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 هدف-1

هواي  تهویهواحدهاي  درجه بندي، ایجاد تعاریف و مشخصات براي تست وکارایی استانداردهاي ارزیابیهدف از این 

 است. OM-5مطابق با دستورالعمل عملیاتی (ECP ) )براي برنامه مربوط به صدور گواهینامه (HAHAبهداشتی 

 

 دامنه کاري-2

  OM-5 دستورالعمل کارکردنگاهی به 

 تعاریف-3

براي تعاریف مربوط به طرح صدور گواهینامه، به راهنماي صدور گواهینامه مراجعه کنید. اکثر تعاریف ذکر شده در 

 اعمال می شود. تعاریف زیر برايهواساز بهداشتی واحد براي  (ref: RS 6 / C / 005-2016) استانداردهاي ارزیابی

هواساز  (RS 6 / C / 005-2016) استانداردهاي ارزیابیبه خاص است، براي همه تعاریف دیگر لطفا  هواساز بهداشتی

 مراجعه کنید.

:IOM دستورالعمل نصب  را اندازي 

:IMC IMC ،(بازرسی، تعمیر و نگهداري و تمیز کاري) شامل جزء خود، راهنماهاي مربوطه یا فریم ها می باشد

از جزء و هر ابزار نصب شده در   UPSTERAM AND DOWNSTREAMمحدوده پوشش به طور مستقیم 

 0.داخل محفظه اجزاي مرتبط است

، که در دسترس IMC-Lو طول  IMC-H، ارتفاع IMC-Dبا عمق  2بعدي با توجه به شکل  3فضاي  IMC:فضاي 

 R23که تحت الزام هستند کار می کند. براي اجزایی که به راحتی قابل جابجایی  واحد هواسازدر داخل  IMCبراي 

 IMC، فضاي آزاد بعد از حذف جزء مربوطه در نظر گرفته شده است. طول )V بخشتعریف شده است (جزئیات 

(IMC-L)  در قسمت بعدي (نصب شده) پایان می یابد و در برابر جهت هوا قرار می گیرد. فضايIMC  عمدتا از

فریم ها ، محدوده پوشش به طور  باي مربوطه راهنماها و هواساز خود اجازه دهد تا به اجزاي  بایدتاسیسات آزاد است و

 .برسد از جزء و هر ابزار نصب شده در داخل محفظه اجزاي مرتبط باالدست و پایین دست جریانمستقیم در 



می تواند به  واحد هواسازو اندازه باز شدن دسترسی، روش هاي مختلفی براي ورود به داخل واحد هواساز بسته به اندازه 

 مشخص شود. فضا+دسترسی پیوست اول:و  2عنوان شکل 

 

 

 

 

 الزامات تست-4

 واحد هواساز.استانداردهاي بهداشتی براي 4,1

آمده است، تمامی واحد هواساز  (RS 6 / C / 005-2016) واحد عالوه بر استانداردهایی که در استانداردهاي ارزیابی 

 استانداردهاي زیر مطابقت داشته باشد:ارزیابی هاي عملکرد ارائه شده توسط تولید کنندگان باید با 

 

EN ISO 846:1997 –  روش A وC: "ارزیابی عملکرد میکرو ارگانیسم ها"براي تمام مواد غیر فلزي   

EN ISO 2896:2001: " تخمین جذب آب"براي جذب آب در مورد استفاده از عوامل درزگیر فومی  

EN 10088-3:2014 Standard 1.4301 / AISI 304  " براي"ضد زنگفوالد  

EN 1993-1-2:2005 Eurocode 3: “براي مقاومت دربرابر خوردگی"طراحی سازه هاي فوالدي 

DIN 1946/4-6.5.1:2008 خواص پوششمینیوم و وبراي آل  

EN 779:2012 براي فیلترهاي متوسط و خوب 

EN 1822:2010 براي فیلترهایی با کارایی باال 

EN ISO 12944-2:1998 رابر خوردگیبراي مقاومت درب  

 

 الزامات ارزیابی-5



پیشنهاد می کند.  3تا سطح  1سطح را براي  صدور گواهینامه به عنوان سطح  3 واحد هواسازگزینه بهداشتی برنامه 

 بهداشتی تر است. هواسازهرچه ارزیابی باالتر باشد واحد 

 تنها به عنوان یک مرجع

 بود.براي مدارس، دفاتر و هتل ها مناسب خواهد  1سطح 

 براي بیمارستان ها 2سطح 

 براي فرایندهاي غذایی، دارویی، اتاق هاي سفید و معادل آن. 3سطح 

 لیست قبلی کامل نیست و تنها باید به عنوان یک مرجع استفاده شود.

ی مشتري نهایی / کاربر که اطالعات کاملی و دقیق از برنامه ساختمان را دارد، تصمیم می گیرد که کدام سطح بهداشت

 مناسب است.

 .عمومی5,1

 برنامه ریزي-الف

 .R1 ،پوشش ها، رنگ ها و مواد مهر و موم که مواد مضر یا بو را آزاد می کنند مجاز نیستند. به همین ترتیب، مواد عایق

 واشر متخلخل یا مهر و موم استفاده شده در جریان هوا ممنوع است.

 6,5,1بخشDIN 1946  مراجعه شود به

 مورد نیاز است.: 3و  2، 1سطح 

 

 .R2 روش هاي تمیز کردن، ترتیب کلی و ابعاد دستگاه تهویه مطبوع از قبیل محل درب ها و  یا دریچه ها باید شامل

IOM محصول باشد. 

