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 فصل اول

  و درینلوله کشی مبرد استانداردهاي 

 روش بریدن لوله مسی .1

سـایل مشـابه   ولوله ها حتما باید با استفاده از لوله بر با سایز مناسب بریده شوند و به هـیچ عنـوان نبایـد از اره و یـا      •
 .استفاده کرد

شده و چه بریده نشده و حتی اتصاالت نظیر تقسیم کننده ها نیـز  بعد از بریدن لوله ها و در تمامی لوله ها چه بریده  •
 .باید در سر لوله ها از پلیسه گیر استفاده کرد

 

                                                                                                                                  پلیسه گیري                                                             پلیسه گیري                                                        بریدن صحیح لوله                                       

 روش خم کردن لوله .2

 .ل یا خارج لوله قرار میگیردخم کردن لوله با فنر که فنر در داخ •

 خم کردن با خم کن دستی یا هیدرولیک براي لوله با سایز متوسط تا باال •
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 :مزایاي خم کردن: نکته

به دلیـل افـزایش شـعاع انحنـا      و دهد تعداد نقاط جوشکاري را کاهش داده و به همان نسبت احتمال نشتی مبرد را کاهش می
 .دهد کت مبرد کاهش میمقاومت لوله را در برابر حر

 گشاد کردن لولهروش  .3

بـا   بـراي لولـه هـاي نـرم    کنیم و  از بوشن مناسب و استاندارد استفاده می براي لوله هاي سختزمان اتصال دو لوله به یکدیگر 
 جهت این گشاد کردن میبایست خالف .دهیم سپس جوش می کرده،گشاد کردن یک سر از لوله ها سر دیگر را داخل آن وارد 
 .جهت عبور مبرد باشد تا افت فشار کمتري بوجود بیاید

 لوله ها)پرچ کردن(الله کردنروش  .4

این عمل میبایست با ابزار مخصـوص و از نـوع رزوه    .میبایست این عمل صورت گیرد دستگاهدر محل اتصال لوله هاي مبرد به 
  .  باشد دنده اي و براي سایز هاي باالتر و ضخامت هاي بیشتر از نوع هیدرولیکی
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  اتصال لوله به دستگاه  .5

می    جهت اتصال لوله به پنل داخلی وبراي سفت کردن مهره، نیاز به استفاده از ترك متر جهت کنترل گشتاور وارد بر مهره
.باشد  

 

 

 

 
 

اگر گشتاور بیش از اندازه باشد امکان شکستن مهره و نازك شدن ضخامت لوله و نهایتا امکان نشتی وجود دارد و اگر  -
می گردد از ترك  بنابراین پیشنهاد .ندگشتاورکمتر از اندازه مورد نیاز باشد ممکن است از بین اتصاالت، مبرد نشت ک

  .متر استفاده شود

 

  اتصال لوله ها به یکدیگر .6

جوشکاري دو سر لوله مسی باید با استفاده از روش گشاد کردن لوله یا بوشن اجرا شود و جوشکاري لوله به وسیله الله کردن و 
  .به هیچ عنوان مورد قبول نمی باشد) کردنبدون گشاد (یا جوشکاري سر به سر لوله 

inch Out Dia.(Do) A 

1/4 6.35 8.6~9.0 

3/8 9.52 12.6~13.0 

1/2 12.7 15.8~16.2 

5/8 15.88 19.0~19.4 

3/4 19.05 22.9~23.3 

•  the Torque of Flare Nut  

pipe 
Flare nut Flare connection 

•  Shape and size of flare end [unit mm] 
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  جوشکاري با گاز ازت .7

توجه نمائید گاز  .باید از لوله کشی عبور نماید )Kg/Cm2 )2-7 psig 0.2یا  0.02MPaگاز ازت با فشار  ،در هنگام جوشکاري
  .ازت تا سرد شدن محل جوش باید درون لوله جاري باشد

  
قابـل کنتـرل بـوده    استفاده شود، حجم گـاز   مانیفولد ازته مسی با گاز ازت از در صورتی که در حین جوشکاري لول -

