی متناسب با بوسیله سازنده تنظیم شده است تعریف می شود

  درصد باشد.  5.1

  شده است. شریحت 7-3-3-5تا  1-3-3-5یکدیگر در بخش  هیک واحد با پره هاي ورودي از تست نسبت بارزیابی روش 

  

  هاي ورودي : ابعاد براي تناسب پره7شکل 

                                                           
11
 cabinets, 
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 بافن ها  قوانینداده تست می تواند با استفاده از  :متناسب يفن هابا واحد ها  نسبت بهفن  کاربرد قوانین - 5-3-2

 پروانهقطر  د.نداده شو بسط) C(ضمیمه  پروانه هاکابین هاي فن و تناسب هندسی ، را در بر می گیرد فن هاکه ی یواحدها

  واحد تست باشد. پروانه فندرصد قطر  65باید کمتر از ن شدهمحاسبه  واحدفن 

  براي تناسب بررسی می شوند وقتیکه :فن ها 

 باشند.  با متناسب هوزینگ، و عرض هوزینگشعاع توسعه ، پروانهعرض 

a- است  متناسب با مساحت خروجی هوزینگ فن. 

  :براي تناسب بررسی می شوند وقتیکهفن  هاي کابین

a-  فن متناسب یا بزرگتر باشد.  هوزینگکابین و نزدیکترین  بین 12لقی 

b- است، متناسب یا بزرگتر می شوداندازه گیري  شفت فن موازي با کهفن مجاور،  هوزینگ هاي لقی بین. 

c-  درصد از مقادیر تناسب هندسی 5/92از  فن کمتر کابینخروجی ورودي و جریان هواي مقطع سطح مساحت 

 .باشندن مریوطه

d- وقتی که ها،  محركوتورها و مپره هاي ورودي، داخلی و  نگهدارنده هاي آنها،  هاي یاتاقانآرایش و  موقعیت

از  خالص هواي مساحت جریانکه  بگیرید نتیجه دمی بایداخل نصف قطر پروانه از ورودي فن قرار می گیرد .

  .باشدکمتر نبدست امده دقیق درصد از آنهایی که از تناسب  5/92

متناسب با قطر و مساحت  دبایمی ابعاد خطی  .Lباشد. قطر پروانه مربوطه ددر هر حالت می بایتناسب براي اساس    

  .باشدمتناسب با مربع قطر 

در غیر این صورت گردند،  ارزیابیکه براي آن واحدها مهیا شده  تاییفن چندمی توانند از تست واحد  تنهافن با واحد ها 

فن  هوزینگکابین و  بین تناسب فاصلهبیش از دو برابر نبایست   تاییواحد فن هاي چند  درفن ها  بین تناسب و فاصله

 تنهاواحد فن یک  برايتست ها  براي تاییفن چند ارزیابی ها از یک واحد دنبای، حالتیدر هیچ باشد. فن تنها در واحد

قدرت شفت فن متناسب با تعداد فن ها بررسی  که تمام فن ها سایز آنها مساوي باشد.جریان هوا و وقتید. باشقبول قابل 

    د.نمی شو

است از تست  ممکن) 8می باشد (شکل و فن  کویلدر جهت هوا میان  رتخلیه کانالی که داراي تغییفن با مرکزي  زساهوا

 ايزاج تاثیرواحدهایی که این تغییر جهت جریان مهیا شده در پلنیوم موجب تغییرجهت هوا در متعلقات در نظر گرفته و 

ارزیابی . هیچ تفاوتی در آمده است 6- 1-1در قسمت  همانطور که ارزیابی شود. ،متعلقات اضافه می شودآنها به آن دیگر 

  وجود ندارد.بدون کانال  تخلیه مرکزي فن سازواحدهاي هوابا افقی   هتخلییک تخلیه قائم و  بین یک

   .می بایست ناچیز در نظر گرفته شود، تناسبدر و غیره  15ها ،پرچ14ها ، مهره13ها پیچ اتتاثیر

                                                           
12
 clearance 
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  جریان هواجهت با تغییر  CSAHUتخلیه فن کانالی : 8شکل 

مجموعه  در تناسب پروانه فن و محفظهبراي  :الزاماتمتناسبنافن هاي  با واحدها به تناسبفن  قوانینکاربرد  5-3-3

تست ها  با همانند فن هاي تکی که بر اساس  نباشد.وقتی که تمام فن ها بطور هندسی متناسب  5.3.2چهارم قسمت 

چشم پوشی می  انجام می گیرد 51 قسمت ANSI/ASHRAE/210و استاندارد  ANSI/AMCA اندارداست توجه به

وارد شیب دار قابل  پروانه هاي فن بک. بکار می رودیکسان  تیغه هاي ي با طراحی. این مورد فقط براي فن ها16شود. 