 محصول گنجانده شود. IOM: الزامات باید در 3و  2، 1سطح 

 تولید -5,2



. R3ند و بعد از ساختن ذرات برداشته شوند (مثال با جارو تمام سطوح که با جریان هوا تماس می گیرند باید تمیز شو

 برق، بخار یاجارو دستی)

 : روش باید در سیستم کیفیت تولید کننده گنجانده شود.1سطح 

 IOMو نیاز نهایی ضد عفونی پس از نصب ماژول واحد (قبل از نصب فیلترها) در محل باید در  1: سطح 3و  2سطح 

 گنجانده شده است.

 نقلحمل و -5,3

 .R4.بسته بندي تخت واحد ها مجاز نیست 

به منظور تطابق با دسترسی محدود به ساختمان یا محدودیت هاي حمل و نقل، واحدهاي ممکن است در بخش ها، 

بلوك ها یا زیر مجموعه هایی که در محل هم جمع می شوند تحویل داده شوند. در این صورت، روش مونتاژ باید در 

IOM وضیح داده شود که توسط شخصی که توسط تولید کنندگان آموزش دیده است انجام شود.یا مجمع سایت ت 

 : روش باید در سیستم کیفیت تولید کننده گنجانده شود.3و  2، 1سطح 

سازنده یا شواهد نشان داده شود که یک فرد واجد  IOMدر صورت تحویل بلوك ها یا زیرگروه ها، الزامات باید در 

 ل مجمع باشد.شرایط مسئول تشکی

 .R5 پس از تولید واحد هواساز باید به طور کامل خشک، تمیز و به درستی بسته بندي شده با حفاظت از هوا براي

 محافظت از واحد در طول حمل و نقل. همین قانون براي اجزاي سازنده است.

 : روش باید در سیستم کیفیت تولید کننده گنجانده شود.3و  2، 1سطح 

 .R6سیستم تهویه باید از آسیب و آلودگی بالقوه پس از ساخت و ساز تا قبل از نصب در محل واحد محافظت  هر مولفه

 شود.

 : روش باید در سیستم کیفیت تولید کننده گنجانده شود.3و  2، 1سطح 

 .R7ان حاصل کند هر جزء باید قبل از حمل و نقل پوشیده شود تا از نفوذ گرد و غبار جلوگیري شود. سازنده باید اطمین

 که اجزاء در شرایط تمیز و خشک هستند.



 : روش باید در سیستم کیفیت تولید کننده گنجانده شود.3و  2، 1سطح 

 .R8 .در طول ذخیره سازي در محل، هر درب، دریچه و دیگر انواع حفره ها (در صورت لزوم) باید مهر و موم شود 

 محصول گنجانده شود. IOM: نیازمندي ها باید در 3و  2، 1سطح 

 .R9  پس از تولید باقی نخواهد ماند هواسازنده باید اطمینان حاصل کند که هیچ مانده اي در جریان. 

 : روش باید در سیستم کیفیت تولید کننده گنجانده شود.3و  2، 1سطح 

 بدنه دستگاه-5,2

 الف.مواد فلزي

 

 .R10 ،حداقل الزامات براي سطوح داخلی در هر سطح مواد فلزي باید مقاوم در برابر خوردگی باشند"Level"  شرح

 داده می شود.

 سطوح داخلی عبارتند از:

 در داخل پانل ها/ درب سطح فلزي -الف

قطعات فلزي که حاوي اجزاي (ریل ها، نگهدارنده ها و غیره) محفظه اجزاء (قاب فیلتر، قاب کویل، قاب مبدل -ب

 حرارتی، قاب فن)

 (پره هاي کویل،پره هاي مبدل حرارتی، پروانه فن) خود اجزاي تهویه-ج

 موتورها-د

 باید در مورد مقاومت در برابر خوردگی به سطوح، همانطور که در باال اشاره شد، مطابقت داشته باشند. ثابتعناصر 

 مراجعه شود. (R1) اگر از پوشش یا نقاشی استفاده می شود، به قسمت پوشش

یا  EN ISO 12944-2: 1998مطابق استاندارد  C3د در برابر خوردگی کالس : حداقل مقاومت موا2و  1سطح 

 آلومینیوم و



 - EN steel 1.4301(به عنوان مثال  ٪8و نیترات  ٪18کانال هاي تخلیه باید در فوالد ضد زنگ با حداقل کروم 

AISI 304 ؛ حداقل مقاومت خوردگی کالسCRC: II (2)  با توجه به(EN 1993-1-4: 1995 EUROCODE 

 )(DIN 1946 / 4-6.5.1: 2008؛ مطابق با AlMgیا آلومینیوم (حداقل  ( 1-4

یا آلومینیوم  EN ISO 12944-2: 1998مطابق استاندارد  C4: حداقل مقاومت مواد در برابر خوردگی کالس 3سطح 

 و

 1,4401فوالد  EN(به عنوان مثال  ٪10و نیترات  ٪18فوالد ضد زنگ با حداقل کرومیت ،باید  اب گذر قسمتو طبقات

- AISI 316 ؛ حداقل مقاومت خوردگی کالسCRC: II (2)  با توجه به(EN 1993-1-4: 1995 

EUROCODE 1 -4)  یا آلومینیوم (حداقلAlMg ؛ مطابق باDIN 1946 / 4-6.5.1: 2008)( 

 مواد غیر فلزي-ب

.R11(مجموع سطح در هر نوع بخش). مدارك مورد نیاز توسط موسسه سانتی متر مربع  5 >با سطح جریان هوا

ارائه می شود. حداکثر رشد قابل قبول براي میکروارگانیسم ها  EN ISO 846: 1997بهداشتی مطابق با استاندارد 

 است. ISO 846: 1997 1 5و  4طبق جدول 

 : مورد نیاز است.3و  2، 1سطح 

R12 پوشش، مواد عایق (به جز بافر هاي آکوستیک) مهر و موم و رب ها در تماس با  مواد متخلخل یا باز مواد به عنوان

 جریان هوا مجاز نمی باشد.