  .دچار اکسیداسیون نخواهد شد وجود نخواهد داشت و لولهاکسیژن در لوله و

  
نخواهـد  قابل کنترل استفاده نشود، حجم گاز ازت  مانیفولددر صورتی که در حین جوشکاري لوله مسی با گاز ازت از  -

اکسیژن را کامال از لوله کشی خارج نماید، لذا در حین جوشکاري با فراینـد اکسیداسـیون مواجـه     ي کهبه گونه ابود 
  .خواهیم شد
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 )ساپورت(نصب تکیه گاه .8

به دلیل امکان لرزش و حرکت لوله هاي مبرد میبایست حتما از تکیه گاه جهت لوله ها استفاده کرد فواصل بین ساپورت ها به 
 .شرح ذیل میباشد

 

  .متر می باشد 2.5فواصل بست ها در لوله کشی عمودي حداکثر  -
 انواع ساپورتها .9

ــی       ــار م ــوار مه ــا دی ــه ســقف و ی ــاري ب ــیچ مه ــیله پ ــرا بوس ــه اکث ــا در شــکل مشــخص اســت ک ــه گاهه ــواع تکی ــود ان  .ش

 

  
  نصب ساپورت استاندارد در برج هاي دوقلو کیش

  .هیچ عنوان دفرمگی ایجاد شوددر محل تماس ساپورت به لوله و عایق نباید به :توجه 
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  )برجهاي دوقلو کیش(ایران High riseنمونه ساپورتهاي استاندارد نصب شده در بزرگترین پروژه 

  .بایست از عایق استفاده کرد در محل اتصال پیچها به نبشی و خود نبشی حتما می:توجه

  
  پروژه مدوبن

  .ست نشتی عایق گرددبایست پس از ت محل اتصاالت و جوش کاري ها می:توجه

 ساپورت زدن در محل واي برنچ .10

 .ساپورت زده شود باید قبل وبعد از واي برنچ  سانتی متري 30در فاصله  نحوه ساپورت زدن در واي برنچ بگونه اي است که

لـوگیري  از ایـن اتفـاق ج  می تـوان  براي محکم کردن ساپورت و جلوگیري از دفرمگی عایق با اضافه کردن مقداري عایق :نکته
  .کرد

   

  پروژه هاي بهاران و آوا

 چ                                                                         نحوه اتصال واي برن .11

ولـی در کـل نبایـد انحرافـی در      ،البته بصورت عمودي هم قابلیت نصب دارد ،نصب شود )تراز(واي برنچ حتما باید بصورت افقی
  . وجود داشته باشد محورآن و لوله

  .الزم به ذکر است که براي نصب واي برنچ به صورت افقی باید قبل و بعد از واي برنچ بست با سایز مناسب به کار برد -
  .نصب واي برنچ هاي عمودي را بسته به کاربرد می توان به صورت عمودي رو به پایین یا رو به باال نصب گردد -



 

 

 

  .در مورد واي برنچ هایی که به صورت عمودي رو به سمت پایین قرار می گیرند، باید واي برنچ باالتر از ارتفاع پنل ها قرار گیرد

ی متـر  سـانت  50بایست حـداقل   می وهمچنین واي برنچ تا پنل

  

  .داخلی و بیرونی باید با بر چسب نشان داشته باشند

B2ایران( 

پیمانکـار موظـف   .(له گذاري به مشکل برخورد خواهیم کـرد 
( 
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  پروژه آوا  

 زدن واي برنچ نحوه نصب و ساپورت

در مورد واي برنچ هایی که به صورت عمودي رو به سمت پایین قرار می گیرند، باید واي برنچ باالتر از ارتفاع پنل ها قرار گیرد

 فواصل بین اتصاالت

وهمچنین واي برنچ تا پنل و خم فاصله بین واي برنچ تا واي برنچ و واي برنچ تا هر اتصال

