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در این مسیر ما قادر خواهیم بود با دانش فنی و تجربه باال ، 

بسیاري از نیاز هاي تهویه مطبوع را ، پاسخ دهیم و آمادگی 

همکاري و تبادل نظر با تمامی مهندسین مشاور و مصرف 

کنندگان نهایی را داریم .

کاهش هزینه هاي مصرف

استهالك کمتر

تامین آسایش بیشتر

راندمان باالتر

لذا ، ما خود را متعهد به طراحی و تولید محصـــوالت هوشمند و با کیفیت ، جهت تامین 

هواي متناسب با استانداردهاي جهانی صنعت تهویه مطبوع ، می دانیم و در این راسـتا از 

هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد .

در صنعت تهویه مطبوع کشور ، معموال از روشهاي قدیمی و یا از محصوالت وارداتی که با 

اقلیم و شرایط اقتصادي و فرهنگی ، هماهنگ نیست ، استفاده می کنند .

ماموریت هوارام

از سال 1380 با تالش هاي گروهی از دانشـــجویان دانشـــگاه صنعتی شریف ، با هدف 

افزایش قابل توجه راندمان و هوشمند سـازي در صـنعت تهویه مطبوع ، ایده اصـلی این 

محصوالت ، که در بسیاري از کشورها از جمله آمریکا در حال استفاده بود ، شکل گرفت .

شرکت هوارام دما ، عضو هلدینگ شرکت انرژي کشـور با اتکا به قریب 50 سال سابقه ، در 

تولید محصوالت گرمایشی و سرمایشی ، با هدف تولید محصـوالت هوشمند ، راندمان باال 

آغاز به کار نمود .

محصـوالت هوارام با پشـتوانه توان باالي لجسـتیک ، مهندسی ، تولید ، فروش ، خدمات 

پس از فورش شرکت انرژي ، به عنوان سیســـتم تهویه مطبوعی کارآمد و پیشــــرفته 

جایگاهی جدید ، در بازار تهویه مطبوع کشور پیدا کرد .

عملکرد هواساز آپارتمانیمقدمه 

                     براي تامین شرایط آسایش حرارتی در فضاهاي مسکونی ، اداري و تجاري طراحی و تولید شده است .

 ( Fresh air ) به طور کلی عملکرد                     به دو حالت سرمایش ( فصل تابستان ) و گرمایش ( فصل زمستان ) تفکیک می گردد که تامین هواي تازه

را نیز همراه دارد .

الزم به ذکر است هواساز آپارتمانی هوارام در مقایسه با هواساز تراکمی ( داکت اسپیلت ) در شرایط یکسان آسایش حرارتی ، مصرف برق کمتري دارد .

مقایسه فنی و اقتصادي سیستم هاي رایج گرمایش و سرمایش مسکونی



34

85% WB
Effectiveness

گردش هواي سرد

در فضاي کامالً عایق شده

هواي تازه

در فصل تابستان هواي گرم و خشک با عبور از پد سلولزي خیس ، حرارت خود را از دست داده وبا افزایش رطوبت خنک می گردد . ( شکل 1 )

سیستم سرمایش                     از نوع تبخیري مستقیم ( Direct Evaporative Cooling ) با راندمان تبخیر %85 می باشد .

: ( Cooling Mode ) حالت سرمایش

( شکل 1 )

با نفوذ هوا
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بدون نفوذ هوا

قابلیت تنظیم دماي محیط داخل با کمک ترموستات هواساز امکان دستیابی هر چه بیشـتر به شرایط آسایش را می دهد و در مصــرف برق و آب صرفه جویی قابل 

مالحظه اي خواهد داشت ( شکل 3 )

عبور جریان یکنواخت هوا از روي پد سـلولزي و عدم ورود هواي گرم به داخل محفظه هواسـاز از نقاط تمایز                     اسـت . ســپس هواي خنک وتمیز در 

فضاي مورد نظر توزیع می گردد . ( شکل 2 )

( شکل 2 )

( شکل 3)
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                    مجهز به کویل آبگرم با ظرفیت حرارتی مناسب براي فضــــا می باشد که قبالً توسط واحد مهندسی فروش انتخاب شده است . سپس آب گرم با 

از موتور خانه یا پکیج وارد کویل شده و با دماي تقریبی   از کویل خارج می شود و هواي عبوري از روي کویل گرم می نماید . 72ºCدماي تقریبی    82ºC

هواي برگشت با هواي تازه ( بر اساس نیاز ) ترکیب شده با عبور از روي کویل آب گرم آماده براي تامین گرمایش فضا می باشد .