   .برآورده شودباید  5-3- 2 هاي دیگر بخش الزامات. تمام طراحی مشابه مانند پروانه هاي ایرفویل نیستبررسی براي 

    یک واحد از تست بر روي واحد دیگر به صورت زیر خواهد بود: ارزیابیروش 

فن (با یا بدون پره هاي ورودي) یا واحد (بدون پره هاي ورودي)، تک  ارزیابیستفاده از منحنی کارآیی  ا 1- 5-3-3

محکم بسته شده و استاتیکی ، درصد فشار cfm، ي کامال بازجریان هوا میزان منحنی کارآیی بدون بعد که شامل درصد 

  ) 9(شکل .می باشد bhp، کامال باز درصد توان شفت فن 

  

استاتیکی براي مقاومت ،داده فشار کویلبراي واحد تست بدون  ارزیابیآوردن منحنی کارآیی  تبراي بدس 5-3-3-2

  )9(شکل .می شوداضافه  عریف شدهت 410AHRIاستاندارد  استاتیکی کویل خشک همانند آنچه که مطابق با
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یکسان  rpmدر  2- 3-3-5واحد (با یا بدون پره ورودي) همانطور که در بخش  ارزیابیمنحنی کارآیی  3- 5-3-3

درصد  ،cfm باز ي کامالجریان هوا میزان ي ازدرصدبر حسب  مقادیر .قرار می گیرد 9روي شکل  استخراج شده است

از یک فن به تنهایی (با یا بدون پره ورودي) یا واحد  ،bhpباز،  کامالو توان شفت فن  in H2o، مسدود شده استاتیکیفشار 

  )9(شکل بیان می شود. (بدون پره ورودي) 

  

(با یا بدون پره  تکیفن  ارزیابیاما تست نشده است، استفاده از منحنی کارآیی ، شده ارزیابیبراي واحدي که   4- 5-3-3

محکم بسته شده،  استاتیکی، فشار  رسم شده باز کامال cfmدرصد هاي ورودي) یا واحد (بدون پره هاي ورودي) و 

inH2O  باز،  کامالو توان شفت فنbhp،  وجود دارد، می باشد  9در شکل  توپرخط منحنی به همان شکل که براي

  ).10(شکل 

 تنظیم 10در شکل  نشان داده شدهجفت منحنی ها  بینکارآیی  را بوسیله ضرایب 9منحنی هاي در شکل   5- 5-3-3

به صورت درصد کارآیی فن  کهتست نشده می باشد، يمحاسبه شده براي واحدها ارزیابی کارایی يمنحنی ها نتایج.کنید

   ).10) یا واحد (بدون پره ورودي) بیان می گردد (خطوط هاشور دار در شکل هاي ورودي (با یا بدون پره تکی

  

باز،   کامالجریان هواي  میزانواقعی براي واحد خاص، مقدار درصد را در عملکرد  ارزیابیمقادیر تعیین براي  6- 5-3-3

cfm باز،  کامالمحکم بسته شده، و توان شفت فن  استاتیکی، فشارbhp(با یا بدون پره ورودي) یا  تکیفن  هاي، از واحد

  ضرب می کنیم. 9شکل در منحنی کارآیی  rpmواحد خاص (بدون پره ورودي) در همان 

  

جریان  میزان بجز، بکار می رودنیز  تاییندچبیا ن شد براي واحدفن هاي  6-3-3-5که در بخش  یهمان روش 5-3-3-7

واحد  بکارگیري درتعداد فن ها قبل از  درورودي)  هاي (با یا بدون پره تکیر فن دی، مقاbhpو توان شفت فن،  cfmهوا، 