  دیتا سنتر بانک پارسیان

 برچسب گذاري لوله ها پس از اتمام لوله کشی

داخلی و بیرونی باید با بر چسب نشان داشته باشند هايبین واحد

 
2Bبزرگترین پروژه (پارکینگ طبقاتی مشهدپروژه 

له گذاري به مشکل برخورد خواهیم کـرد در صورت عدم بر چسب زدن و نام گذاري لوله ها در  لو
)است پس از اتمام لوله کشی لوله ها را با برچسب عالمت گذاري کند

  

  

نحوه نصب و ساپورت .12

در مورد واي برنچ هایی که به صورت عمودي رو به سمت پایین قرار می گیرند، باید واي برنچ باالتر از ارتفاع پنل ها قرار گیرد

فواصل بین اتصاالت .13

فاصله بین واي برنچ تا واي برنچ و واي برنچ تا هر اتصال
 .باشد

برچسب گذاري لوله ها پس از اتمام لوله کشی .14
  

بین واحد هاارتباط لوله 

در صورت عدم بر چسب زدن و نام گذاري لوله ها در  لو -
است پس از اتمام لوله کشی لوله ها را با برچسب عالمت گذاري کند
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 طریقه لوله گذاري صحیح .15

عبـور داده و همچنـین    غـالف براي اجراي مسیر لوله هاي مبرد از داخل دیوار، مطابق شکل زیر باید لوله ها را  از داخـل  
  .در سقف ها یا رایزرها در داخل لوله برق عبور داد) cm 5بیش از (و پاور پنل ها را با فاصله از هم  کابل هاي شیلد

  
  پروژه بهاران                  

  

  
  

  .همچنین براي عبور کابل هاي برق بهتر است از لوله هاي برق استفاده نمود -



 

 

  

  .ها را در داخل سینی کابل قرار  دهید

  

  

  

 .نصب شود

  .دنزیرا باعث تخریب یا زنگ زدن فصلی می شو
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  سینی کشی

ها را در داخل سینی کابل قرار  دهید در هنگام عبور لوله ها در فضاي باز حتما لوله

نصب شود) در معرض دید(یا روکش باید در بیرون) سینی کابل(سینی لوله

زیرا باعث تخریب یا زنگ زدن فصلی می شو، نباید سینی هاي کابل را به شکل زیر نصب کرد

  

  

 

  

  

سینی کشی .16

در هنگام عبور لوله ها در فضاي باز حتما لوله

سینی لوله - 

نباید سینی هاي کابل را به شکل زیر نصب کرد :تذکر
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 لوله کشی درین .17

ر داخل پنل داخلی، مورد استفاده قرار می گیـرد کـه ایـن لولـه هـا از سـوراخ       لوله هاي درین به منظور تخلیه آب اواپراتو
مخصوص تعبیه شده در خارج پنل داخلی به بیرون هدایت شده و می بایست با توجه به شرایط رطوبت محـیط طراحـی،   

  .انتخاب آن را انجام داد

  .بایست با عایق پوشیده شود درمناطق خیلی مرطوب لوله درین می -

  

  
  

 .شود دستگاه داخلی مورد استفاده قرار گرفته باشد بصورت گروهی انجام می 2وله کش درین وقتی که بیش از ل -
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کـه  ) خط اصـلی (به سمت رایزري ) 100/1ویا  50/1(را باشیب مناسب) خط فرعی(معموال درین خروجی از هر پنل  -
ت می کنیم که سایز آن می بایست از خـط فرعـی   آب درین را در چاه درین و یا هر محیط دیگري تخلیه کند، هدای

  :در جدول ذیل، سایز درین مناسب پنل هاي مختلف با توجه به دبی آب تخلیه آن آمده است. بزرگتر باشد

  
  

در . را رعایت نمـود تـا تخلیـه آب براحتـی صـورت پـذیرد       100/1در عبور لوله هاي درین می بایست حداقل شیب درین 
شکل در ساختمان، در صورت تغییر شیب، جوانب احتیاط مبنی بـر عـدم برگشـت آب     Hرین با تیر صورت برخورد لوله د