  : ( Heating Mode ) حالت گرمایش

هواي رفت

هواي برگشت

گردش هواي گرم

در فضاي کامالً عایق شده

82ºc

72ºc

( ºc ) تغییرات دما در کویل آبگرمدما

( شکل 4 )

مشابه حالت سرمایش ،                      که مجهز به ترموستات محیطی است امکان کنترل شرایط هواي داخل اتاق  را می دهد که در کاهش  مصرف گاز و برق تاثیر مستقیم دارد .

تغییرات دماي هوا و آب در عبور از کویل  بر اساس نیاز حرارتی فضا قابل طراحی می باشد . ( شکل 4 )

آب

هوا

30ºCدماي آب گرم ورودي غالباً حدود   و دماي آب گرم خروجی از کویل نیز حدود  اسـت که اختالف دماي هوا حدود  را بوجود می آورد تا بار حرارتی مورد نیاز  72ºC 82ºC

فضا تامین گردد . 

می توان بر اساس سفارش تغییر در کویل را ایجاد نمود .

کویل هاي مورد استفاده در هواساز از نوع پره ( Fin ) آلومینیومی با لوله مسی 4 ردیفه و تراکم 14 پره در هر اینچ  می باشد .
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ویژگی هاي هواساز آپارتمانی هوارام

شاسی آلومینیوم و پنل ها 

هوابندي هواي بیرون

امکان دسترسی آسان

عایق بندي حرارتی و صوتی

امکان طراحی و تولید بر اساس فضاي نصب 

مجهز به شاسـی آلومینیوم که عالوه بر اسـتحکام و کیفیت مناسـب با پنل هاي عایق 

تطابق دارند . ( شکل 3 )

ترکیب شاسی آلومینیوم به همراه پانل هاي عایق بندي شده و نوارهاي ویژه هوابند 

در درزهاي موجود امکان ورود هواي بیرون به داخل هواساز را به حداقل می رسـد . 

( شکل 4 )

نحوه طراحی به گونه اي است که به راحتی و از تمام وجوه هواسـاز امکان دسـترسـی 

وجود دارد .

عایق هاي حرارتی و صوتی پلیمري که اتالف حرارتی و میزان صداي تولیدي را کاهش 

می دهد .

واحد طراحی و مهندسی امکان ارائه هواساز آپارتمانی براساس شرایط خاص را دارد .

پد سلولزي بازده سرمایش تبخیري %85

با وجود پد سلولزي که داراي بازده تبخیر باال نسـبت به پوشال می باشد و انتخاب ضخامت 

مناســب خنکی مطبوع را تامین می نماید افزایش بازده ســـرمایش و امکان کنترل دماي 

محیط در مجموع باعث کاهش مصرف برق و آب می گردد . ( شکل 1 )

BLDC فن دور متغیر

وجود فن دور متغیر BLDC امکان تغییـر دور و افـزایش هوادهـی جهت غلبه بـر افت 

فشار ناشی از کانال و اتصاالت آن می باشد که تضـمین کننده جریان هوادهی در محیط 

می باشد . ( شکل 2 )

برد کنترلی

امکان تنظیم و کنترل دماي محیط و میزان هوادهی در مجموع باعث دستیابی به 

آسایش حرارتی در ساختمان با توجه به تغییرات دماي بیرون ساختمان می گردد .

نمودار افت فشار- هوادهی

کولرهاي معمولی

نمودار افت فشار- هوادهی

هواساز هاي هوارام با موتور

BLDC

145 پاسکال

حداکثر فشار کولر معمولی

حداکثر فشار هواساز هوارام

320 پاسکال

مقایسه منحنی عملکرد افت فشار- هوادهی کولرهاي معمولی با محصوالت هوارام

( شکل 1 )

( شکل 2 )

( شکل 3 )

( شکل 4 )

PID کنترلر

بر اساس بازخورد عمل می کند ، و جزء پر کاربرد ترین کنترلر در صنایع مختلف ، نســبت به 

کنترلر روشن و خاموش ( On/Off ) می باشد زیرا رفتار خطی این نوع کنترلر باعث کاهش 

چشمگیر مصرف انرژي ، و باال رفتن طول عمر قطعات الکترونیکی و مکانیکی می شود  . 