 : مورد نیاز است.3و  2، 1سطح 

 .R13جذب آب مطابق با فوم هاي درزگیرر صورت استفاده از د ،ISO 2896: 2001  2≤بایدVol .باشد 

 : مورد نیاز است.3و  2، 1سطح 

 واحد هواسازترتیب عمومی -ج

.R14 گواهینامهH-AHU  مربوط به واحد هواساز در محدوده استاندارد ارزیابیAHU EUROVENT  است، اما با

 موارد ذیل:



افقی در نظر گرفته می شود. (بدون  يکف هواپیما با جریان هوا AHUتنها  H-AHUالف. براي صدور گواهینامه 

 واحدهاي عمودي)

 با درب ها / دریچه بازرسی جانبی در نظر گرفته شده است. AHUب براي تعمیر و نگهداري تنها 

 : مورد نیاز است.3و  2، 1سطح 

 .R15 ،هر جزء انتخاب شده در نرم افزار (فیلترهاي هوا، مبدل هاي حرارتی (سیستم هاي بازیابی انرژي و کویل ها

 ها) باید در داخل هواساز نصب شود. گیررطوبت گیر ها، صدا ، فن ها، مرطوب کننده ها، اي جداساز قطره

 : مورد نیاز است.3و  2، 1سطح 

 سطح پوشش داخلی-د

 .R16 جز درب ها و شیارهاي دریچه، اتصاالت و شکاف بین پانل و شکاف بین پانل ها و پروفیل هاي قاب باید ه ب

 میلی متر داشته باشد. 3حداکثر عرض 

 

 

 

 

 

 

 مورد نیاز است. :3و  2، 1سطح 

.R17 جز درب ها و شیارهاي دریچه، اتصاالت و شکاف بین پانل ها و همچنین شکاف بین پانل ها و پروفیل هاي  هب

 .V.2.bقاب در کف باید براي ایجاد یک سطح صاف و بسته با مواد با توجه به بخش 

 : مورد نیاز نیست.1سطح 

 : مورد نیاز است.3و  2سطح 



بجز براي درب ها و شیارهاي دریچه، اتصاالت و شکاف بین پانل ها و همچنین شکاف بین پانل ها و پروفیل هاي قاب در 

 .V.2.bسطح پوشش کامل داخلی باید براي ایجاد سطح صاف و بسته با مواد با توجه به بخش 

 : موردنیاز نیست.2و  1سطح 

 :مورد نیاز است.3سطح 

 .R19 و درب ها براي  درزگیري و هوابندي دریچه هاIMC  قرار گرفته است  بدنهباید به طور مستقیم در داخل سطح

 براي جلوگیري از هر شکاف و یا شیار.

 براي دریچه ها و درها باید به آسانی جایگزین شود و یا در غیر اینصورت در موقعیت مکانی محافظت شده باشد. درزگیر

تشکیل شده در واشر فوم محل) در نظر گرفته می  FIPFG:شده توسط اتصال مستقیم شیمیایی (ثابت   درزگیر هاي

باید بر روي درب، لبه یا برگ درب (اما نه روي ها  درزگیرشود قابل تعویض نیست. براي حفاظت مکانیکی مناسب، این 

 قاب درب) اعمال شوند.

پروفیل قرار می گیرند) به عنوان قابل تعویض درنظر گرفته می ثابت شده مکانیکی (در داخل یا بر روي یک  درزگیرهاي

 ، ورق و یا درب و همچنین بر روي قاب قرار داد.دریچهشوند، بنابراین می توان آنها را بر روي 

 ،جریان هوادردرزگیر ها باید به طور مستقل از سطح  R13و  R11 ،R12دریچه ها و درب ها الزامات   هوابنديبراي 

 شود.برآورده 

 دریچه ها و درب ها:ي  درزگیر هابراي تثبیت 

یا با گیره نگه داشتن بر روي یک پروفیل) یا اتصال مستقیم شیمیایی  داخل گذاشتن : تثبیت مکانیکی (2و  1سطح 

)FIPFG .تشکیل شده در واشر فوم محل) و یا تثبیت با یک فیلم دو طرفه یا چسب مجاز است: 

در  یا با گیره نگه داشتن بر روي یک پروفیل) یا اتصال مستقیم شیمیایی  داخل گذاشتن: تثبیت مکانیکی (3سطح 

)FIPFG : .با چسب دو طرفه (فیلم یا یک چسب) ثابت نیست. هوابنديتشکیل شده در واشر فوم محل) مجاز می باشد 

R20.و مناسب در داخل واحد  براي کاهش خطر آسیب براي کارکنان تعمیر و نگهداري و اطمینان از پاکیزگی ایمن

هواساز، اتصال دهنده ها (به عنوان مثال پیچ هاي خودکفا ...) در داخل دستگاه نباید اشاره کنند، لبه هاي تیز و پرچ 

 خانهکردن باز ممنوع است در داخل 



 : مورد نیاز است.3و  2، 1سطح 

 )(IMCالزامات عمومی پوشش براي بازرسی، تعمیر و نگهداري و تمیز کردن  -5

R21.برسد براي: بدنههر سطح داخلی  به بتواند به صورت دستی رندهطراحی باید به گونه اي باشد که فرد نگهدا 

 تمیز کردن با اسفنج، جارو دستی یا مشابه آن. پس از تمیز کردن هیچ مانده اي نباید باقی بماند.-الف

 ب دسترسی به تمام اجزا و عناصر ثابت کننده.