می توانند از  تکی. واحدهاي فن ضرب می شوند 2-3-5محدودیت هاي نشان داده شده در پاراگراف دوم بخش با  که،

 تکی هاي واحدهاي فن  از روي تست تاییشوند، اما واحدهاي فن چند ارزیابی تاییتهاي واحدهاي فن هاي چندروي تس

   نمی شوند. ارزیابی
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با یا بدون پره هاي  تکینکته: تمام درصد ها مربوط به فن  شده تستو واحد ارزیابی شده فن  -: مشخصات فن و واحد9شکل 

  ورودي و/یا واحد بدون پره هاي ورودي می باشد
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محاسبه شده نکته: تمام درصد ها مربوط به فن تنها با یا بدون پره واحد و  ارزیابی شدهفن  -: مشخصات فن و واحد10شکل 

  .هاي ورودي و/یا واحد بدون پره هاي ورودي می باشد
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می می باشد و  کویلبدون  تکیفن  قسمتکه نشان دهنده ي کارآیی شده  منتشر هواساز ارزیابی ز:هواسا ارزیابی 6-1

، rpmاستاندارد)، سرعت فن، هواي (اصالح شده براي  inH2O، در استاتیکی، فشار acfmجریان هوا،  میزانبه صورت  دبای

و  5-2 بخشهاي استاندارد) بر اساس روش هواي ، (اصالح شده براي bhpفن، توان شفت فن،  تو توان مورد نیاز در شف

  .مشخص شوداستاندارد  از این 3-5

  

، ها اسپريمونتاژ ، 17کننده هاي هوا مخلوطها، دمپرها، فیلترها، نظیر کویل  ارزیابی نشدهمتعلقات  اثرات :متعلقات 6-1-1

 با توجه بهباید می در بر می گیردو غیره که بخشی از واحد را  ها رطوبت زنها،  ، صدا خفه کنحذف کننده قطرات آب

و به صورت در نظر گرفته شده  سازندگانتوسط  دمی بایاین تاثیرات در نظر گرفته شوند.  شده ترکیبواحد کارآیی کلی 

   ارزیابی شود.واحد هر براي  اهوروي محدوده اي از مقدار متعلقات در  بیناندازه گیري شده  )inH2O(، افت فشار

  

شده  منتشر ارزیابیدرصد  105باید از ن rpmاندارد، سرعت فن اندازه گیري شده، براي مطابقت با این است :18تلرانس 6-2

  شده تجاوز کند. منتشرحجم و فشار  میزاندرصد  5.107، نباید از bhpشفت فن،  قدرتتجاوز کند و 

  

  : عالیم و زیرنویس ها7 بخش

  د به صورت زیر می باشند:اردر این استاند ههاي استفاده شد عالیم و زیرنویس :عالیم و زیر نویس ها 1-7

A  مربعفن، فوت خروجی سطوح  مجموع: مساحت  

  مربع، فوت تکی فن  مساحت خروجی :

Cاینچگریز از مرکز هوزینگ دارمخروط (فقط فن هاي  ،ورودي: نزدیکترین فاصله از داخل دیواره به صفحه ورودي ،(  

D : اینچهوزینگ دار گریز از مرکزمخالف تا صفحه ورودي مخروط ورودي مخالف (فقط فن هاي طرف فاصله دیواره،(  

  تیغه، فوت خارجی 19نوك تااندازه گیري شده پروانه قطر : 

  فوتورودي مخروط براي تمام انواع فن ها،  لبهدر مخروط : قطر ورودي 

وم) یا فاصله از یتا شفت فن مجاور (فن محوري و پلنفن فاصله از شفت مرکزي ، تاییچند موازي براي فن هاي: 

  )، فوتهوزینگ دار گریز از مرکزورودي فن مجاور(فن هاي  سطح ورودي یک فن تا سطح
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G : فوتداخل پنل باالتا  ي پنل کفاز باال کابینداخلی ارتفاع ،   

  فن تا داخل کابین، اینچ پروانهبعد قائم از قطر خارجی  ین: نزدیکتر

J : فاصله قائم از بااليcut off تخلیه، اینچ نالافن تا داخل باالي سطح ک  

 سطحفن اندازه گیره شده در  هوزینگفن تا داخل سطح مخالف  هوزینگاز داخل سطح  دهانه هوزینگعرض :  

