
فن کویل ها

باشد های مسکونی، تجاری و صنعتی می در ساختمان تهویه مطبوع و بطور کلی گرمایش و سرمایش دستگاهی جهت

.شود یمتداول کنترل م یها تازه به روش یهوا توسط فن و مقدار هوا و مقدار دستاتیومیدرجه حرارت توسط ترموستات و مقدار رطوبت توسط ه ها لیفن کو در

انواع

است  ساخته شده یومینیآلوم یها با پره یمس یها معموالً از لوله لیاست. کو شده لیتشک لیکو کیفن و  کیاز  داست،یهمانطور که از نامش پ لیفن کو ستمیس

 .کرد یبند میتقس شیو گرما شیتوکار بودن، و از لحاظ سرما ایبه لحاظ محل نصب، روکار  توان یرا م ها لیکو فن

ها فنکوئل کاربرد

از  لیفن کو ستمیبا استفاده از س نیدرجه حرارت هر فضا بطور جداگانه کنترل شود. همچن میاست که بخواه یمربوط به موارد لیفن کو ستمیکاربرد س نیبهتر

. اگر چه در  یادار یها و ساختمان یناپارتما یها عبارتند از: هتلها و متلها و ساختمان ستمیس نیمناسب ا یخواهد شد. کاربردها یریها جلوگ اتاق نیب یانتقال الودگ

کم است و  لهایفن کو یهوا لتریبازده ف رایموضوع چندان مناسب نبست ز نیا یول شود یاستفاده م لیفن کو ستمیاز س زین مارستانهایب یها از ساختمان یتعداد

 مشکل خواهد بود زیها ن کردن آن زیو تم ینگهدار

دو لوله  یچهار لوله، دارا یها لیلوله برگشت هستند. فن کو کیلوله رفت و  کی یدو لوله دارا یها لیدر دو نوع دو لوله و چهار لوله هستند. فن کو ها لین کوف

نوع فن  نیخود کنند. با ا یها لیکو واردزمان آب سرد و گرم را  هم توانند یچهار لوله م یها لیبرگشت آب هستند. فن کو یو دو لوله برا ها لیآمدن آب به کو یبرا

 شیگرما ای شیسرما یبرا توانند یزمان تنها م کیدو لوله در  یها لیکه فن کو یرا گرم کرد. در حال یگریرا سرد و بخش د طیمح کیاز  یبخش توان یم ها لیکو

مورد استفاده  شیسرما ای شیگرما یساختمان متفاوت است، تنها برا کیدر  رمآب سرد و گ یلوله کش ستمیبه خاطر آنکه س نی. عالوه بر ارندیمورد استفاده قرار گ

 .رندیگ یقرار م

کار نحوه

تازه توسط هوارسان  یو هوا کند یم نیرا تأم ازیفقط حرارت و برودت مورد ن لی. در حالت اول فن کورندیگ یمعموالً به دو صورت مورد استفاده قرار م لهایکو فن

 ییوگرما ییبار سرما زانین حالت می. در اردیمناسب در محل مورد نظرانجام گ هیتا تهو گردد یهوا در سطح محل منتشر م عیتوز یها کانال ٔ  لهیو به وس یمرکز

 یهوا نیتأم فهیوظ از،یحرارت و برودت مورد ن نی. در حالت دوم عالوه بر تأمگردد یم میو با خاموش و روشن شدن فن تنظ لیتوسط ترموستات بکار رفته در فن کو

روش  نی. از محاسن اکند یگرفته و در محل پخش م لیشده در پشت فن کو هیتعب چهیدر قیتازه را از طر یصورت که فن دستگاه، هوا نیبعهده دارد. بد زیتازه را ن

 .باشد یروش م نیا بیتازه از معا یهوا ونیلتراسیو متعلقات مربوطه اشاره نمود و عدم ف یهوارسان مرکز ستمیمربوط به س یها نهیبه کاهش هز توان یم

لیموتور فن کو

سرعت را با  نیکنترل ا دکنندگانیاز تول یاست. برخ یمورد نظر ضرور یفضا شیو گرما شیسرما میتنظ یبرا لیفن کو کیسرعت موتور فن در داخل  کنترل

. ردیگ یانجام م ختمانو ساخت سا یدر مرحله راه انداز ماتیتنظ نیکنند که معموال ا یم جادیقدرت موتور فن ا نیتام یبرا  ACآب در ترانسفورماتور ریش میتنظ

  یانرژ تیریمد یها ستمیس) .Low). -Medium-High-offباشد یم یدرجات مختلف یافراد ساکن در محل دارا یساده کنترل سرعت فن برا چییسو
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با    DCیموتورها رای. اما اخدباشن یم تیاسپل یبا خازن دائم ای  ACکنند. موتور فن ها اغلب یاتاق را کنترل م یسرعت فن و دما کیساختمان به طور اتومات

 .دارند هیو بازگشت سرما هیاول یها نهیهز ،یانرژ ییدر صرفه جو یادیز تیشده که قابل یطراح یکیالکترون یها لیتبد

لیهوا در فن کو عیتوز

ساختمان مطابقت داد. آنها  یداخل یوزرهایفیها و د چهیتوان آن را با تمام در یکه م لیدل نیباشد. به ا یهوا در اتاق م عیمختلف توز یاز راه ها یکیها  لیکو فن

 ییهوا طیشرا نیاز بهتر یآگاه یبزرگ. برا یواحد جهت انتشار در منطقه ا کی یعنیکنند  هیجداگانه تهو یهوا یتوانند اتاق ها را توسط کانال ها یم نیهمچن

بوده و  وسیدرجه سلس۱۱هوا باالتر از   یباشد و دوم دما m/s  ۳کانال کمتر از یسرعت پرتاب هوا در خروج نکهیاست. اول ا یداخل، دانستن چند قانون ضرور

 .نشان داده شده است ابلهوا در اتاق در شکل مق عیاز توز ییاتاق مطابقت داشته باشد. شما یها با حجم هوا چهیدر

لیفن کو یدار نگه

به طور مرتب  لترهایشوند. اگر ف ضیتعو ایشسته  دیباشند که با یم لترهایف یبخش نگه دار نیدر سال کنترل شوند. مهم تر نهیاز لحاظ راندمان به دیهابا لیکو فن

 .باشد یم هیتخل ینیو س لیبه کنترل دارند فن ها، کو ازیکه ن یگریآورد. موارد د یاز آنها کم شده و به فن فشار وارد م یخروج ینشوند حجم هوا زیتم

لیفن کو -مطبوع  هیتهو ستمیس - ساتیصنعت تاس قاتیعلوم وتحق گاهیپامنبع: 