سیستم هاي بازیابی انرژي و کویل ها، جداساز قطره، ( مورد نیاز، هر جزء (فیلتر هوا، مبدل هاي حرارتی  IMCبراي کار 

و سینی  تشت کندانس بخش خنک کننده،تشت هاي آب  رطوبت زنها،  گیر ، صدا گیرها ، رطوبترطوبت زن هافن ها، 

باشد  قابل دسترسی در هوا جریان باید به آسانی هاي محفظه از بخش هاي خنک کننده و یا سیستم هاي بازیابی انرژي)

 ).22الزام( برداشتن باشدسرعت قابل یا به جاي آن به  )هواساز نصب شده در ()24و  23 الزام هاي(

قرار گیرد. مفاهیم زیر در الزامات زیر تعریف  IMCدر اختیار  واحد هواساز) باید در 25در هر صورت، فضاي کافی (الزام 

 )25و  24 ،23، 22(شده

 : مورد نیاز است.3و  2، 1سطح 

 باشد. باید سریع قابل برداشتن 21عنوان تعریف شده در شرایط  اهر جزء ب

 کیلوگرم وزن داشته باشد 25باید حداکثر "سریع قابل جابجایی"به عنوان  IMCجزء طراحی شده به منظور 

دسترسی یا خروج، این جزء به طور مستقیم در زمانی  به سرعت قابل برداشتن بدان معنی است که بعد از باز کردن درب

 کوتاه قابل برداشتن است

 است.)(سریع قابل برداشتن  عامل تواند ادعا شود که یک نمی یک کویل آب یا مبردتوجه: به همین دلیل، 

 مجازنیست که سایر تاسیسات (کابل ها، وسایل .....) مانع حذف سریع اجزاء شوند.

 مورد نیاز است.: 3و  2، 1سطح 

.R23 تعریف شده، باید به راحتی قابل دسترسی باشد: 21هر جزء که تحت الزام 

 اجزاي هواساز نیاز به دسترسی سریع و آسان به واحد داخل از طریق دهانه هاي دسترسی دارند. مانند



فته شده است با توجه به یا یک درب لوال دار پذیر (قابل حمل سریع)فقط یک  دریچه IMCدسترسی به باز کردن براي 

 تعریف زیر:

 ثانیه امکان پذیر باشد. 10باز کردن هر دسترسی (درب یا ورودي) باید در عرض  -الف

 600مجاز دریچه عرض کیلوگرم و حداکثر 25براي دریچه ها (نه درهاي لوال دار دسترسی) وزن حداکثر مجاز -ب

 مجهز شود. مناسب کنترلستگیره براي ) است. دریچه باید با دگیرمیلیمتر (به استثنا صدا 

 ] از دسترسی2بر اساس شکل. OH] و حداقل ارتفاع آزاد باز [2به عنوان شکل  OW[ دهانهبراي حداقل عرض آزاد -ج

 .مراجعه کنیدپیوست اول :فضا+دسترسی ، لطفا به دهانه

نباید ثابت دسترسی ها، هیچ تاسیساتی  نکته: پانل هایی که باید براي دسترسی غیر فعال شوند، پذیرفته نمی شوند. در

 (کابل ها، ابزار ....) که مانع باز شدن سریع می شوند. شود

 : موردنیاز است + به پیوست اول  براي الزامات دسترسی و فضا مراجعه شود.3و  2، 1سطح 

 .R24  براي هر جزء تعریف شده در زیرR21.جریان باالدست و  ، یک دسترسی آسان از هر دو طرف باید تضمین شود)

 جریان پایین دست)

می باشند، این جزء به صورت دو طرف در نظر گرفته  22براساس الزام هستند سرعت قابل برداشتن  به  براي اجزاء که

از  جریان باالدست . جریان پایین دستمی شود. با این وجود، راهنماهاي مربوطه یا فریم ها، محدوده پوشش مستقیم 

قابل دسترسی  برداشتن و هر وسیله نصب شده در داخل محفظه اجزاي مربوطه نیز براي این اجزاء قابلاجزاي سازنده 

 است.

 : بدون نیاز1سطح 

 : مورد نیاز است.3و  2سطح 

.R25 فضاي کافی: براي انجام کارIMC  الزم، فضاي کافی در دسترس خواهد بود. فضايIMC  کافی است اگر حداقل

 تعریف شده باشد. نیاز فضایی درپیوست اول:فضا+دسترسی

 : به پیوست اول براي الزامات دسترسی + فضا مراجعه کنید.3و  2، 1سطح 



R26 .کویل هاي خنک کننده باید به راحتی قابل دسترسی و سریع قابل  جریان پایین دستجداکننده هاي قطره اي از

جداکننده جلوي درب بین کویل هاي خنک کننده و  دربه طور متناوب داراي یک درگاه دسترسی جابجایی باشند و یا 

بین دیافراگم  ی. در صورتی که فضایداشته باشند تعریف شده است "دسترسی + فضا"ل  پیوست اواي که در هاي قطره 

، طول باشد به راحتی قابل جابجاییآن  اي وجود نداشته باشد و جداکننده قطره جداکننده هاي قطره ايخنک کننده و 

 از کویل خنک کننده استفاده کرد. IMCرا می توان به عنوان طول در دسترس براي  اي(در جهت هوا) جداساز قطره 

 : مورد نیاز است.3و  2، 1سطح 

.R27 کیلوگرم و حداکثر  25با حداکثر وزن  قابل حذف  باید  قسمت هایی ، ه ايراي حذف آسان جداکننده قطرب