  .در لوله هاي درین یا پنل ها را رعایت نمود

  اتصال لوله درین به دستگاه .18

  :مدل هاي مجهز به پمپ تخلیه

      

    

  

  

  



 

 

  

  .باید زیاد انتخاب کنیم تا از باز بودن مسیر مطمئن شویم
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 :مدلهاي فاقد پمپ درین

 تست مسیر درین

باید زیاد انتخاب کنیم تا از باز بودن مسیر مطمئن شویمبراي تست درین مقدار آب را 

 نحوه اتصال لوله به رایزر عمودي

  

  

  

  
  

مدلهاي فاقد پمپ درین

  

تست مسیر درین .19

براي تست درین مقدار آب را 

 

نحوه اتصال لوله به رایزر عمودي .20
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 فصل دوم

  CAC دستگاههاي برقی استانداردهاي
  

  واحدهاي داخلی ارتباطیکابل کشی  .1
 

  .مشابه باشدبه منظور کابل کشی صحیح کابل شیلد، الزم است که رنگ کابل هاي شیلد متصل شده به واحدهاي داخلی 

  
  واحدهاي خارجی ارتباطیکابل کشی  .2

 
رنگ در اتصـال کابـل شـیلد     ترتیبمی بایست ، در صورت ماژول شدن واحدهاي خارجی و اتصال کابل شیلد بین کندانسورها 

  .رعایت گردد

  
 

  واحدهاي داخلی تغذیه کابل کشی برق .3
 

رنـگ در کابـل کشـی هـاي      ترتیبباید  ،انجام می شود BUSبراي کابل کشی برق تکفاز دستگاه هاي مولتی وي که به صورت 
 .بین پنل ها رعایت گردد
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  .انجام دادبه روش انشعابی  را نمی توانکابل کشی برق تکفاز پنل دستگاه هاي مولتی وي  -

  
  

  واحدهاي خارجیتغذیه کابل کشی برق  .4
 

رنگ در کابل کشی هـاي بـین واحـد     رتیب، تBUSرت جهت اتصال کابل برق سه فاز  به دستگاه هاي ماژول مولتی وي به صو
  .هاي خارجی باید رعایت گردد

 
  

  .واحد خارجی نیز انجام شودهر کابل کشی برق سه فاز  دستگاه هاي مولتی وي می تواند به صورت مستقل به  -
  

  
  

  .شنهاد می گرددپی) روش اول(BUSدر صورت ماژول شدن واحدهاي بیرونی، کابل کشی برق تغذیه به صورت  :تبصره
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 تجهیزات الکتریکی مورد نیاز دستگاه هاي سه فاز .5
  

جهت دستگاه هاي سه فاز می بایست کلید سه فاز با سایز مناسب، رله کنترل فاز ،کنتاکتور و بی متال متناسب با جریان نـامی  
  . )رددآیتم هاي فوق قبل از اجرا باید توسط ناظر پروژه تائید گ.(دستگاه انتخاب و نصب گردد

 

  
  
  

  اجراي فیوز، کلید مینیاتوري و کلید هاي اتوماتیک .6
  

آیتم فوق قبل از اجرا .(جهت دستگاه هاي تکفاز و سه فاز می بایست فیوز متناسب با جریان نامی دستگاه انتخاب و نصب گردد
  . )باید توسط ناظر پروژه تائید گردد

  

 
  

  انتخاب سایز کابل برق .7
  

از دستگاه، کابـل بـا سـایز مناسـب      ااه هاي داخلی و بیرونی می بایست با توجه به جریان نامی گذربه منظور کابل کشی دستگ
  .)آیتم فوق قبل از اجرا باید توسط ناظر پروژه تائید گردد.(انتخاب گردد
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  سایز کابل ارتباطی .8
  