 فن، فوت هوزینگخروجی 

 سطحمخالف فن اندازه گیره شده در  هوزینگفن تا داخل سطح  هوزینگاز داخل سطح دهانه هوزینگ ارتفاع :  

 فن، فوت هوزینگخروجی 

 ل کابین، اینچختا دا پروانه فنقطر خارجی  نزدیک ترین بعد افقی از:  

ورودي تا  سطح(فن هاي جریان محوري) یا از  خروجی سطحتا  ورودي سطحطول کابین در جهت جریان هوا از :  

  )، فوتدارگریز از مرکز هوزینگ وم و فن یتخلیه (فن هاي پلن پنلداخل 

و فن هاي  گریزازمرکز هوزینگ شدهاي فن هاي ورودي فن بر سطح تا کویلترك کننده سطح کمترین فاصله از :  

تا خط مرکزي شفت  کویلترك کننده ي  سطحفاصله از ، گریزازمرکز هوزینگ شده براي فن هاي وم، فوت (یپلن

  )فن می باشد

LO : فوت ورودي مبدل حرارتی  سطحپایین دست تا  صفحه هاب فن پلنیومیا  محوري خروجی فن سطحفاصله از ،

پایین دست جریان سطح ورودي مبدل تا آن فاصله از سطح تخلیه فن ، گریز ازمرکز هوزینگ شده(براي فن هاي 

  )حرارتی است

M : فن، فوت پروانهعرض  

nتعداد خروجی ها :  

  ، فوت بعد خطی نسبت: 

  بعد خطی ، فوت نسبت : 

S : خروجی  سطحگیري شده در  اندازه کانال کف تخلیه از داخل باالي سطح کانال تخلیه تا داخل سطح دهانهارتفاع

  واحد، فوت

t یک واحد اشاره دارد.کارآیی تست شده  ارزیابی: به  

T : سطحکانال تخلیه اندازه گیري شده در مخالف سطح کانال تخلیه تا داخل سطح  طرفتخلیه از داخل  دهانهعرض 

  خروجی واحد، فوت

 درجهزاویه از خط مرکزي شفت فن تا خط مرکزي چرخش پره ورودي، :  
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v اشاره دارد. واحد براي یک کارآیی محاسبه شده ارزیابی: به  

W :فوتپنلتا داخل مخالف  پنلداخلی از داخل  عرض کابین ،  

  

   ها  ارزیابیانتشار حداقل داده مورد نیاز براي : 8بخش 

ارزیابی باید شامل تمام می  ارزیابی منتشر شدهحداقل، یک به عنوان  :ها ارزیابی انتشارحداقل داده مورد نیاز براي  8-1

اساس  شده بر ارزیابی "در داخل محدوده این استاندارد باید شامل جمله  ارزیابیبراي  20تمام ادعاهااستاندارد باشد.  هاي

خارج از محدوده "خارج از محدوده ي این استاندارد باید شامل جمله  ارزیابیتمام ادعاهاي باشد.  "AHRI 430استاندارد

براي شرایط که  اي شامل جمله دبایمی چاپ شد، آنها  ارزیابی تجربی منتشر یاباشد.هرجا  " AHRI 430"استاندارد ي

  منتشر می شود. ارزیابی هاي استاندارداطالعات زیر براي تمام باشد. ارزیابی را مشخص می کند

  inH2O، در استاتیکیفشار  1-1- 8 

  acfmجران هوا،  میزان 8-1-2

  rpmسرعت فن،  8-1-3

  bhpشفت فن،  قدرت 8-1-4

  

  گذاري نامپالك اطالعات گذاري و  نشانه: 9بخش 

حداقل، پالك اسم باید نشان دهنده ي اسم تولید کننده و مدل یک به عنوان  نام گذاري:گذاري و پالك  نشانه 9-1

  طراحی باشد.