 باشند. وجود داشته میلیمتر  1000عرض 

 : مورد نیاز است.3و  2، 1سطح 

 الزامات تعمیر و نگه داري فیلتر-7

.R28 امکان پذیر باشد. قاب فیلتر نصب شده باید با کالس  قسمت متحركکثیف یا با ي تغییر فیلتر باید از طرف هوا

. در هر نصب شده گواهی شود باي پس فیلترتولید کننده باید حداقل براي نشت ت داشته باشد و فیلتر نصب شده مطابق

 .بایستی حفظ شود IMCصورت الزامات براي فضاي کافی و دسترسی آسان به 

 : مورد نیاز است.3و  2، 1سطح 

R29 . محفظه هاي فیلتر باید براي کارIMC در دسترس باشند. براي ارتفاع واحد< X  میلی متر؛ دسترسی به هر دو

) باید امکان پذیر باشد. به همین دلیل یک درب دسترسی اضافی (هواي باالدست فیلتر و هواي پایین دست فیلترطرف 

 در قسمت هواي تمیز الزم است.

  X=1600mm:1سطح 

 X=1300mm:2سطح 

 X=900mm: 3سطح 

 

  



 .R30  شده و در صورت نیاز تغییر داده شود.در طول تعمیرات و نگهداري واشر می بایستی چک 

 گنجانده شده است.   IOM: الزاماتی که در  3و  2و  1سطح 

 الزامات دیگر مرتبط با پوشش(روکش)

R31.  جعبه مدل تایید شده باید حداقل کالس کندانسبراي جلوگیري از ،X  .مونتاژ حرارتی  را داشته باشد 

 :      2X=TB3 و  1سطح 

 :        X=TB2 :3سطح 

 باشد. Xسختی تایید شده باید داراي حداقل درجه (کالس) جعبه مدل 

 X=L2(M) :2 و1سطح 

 :    X=L1(M) 3سطح 

 را داشته باشد.  Xمقاومت جعبه مدل تایید شده باید حداقل درجه (کالس) 

 :  X=D2(M)   2 و1سطح 

 :   X=D1(M) 3  سطح 

و مخازن آب باید شیب کافی از هر نقطه اي از پایین به لوله تخلیه  هاي متراکمسینی ، تمام کانال هاي آبگذر(تخلیه آب)

حداقل میزان لیتر مربع آب پر شد،  5این الزامات فرض میشود تکمیل شده (انجام شده)،اگر بعد از اینکه با داشته باشند.

 .دقیقه اي  10در بازه زمانی  Xدرصد تخلیه به 

1سطح  : 95% (25 cl/m²) 

2سطح  : 97% (15 cl/m²) 

3سطح  : 99% (5 cl/m²) 

 براي امنیت سیستم مورد استفاده قرار بگیرد.ویک امکان ضد عفونی مناسب توصیه می شود تا 

 تولید کننده باید مواد مناسب را براي تست این الزامات در حین ممیزي ارائه کند. توجه:



R35.  متر و شیب کافی باشند و از طریق یک سیفون با  میلی 40لوله هاي تخلیه ي واحد باید داراي قطر حداقل

 .حفاظت جریان برگشتی و خروجی آزاد در سیستم فاضالب اجرا شود

 مورد نیاز است. :3و  2و  1سطح 

 لوله هاي تخلیه با سطوح فشار مثبت و منفی باید جداگانه با داشتن سیفون هاي مختص به خود ساخته شوند.

 .مورد نیاز است :3و  2و  1سطح 

R37 هستند، باید عایق بندي شوند. کندانس: تمام لوله هاي اتصال که از محفظه عبور می کنند در معرض خطر 

 مورد نیاز است. :3و  2و  1سطح 

 رفتار هوا-5,3

 فیلتر :الف

R38.  حداقل) انتخاب و تنظیم شوند. کارآیی  عنوان اطمینان از کیفیت خوب ورودي هوا (بهباید به منظور فیلترهاي هوا

 تایید شوند. ISO 17065: 2012از فیلترها باید توسط گواهینامه معتبر  EN 779: 2012فیلتر مطابق با استاندارد 

و  خروجی هوا در سمت M5از تمام فیلترهاي نصب شده باید معادل یک فیلتر  um 0,4فیلتراسیون در  بازده: 1سطح

 باشد. ت ورودي هواسمدر  F7یک فیلتر 

و اخروجی هو سمتدر  M5از تمام فیلترهاي نصب شده باید معادل یک فیلتر  um 0,4فیلتراسیون در  بازده :2سطح

 در بخش عرضه(ذخیره)باشد. F8یک فیلتر 

و  خروجی هوا سمتدر  M5از تمام فیلترهاي نصب شده باید معادل یک فیلتر  um 0,4فیلتراسیون در  بازده :3سطح

 .باشد سمت ورودي هوادر  F9یک فیلتر 

R39به درستی انجام  درزبنديسلولی بسته شده استفاده می شوند و  هاي: سازنده باید اطمینان حاصل کند که واشر

 ISO 2896: 2001، جذب آب مطابق با استاندارد درزبند هاي فومیمی شود(بسته می شود). در صورت استفاده از 

باشد. بخش مربوط به مواد غیر فلزي (گزارش هاي آزمایشگاهی از  EN ISO 2896: 2001باید به ترتیب به استاندارد 

 باید اعمال شود. (EN ISO 846: 1997موسسه بهداشت به اساس استاندارد 



تی انجام می به درس درزبندي سازنده باید اطمینان حاصل کند که واشرهاي سلولی بسته شده استفاده می شوند و

 شود(بسته می شود).