  .ندرج در سرویس منوال باشدبیرونی باید مطابق با جداول مشخصات دستگاه م سایز کابل ارتباطی بین واحد داخلی و
 .استفاده شود 2*1یا  2*1.5براي دستگاه هاي مولتی وي می بایست از کابل  -

  
  

  جدول انتخاب سایز کابل تغذیه و رنج فیوز .9
  

  رنج فیوز ها -سایز کابل ها  -جریان مجاز 
جریان مجاز براي سه 

 )A(سیم در لوله 
سطح مقطع 

)mm2( 
  رنج فیوز 

 - ١٠ ٠.٧٥ 
١٦ ١ ١٢ 
٢٠ ١.٥ ١٦ 
٢٥ ٢.٥ ٢١ 
٣٢ ٤ ٢٧ 
٥٠ ٦ ٣٥ 
٦٣ ١٠ ٤٨ 
٨٠ ١٦ ٦٥ 
١٠٠ ٢٥ ٨٨ 
١٢٥ ٣٥ ١١٠ 
١٦٠ ٥٠ ١٤٠ 
٢٠٠ ٧٠ ١٧٥ 
٢٢٥ ٩٥ ٢١٠ 
  .الزم به توضیح است که در صورت افزایش دما، باید ضرایب تصحیح در محاسبه سایز کابل در نظر گرفته شود  ١٢٠ ٢٥٠
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 :رل دیواريسایز کابل شیلد ریموت کنت .10
  

 1mm2متر 10 ،باالي0.75mm2متر 10 تا •

  .باشد می 100mدیواري  کنترل ریموت براي کشی سیم متراژ حداکثر •
  
 

  
  

 افزایش طول کابل کشی .11
  

با ایـن   .رود سایز کابل باید یک رنج باالتر ،متر افزایش طول 30در صورت افزایش متراژ کابل برق تغذیه دستگاه ها، به ازاي هر 
  .ات ناشی از افت ولتاژ، افت جریان و مشکالت ناشی از گرم شدن کابل برطرف می گرددکار تلف
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  اتصاالت برقی .12

  
، به صورت  دو تکه غیر مجـاز مـی باشـد و در صـورت     هاي داخلی و بیرونیاستفاده از کابل برق تغذیه، کابل ارتباطی بین واحد

  .اجرا نمایندگی مشمول جریمه خواهد شد
  

  
  

  .کابل برق دو تکه استفاده شود، می بایست از ترمینال استفاده شود صورتی که اجباراًدر  -
استفاده از کابل شیلد دو تکه به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، استفاده از ترمینال جهت کابل شیلد نیز مجـاز نمـی    :تبصره
  .باشد

  
  

  مشخصات برق تغذیه سه فاز و تکفاز  .13
  

  :ي دستگاه که کارفرما تامین آن را بر عهده دارد مطابق ذیل می باشدمشخصات برق سه فاز ورود •
  ولت 220ولت، ولتاژ فاز به نول  380سیم ارت، ولتاژ فاز به فاز +رشته 4فاز،  3

VR-S=380 V ,  VS-T=380 V , VR-T=380 V  
 

  :مشخصات برق تکفاز ورودي دستگاه که کارفرما تامین آن را برعهده دارد •
  ولت 220سیم ارت، ولتاژ فاز به فاز +  رشته 2تکفاز، 

VR-N, S-N, T-N= 220 V  
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 .نماینده موظف است مشخصات برق تغذیه دستگاه را قبل از اتصال کابل به دستگاه بررسی نماید -
  

  

 .باشد نمی مجاز میزان این از بیش تلورانس و باشد می% 10) ژولتا افزایش/ ژولتا افت (برق نوسان مجاز محدوده :تبصره
باشد% 2 از کمتر باید فاز سه روي بار عتوزی نامتقارنی .