با توجه به اختالف دماي تعریف شده در نمایشـــــگر اتاق ( Set Point  ) و اختالف دماي 

محیط داخل ، دور فن بصــــورت هوشمند و خطی افزایش یا کاهش می یابد و این فرآیند تا 

زمانی که مقدار اختالف دمایی ( بین دماي محیط داخل و دماي تعریف شده در نمایشــــگر 

اتاق ) به صفر برسد ادامه پیدا می کند و پس از رسیدن به دماي مطلوب ، با دقت باالیی دما را 

در یک مقدار تنظیم شده ( Set Point  ) نگه می دارد .

Propertional Integral Derivativeتناسب،انتگرال،(مشتق(
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اجزاي هواساز آپارتمانی هوارام

دریچه هواي تازه

BLDC فن با موتور

دریچه هواي تازه

عایق داخلی

برد کنترلی

کویل آب گرم

دریچه هواي برگشت

سیستم توزیع آب

پد سلولزي

 پمپ آب

شاسی

روش انتخاب

1- بار حرارتی ( گرمایش و سرمایش ) را بر اساس کاربري و شرایط اقلیمی محل نصب محاسبه می نماییم .

2- بر اساس بار حرارتی و دماي دریچه و دماي اتاق میزان هوادهی مورد نیاز بر فضا در حالت گرمایش و سرمایش محاسبه می گردد .

3- فضاي مورد نظر انتخاب شده و بهترین مسیر کانال کشی تعیین می گردد .

4- با توجه به بند ( 2 ) و ( 3 ) طراحی کانال انجام می شود .

5- طراحی کانال با شرایط اجرایی مطابقت داده و تغییرات الزم لحاظ می گردد .

6- افت فشار کانال مسیر نهایی محاسبه می گردد .

7- با توجه به افت فشار کانال و بار حرارتی مورد نیاز نوع و تعداد دستگاه بر اساس جداول عملکرد هواساز انتخاب می شود .
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جداول مشخصات فنی و عملکرد 

 هواساز سقفی 

مدل
ظرفیت هوادهی

3( m /h )

ظرفیت گرمایشی

( kcal/h )

راندمان تبخیر

( % )

ماکزیمم توان

( W ) الکتریکی سرمایشی 

برق ورودي

( ph/v/A/Hz )

وزن دستگاه

( kg )

EH-C5000

EH-C8000

5700

10000

25000

32000

%88

%87

580

1100

1/220/2.8/50

ماکزیمم توان

( W ) الکتریکی گرمایشی 

210

4201/220/5.2/50

108

135

 هواساز زمینی

مدل
ظرفیت هوادهی

3( m /h )

ظرفیت گرمایشی

( kcal/h )

راندمان تبخیر

( % )

ماکزیمم توان

( W ) الکتریکی سرمایشی 

برق ورودي

( ph/v/A/Hz )

وزن دستگاه

( kg )

EH-F5000

EH-F8000

5700

10000

25000

32000

%88

%87

580

1100

1/220/2.8/50

ماکزیمم توان

( W ) الکتریکی گرمایشی 

210

4201/220/5.2/50

108

135

 BLDCمنحنی عملکرد هوادهی - افت فشار هواساز هاي هوارام با موتور

 هواساز پشت بامی

مدل
ظرفیت هوادهی

3( m /h )

ظرفیت گرمایشی

( kcal/h )

راندمان تبخیر

( % )

ماکزیمم توان

( W ) الکتریکی سرمایشی 

برق ورودي

( ph/v/A/Hz )

وزن دستگاه

( kg )

EH-F70001000032000%871100

ماکزیمم توان

( W ) الکتریکی گرمایشی 

4201/220/5.2/50135
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ابعاد ( به میلیمتر می باشد )
ابعاد ( به میلیمتر می باشد )

نماي باال
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ابعاد ( به میلیمتر می باشد )ابعاد ( به میلیمتر می باشد )
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