 ..مورد نیاز است :2و  1سطح 

و واشر باید بر روي قاب فیلتر قرار گرفته باشند(ثابت شده باشند) و قابل تغییر باشند (به  2و  1: الزامات سطوح 3سطح 

 لتر ثابت شده باشند.در واشر فوم ایجاد شده)) یا در سلول فی :FIPFGاستثناي اینکه بطور مستقیم با اتصال شیمیایی (

باید  IOMکیسه فیلتر باید در موقعیت عمودي باشد (این الزامات براي فیلترهاي سفت و محکم ابالغ نمی شود). در 

بطور واضح مشخص شود که فیلتر باید همیشه در موقعیت عمودي باشد، همچنین توصیه می شود که برچسبی بر روي 

 واحد قرار دهید.

 .نیاز است مورد :3و  2و  1سطح 

R41. :براي تسهیل نگهداري فیلتر هوا، اطالعات زیر باید به طور دائم در محفظه فیلتر هوا نشان داده شود 

 ابعاد-

 کالس (درجه) فیلتر-

 باشد. EN 779: 2012و خوب آن باید مطابق براي فیلتر هاي متوسط 

 باشد. EN 1822: 2010براي فیلترهاي کارآیی باال باید طبق 

 اد فیلترهاي هواتعد-

 سیستم نصب شده يحجم واقعی هوا -

 افت فشار نهایی بر اساس ویژگی هاي فن -

 .مورد نیاز است :3و  2و  1سطح 

R42.  در هر مرحله فیلتر باید با یک دیفرانسیل فشار سنج مجهز شود. دستگاه نمایشگر اندازه گیري باید به راحتی قابل

 دسترس بوده  و به راحتی توسط کاربران آینده قابل خواندن باشد.



براي : براي هر فیلتر یک سیگنال تصویري یا یک زنگ هشدار(آالرم) در سیستم کنترل اجباري است. 2و 1سطح 

 واحدهاي نصب شده فشارسنج مایع خارجی(بیرونی) مجاز نیست.

 در بیرون : براي هر فیلتر یک زنگ هشدار(آالرم) در سیستم کنترل اجباري است. براي واحدهاي نصب شده3سطح

 فشارسنج مایع مجاز نیست.

R43. فیلتر شود. ،باید با دو مرحله فیلتر ورودي هوا 

 ندارد.: الزاماتی وجود 1سطح 

 باشد. M5و مرحله اول کالس فیلتر باید حداقل  مورد نیاز است : 3و 2سطح 

مرحله سوم مورد نیاز است، می تواند در واحد یا خارج از واحد موجود باشد. بنابراین این در محدوده  اگر یک فیلتر توجه:

 این برنامه نیست.

R44 ید با همان الزامات فیلتر شده با فیلتر مجاز نمی باشد) با 3(براي سطح  برگشتی چرخشی: هوايR38  براي فیلتر

 فیلتر شود. ورودي هوا،هواي 

 .مورد نیاز است : 2و  1سطح 

 مجاز نیست. برگشتی چرخشی:هیچ هواي 3سطح 

 

 

 ) گرم کننده و سرد کنندهیل(کو ب:

R45. باید حداقل  رطوبت گیرخنک کننده که فین ها ي ، فاصله بین یبه دالیل انرژي و بهداشتY  میلیمتر باشد، در

 میلی متر باشد. Xباید حداقل  فین ها غیر این صورت، فاصله بین

 .کاربرد دارد run around ،این همچنین در مورد کویل خنک کننده  توجه:

2و  1سطح  : Xmin = 2.0 mm and Ymin = 2.5 mm 

3سطح  : Xmin = 2.5 m and Ymin = 3.0 mm 



R46.  فین هوا که براي خشک کردن قبل از مرحله اول فیلتر استفاده می شوند باید حداقل فاصله بین  مایشیگرکویل

 میلی متر را تضمین کنند. 4حداقل  ها

 .مورد نیاز است :3و  2و  1سطح 

R47. باید ضخامت  فین هاX .داشته باشند 

 X = 0.10 mm: حداقل 1سطح 

 X = 0.12 mm: حداقل 3و  2سطح 

R48.  با رطوبت ساز نباید بالفاصله قبل از فیلترهاي هوا و یا خاموش کننده ها  کویل سرمایشیبهداشتی،  به دالیل

 .نصب شوند تا رطوبت نسبی محدود شود وسطباید  گرم کننده هامرتب شوند. فن ها یا 

با رطوبت هوا را نباید بالفاصله قبل از فیلتر کردن هوا یا  کویل سرمایشیانتخاب نرم افزار براي هشدار دادن به کاربر که 

 باشد. گیرصدا 

 .مورد نیاز است :3و  2و  1سطح 

 

 ج:رطوبت زن

R49. بین اي یک عنصر (کویل، فن، مبدل حرارتی، جداساز قطره با مرطوب کننده باید حداقل کاربرد پاك براي (

 نصب شود. گیرنهایی یا صدا مرطوب کننده و فیلتر 

 مجاز است. گیرقبل از هر بخش فیلتر یا صدا  RH 90٪حداکثر 

 محصول گنجانده شود. IOMالزامات  باید در  :3و  2و 1سطح 

 

 

 



 رطوبت گیرد:

R50.  هر جاذب جامد یا مایع باید بی ضرر باشد، یک گزارش آزمایشی که نشان دهنده انطباق محصول مورد استفاده

 باشد باید ارائه شود.