م هاي تبراي سیسپالك نام گذاري  هايولتاژ در نتیجهنشان دهنده ي مشخصات الکتریکی باشد، نام گذاري اگر پالك 

نشان داده شده در جدول ولتاژ ارزیابی هاي  نام گذاريپالك  تجهیزاتشامل یک یا تعداد بیشتري از  ستبایمی  

از  چندتاباید شامل یک یا  براي سیستم هاي  گذاري پالك اسم هايباشد. ولتاژ 110 ازاستاندارد 1

  باشد.  60038استاندارداز  1تفاده نشان داده شده در جدول اسمورد ولتاژهاي 

  

  : شرایط انطباق10بخش 
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( هدف  یا تجهیزات در استاندارد،انطباق براي تولیدات است اختیاريستاندارداانطباق با این که از آنجایی :انطباق10-1

استاندارد و تمام  الزاماتتمام  مطرح شدهمگر اینکه چنین تولیدات  .شودنباید بکار برده  ) 2( قسمت محدوده و) 1قسمت 

 الزامات .هر محصولی که داراي تمامباشدبا استاندارد  گزارش شده در تطابق کامل اندازه گیري و ارزیابی  الزاماتتستها و 

وجود  شفاهیاري و تیکی، نوشونالکتر همکاتباستاندارد در رابطه با آن در هیچ  دانش، یا مرجع، نباید منبع، نباشداستاندارد 

  داشته باشد.

  

  

  

  

  

  مفید-: معیاري براي تناسبCضمیمه 

C1 : همانطور که توسط این هواساز مرکزي  برايتناسب  الزامات  تعیین جهترا که  معادالت آنروش و چهار این ضمیمه

  .کندستفاده امی بایست  استاندارد تعریف شده

C2: تناسب: پایه  

C2-1 : داده می شودذیل نشان عالمت شده بصورت هواساز مرکزي ارزیابی:  

C2-1-1 :t  کارآیی تست شده می باشد ارزیابیمربوط به یک واحد با.  

C2-1-2 :v  به یک واحد با ارزیابی کارآیی محاسبه شده می باشد.مربوط  

  

C2-2 :شکل  خطی ابعاد تناسب)C1می شودتعیین زیر  21) با استفاده از رابطه عمومی:  

�(بعد خطی)

�(بعد خطی)

=
قطر

�

قطر
�

 

  .باشد 65/0کمتر از  دنبایها پروانه این نسبت از قطر 

C2-3 :تناسب (شکل  مساحتC1 تعیین می شودعمومی زیر  معادله) با استفاده از:  

                                                           
21
 generic 



19 
 

مساحت
�

مساحت
�

= (
قطر

�

قطر
�

)� 

C3:تناسب کابین :  

C3-1	:شکل(  ابعاد خطی C1:(  

C3-1-1:  

�(بعد خطی)

�(بعد خطی)

≥
قطر

�

قطر
�

 

C3-1-2 باشددرصد   بامتناسب  ستبایمی ابعاد خطی واحد تست شده  بهشده  ارزیابی: نسبت ابعاد خطی واحد.  

 C3-2:مساحت :  

C3-2-1:ورودي هواي کابین فن :  

C3-2-2 :

  خروجی هواي کابین فن:

  

C3-2-3 : باشد درصد باتناسب م دبایمی واحد تست شده  مساحت بهشده  ارزیابیواحد  مساحتنسبت.  

C4 ::تناسب فن  

C4-1 : ابعاد خطی:تناسب  

C4-1-1 : فن: پروانهعرض  
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C4-1-2  ::عرض خروجی فن  

  

  

C4-1-3 فن:  هوزینگ: شعاع  

  

C4-1-4 باشددرصد   با تناسبمباید می ابعاد شعاع واحد تست شده  به ارزیابی شده: نسبت ابعاد شعاع واحد.  

C4-2 :ها مساحت تناسب:  

C4-2-1:مساحت خروجی فن :  

  

C4-2-2 : باشد درصد  با تناسبمباید می مساحت واحد تست شده  به ارزیابی شدهنسبت مساحت واحد.  



21 
 

  

   

  

  فن هوزینگ  -تناسب معادالت: ابعاد مورد استفاده براي C1شکل 

  

  ومیفن پلن -تناسب معادالتابعاد مورد استفاده براي : C2شکل 

  

  فن محوري -تناسب معادالت: ابعاد مورد استفاده براي C3شکل 
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  انتهایی) نماي( تاییفن چند -تناسب معادالت: ابعاد مورد استفاده براي C4شکل 

  