 باشد. Xباید حداقل  رطوبت گیرپایین دست دستگاه  جریان هواي فیلتراسیون

 X = F7 و .مورد نیاز است: 1سطح 

 X = F8 و .مورد نیاز است: 2سطح 

 X = F9 و.مورد نیاز است: 3سطح 

R51.  انتقال داده بشود. کویلهیچ رطوبتی نمی تواند به قطعات یا بخش هاي پایین تر از 

باید بالفاصله قبل از فیلتر هاي هوا یا صدا نبا رطوبت ساز  کویل سرمایشیبراي هشدار دادن به کاربر که افزارانتخاب نرم 

 تنظیم شود. گیر

 .مورد نیاز است :3و  2و  1سطح 

 .سیستم بازیابی گرما

R52.  کویل ها درRUN AROUND .کویل ها باید با الزامات کویل مطابقت داشته باشند 

 گرمایشیو  سرمایشی: رجوع شود به بخش کوئل 3و 2و  1سطح 

R53.براي جلوگیري از هر گونه آلودگی، مبدلهاي حرارتی باید تمیز و ضد عفونی شوند : 

داشته هوا بین بازگشت و عرضه در شرایط طراحی براي اختالف فشار وجود  آلودگی هیچ گونه تردد : نباید1سطح 

 باشد.یا

 باید به عنوان هوا تامین شده در زیر بخش فیلتر تعریف شود یاهواي نهایی هوا 

 هواي بازگشت باید به عنوان هوا تامین شده در زیر بخش فیلتر تعریف شود.



در شرایط عملیاتی براي اختالف فشار وجود هواي برگشتی و ورودي نباید هیچ گونه تردد آلودگی هوا بین  :2سطح 

 داشته باشد.یا

 بخش فیلتر تعریف شود یا ي ورودي درباید به عنوان هوا  نهایی هواي وروديهواي 

 در بخش فیلتر تعریف شود. وروديهواي بازگشت باید به عنوان هوا 

 هوا باید جدا باشند. جریان 2 بدنه: 3سطح 

R54 یک حداقل فیلتر :M5 از طرف  جریان باالدستHRS  تامین اجباري استبراي بازگشت و. 

 .)درمورد الزامات نگران کننده نمی باشد  (Ref. R46براي خشک کردن قبل از فیلترها استفاده می شود  رطوبت گیر

 .مورد نیاز است :3و  2و  1سطح 

 

 ه:فن ها

R55. باید به جاي فن هاي تسمه اي مورد استفاده قرار گیرند. فن درایو ها درایو فن ها و 

 "IMCاستفاده می شود، به بخش الزامات عمومی براي پوشش بخش حوزینگ یا درایو فن هاي تسمه اي با ااگر فن ه

 براي تمیز کردن و تعمیر و نگهداري مراجعه کنید.

(به Vفن هاي تامین هوا با درایوهاي تسمه اي  پایین دست(حداقل) باید در جریان هواي F7 یک مرحله فیلتر : 1سطح

 استثنا: درایوهاي تسمه اي فلت) نصب شود.

 بازرسی به همراه نور بازرسی که به منظور  بررسی جهت بصري نصب تسمه نصب می گردد باید نصب شود. پنجره

 ، فن هاي محوري، و غیره)Plenum(فن هاي  اصلی : فن هاي هدایت مستقیم2سطح 

 متر) 1,6 >پنجره بازرسی و روشنایی ممنوع است (به جز ارتفاع داخلی .اصلی Plenum: فن هاي  3سطح 

R56.  بدنهالزامات عمومی براي "فن ها  باید به راحتی براي تعمیر و نگهداري تحت عنوان IMC"  شرح داده شده است

 قابل دسترسی باشند.



 متر: فن باید قابل جابجایی باشد. 1,6با ارتفاع داخلی زیر  هواساز هایی

 شاهده است.قابل م دریچه ها تمام پیچ ها یا اتصاالت مشابه در هنگام باز کردن درب یا

بدون ، و غیره و یا پیچ گوشتی، آچارفضاي مناسب براي پیچ و یا اتصاالت  براي شل شدن و جایگزینی با یک ابزار ساده (

 )، مگر اینکه یک ابزار ویژه توسط سازنده ارائه شود.وسیله

نیاز به قطع اتصال برق، تنها ، بدون کمک از برقکار انجام می شود (بدون  فن تنها با تعمیر و نگهداري شخصی باز کردن

 جداسازي مکانیکی و تنها باز کردن سوکت برق مجاز است).

 براي الزامات قابل دسترس. IMC+ رجوع شود به الزامات عمومی بخش پوشش مورد نیاز است.:3و 2و  1سطح 

 گنجانده شود. IOMدر باید  ات، الزام)تحویل داده نشود (VSDاگر هیچ اتصال الکتریکی با فن و درایو متغیر سرعت

R57.  شده باشد، باید براي اهداف تمیز کردن و نگهداري آن به راحتی قابل دسترسی  بدنه درزبندياگر تخلیه آب فن با

 باشد. اگر نه، فن باید قابل جابجایی باشد.

 دیده می شود. دو شاخه کلید اتصالوقتی در یا دریچه باز می شود 

، و جابجا شود) باز بدون وسیله، و غیره و یا پیچ گوشتی، آچاربا یک ابزار ساده ( اتصالدو شاخه کلید فضاي کافی براي 

 مگر اینکه یک ابزار خاص توسط سازنده ارائه شود.

 سانتی متر زیر فن). 3امکان تمیز کردن و پاك کردن آب زیر فن (حداقل فاصله حدود 

 مورد نیاز است. :3و  2و  1سطح 

R58.  میلی  400باید یک درب(سرپوش) بازرسی آسان (قابل استفاده براي قطر اسمی پروانه بیشتر از  بدنهفن ها با

 متر) داشته باشند:

 متر) قابل مشاهده است. 1،6درب و تمام اتصاالت آن  (واحدهایی با ارتفاع جریان هوا زیر 

متر) فضاي کافی براي باز کردن و  1,6ابر با (واحدهایی با ارتفاع جریان هوا بزرگتر یا بر دستگاه هواسازهنگام ورود به 

بدون ابزار به طور کامل)، مگر اینکه یک ابزار خاص توسط ، و غیره و یا پیچ گوشتی، آچاربستن قفل با یک ابزار ساده (

 تولید کننده ارائه شده  باشد.



 مورد نیاز است :3و  2و  1سطح 

 

 ي: صداگیر

R59.  صداگیر با حداقل فیلتر  جریان باالدستدرهواي خروجی بایدM5،  .فیلتر شود 

 : بدون الزامات1سطح 

 مورد نیاز است.: 3و2سطح 

R60.  جذب کننده صدا پوشانده شده است باید مقاوم به سایش، بی ضرر باشد و در برابر تمیز  قطعاتماده اي که با

 کردن (مانند شیشه فیبر) مقاوم باشد.

 ارائه می شود. EN ISO 846: 1997اید مطابق با استاندارد مدارك مورد نیاز توسط موسسه بهداشت ب

 گواهینامه یا گزارش فنی از تامین کننده باید براي انطباق فیبر شیشه اي ارائه شود.

 الزامات ابالغ شد. :3و  2و  1سطح 

 

 الزامات عملکرد گواهینامه-6

کالسیک، لطفا به  AHUفقط واحد هاي بهداشتی هواساز در این برنامه گواهینامه دارند. براي صدور گواهینامه 

 مراجعه کنید. [RS 6 / C / 005 in force]استاندارد ارزیابی واحدهاي تصفیه هوا

 

 تلرانس ها-7

هر سطح را می توان از طریق فرآیند زیر  براي دستیابی به گواهینامه، تمام الزامات سطح انتخاب شده باید رعایت شود.

 بدست آورد:

 



 :تلرانس ها(سطح ها)1جدول 

 1سطح  2سطح  3سطح

 1الزامات سطح  1الزامات سطح  1الزامات سطح 

  +2الزامات سطح  +2الزامات سطح 

   +3الزامات سطح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پیوست اول: دسترسی و فضا

 مورد استفاده قرار گیرد. 26و25و23پشتیبانی الزامات این پیوست باید به منظور 

 الزامات زیر براي تمام سطوح اعمال می شود:

 نباید کمتر  2با توجه به شکل  OWدهانه: دسترسی آزاد پهناي  OW دهانهدسترسی آزاد پهناي 

 میلیمتر. 50منهاي  IMC-Lاز 

 باید کمتر باشد 2با توجه به شکل  OHدسترسی آزاد ارتفاع دهانه : OHدسترسی آزاد ارتفاع دهانه

 mm 1,720 >باید هر مقدار IMC-H< 1,800mm OHمیلیمتر. فقط براي واحدهاي  80منهاي  IMC-Hاز 

 داشته باشد.

IMC  عمقIMC-D: IMC-D  باید عرض کامل داخلیAHU  باشد. 2بر اساس شکل 

IMC  ارتفاعIMC-H: IMC-H  باید ارتفاع کاملAHU  باشد. 2داخلی مطابق شکل 

    

 

 

 

 مورد استفاده قرار گیرد. این جدول الزامات  26و  25، 23جدول زیر باید براي پشتیبانی از الزامات 

 IMC-D: IMCعمق 

ع   IMC-H: IMCارتفا

  IMC-L: IMCطول

OW:عرض دهانه  

OH:ع دعانه  ارتفا

 

 IMCابعاد-: ابعاد دهانه2شکل 



 را فهرست می کند: ارزیابی حجم واحد به الزامات در دسترسی به اندازه دهانه و فضابراي دسترسی + فضا 

 بخش پذیرفته می شود.  ايه براي اندازه ٪1تحمل  IMCالزامات براي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 سایز بخش واحد هوا ساز
 

 3سطح  2سطح  1سطح  همه سطح ها

-IMC واحد عمق
D) هوا جریان در( 

 داخلی واحد ارتفاع
IMC-H=) هر در 

 )هوا جریان

 دست با مربوطه داخلی سطوح تمام واحد، به ورود از (پسIMC طراحی نوع
 )شود می دست

 

 قابل سریع اجزاي برايIMC-L( طول حداقل
 جزء که زمانی آزاد فضاي جمله از: جابجایی

 )شود می حذف
 

< 800mm 
 

> 300 mm and <1900 
mm 

 

 با واحد به ورود و ایستادن خارج
 شانه و دست یا دست

 

 

250 mm 400 mm 550 mm 

≤1000mm 
 

>400 mm and < 1900 
mm 

 

400 mm 400 mm 550 mm 



 : الزامات دسترسی و فضا2جدول 

 

700 mm 550 mm 550 mm 

 

 و خارج در ایستادن
واحد به  به ورود

 باالیی بدنقسمت 
 

>550 mm and ≤1300 mm 

 
<1300mm 

 

700 mm 550 mm 550 mm 

 

 با واحد به ورود
 کامل بدن بخشی یا

 کار و خزیدن با
کردن در حالت 

 درازکش
 

>600 mm and <=800 mm 

 
همه(هر 
 سایزي)

700 mm 550 mm 550 mm 

 

 با واحد به ورود
 و خزیدن روي زانو

حالت نشستن  در کار
 موقعیت یا زدن زانو

 .نشیمن
 

>800 mm and <=1600 mm 

 
همه(هر 
 سایزي)

This image cannot currently be displayed.



550 mm 550 mm 400 mm 

 

 با واحد به ورود
 در پاها و به دسترسی

 یا ایستادن حال
 خم حداقل موقعیت

 شده

>1600 

 
همه(هر 
 سایزي)

 دیگر سایز ها مجاز نمی باشد.

 