 

  
  

  .انشعاب گرفته شده است که باعث نامتقارنی شده و دستگاه ارور خواهد داد Tو  Sبیش از فازهاي  Rاما  در شکل زیر از فاز 
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  بانک خازنی .15

  
 عملکردبا نصب بانک خازنی و ممنوع می باشد  هستنداینورتر سیستم ی که داراي تمامی دستگاه های برروينصب بانک خازنی 
  .گردد می  مختلدستگاه، به شدت 

  

  
  زمین کردن دستگاه .16

  
  ،نصب سیم ارت دستگاه هاي سه فاز و تکفاز الزامی می باشد و نماینده خدمات موظف است وجود سیم ارت را بررسی نماید

  .تگاه الزم است تا نشت جریان از سیم ارت توسط آمپرمتر بررسی گرددهمچنین پس از راه اندازي دس
  

  
  

  .جهت خروج جریان نشتی از دستگاه الزم است تا کابل ارت به بدنه دستگاه خارجی متصل گردد
  

  
  

  .از هر گونه اتصال سیم ارت به لوله آب، لوله گاز یا کابل یا دکل برقگیر خودداري نمایید -
  .دستگاه باید به پیچ سیم ارت در داخل واحد بیرونی و واحد داخلی وصل گرددسیم ارت برق تغذیه  -
 .براي جلوگیري از برق گرفتگی ناشی از رعد و برق در برج ها می توان از برق گیر با پوشش مناسب استفاده نمود -
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 استفاده از لوله برق .17
  

 .استفاده گردد PG 13.5لوله برق  جهت سیم کشی کابل برق، کابل شیلد و ریموت کنترل دیواري باید از
  

  
  
  

  فواصل استاندارد کابل کشی .18
  

  .فاصله وجود داشته باشد 5Cmبین کابل برق و کابل شیلد پنل دستگاه هاي مولتی وي باید حداقل 
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  فصل سوم

 CACمحصوالت داخلی و استانداردهاي نصب واحدهاي بیرونی

 استانداردهاي حمل و نقل واحدهاي بیرونی .1

 اسـتفاده  طنـاب  دادن عبـور  جهـت  دسـتگاه  پشت و جلو سوراخ دو از و دستگاه زیر از جرثقیل توسط دستگاه حمل هنگام در

زاویه  .نگردد وارد دستگاه به خسارتی صورت این در تا ،نمایید استفاده طناب چهار از دستگاهها کردن بلند جهت همواره. نمایید
 .درجه باشد 40ایجاد شده بین دو طناب روبروي هم باید 

 .نگردد وارد اي کندانسورصدمه هاي فین به باشید مراقب دستگاه حمل درهنگام -

 

  

  

  

  

   
  تاثیر صدا و لرزش روي محیط اطراف .2

روي محـیط اطـراف تـاثیر     بیش از حدلرزش و هواي خروجی ناشی از آن  واحدهاي بیرونی نباید در مکانی نصب شود که صدا،
  .باشد داشته



 

 

.

ر واحد بیرونی

جهت جلوگیري از انتقال لرزش دستگاه به پایه، فونداسیون یا سازه، زی

 نصـب  گیر لرزه هاي الستیک باید 

 استانداردها باشد

در مواردي که شاسی نصب شده بر اساس

می تـوان بصـورت تکـه اي و    ) 

  

 .شود در محل عبور و مرور نصب شده است باید اطراف آن حفاظ کشیده

  

ده بیشتر،

در آن نصب شده است باید براي انتقال حرارت با باز

جریان هوا را به نرمی مهیا کند و هوا به  
الح آن مـی شـود از     

بـراي اصـ

Air guide   مشـابه آن یـا 
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 واحد بیرونی

جلوگیري از انتقال لرزش دستگاه به پایه، فونداسیون یا سازه، زیر

(الستیک هاي لرزه گیر را جهت 

استانداردها باشد

در مواردي که شاسی نصب شده بر اساس 
چهارطرف واحد بیرونی نصب کرد

در 

.  

 

در محل عبور و مرور نصب شده است باید اطراف آن حفاظ کشیده بیرونیاگر واحد 

  
ن گردش هواي واحد 

مکا

  بیرونی

د 

کابینی که واح

 بیرونی

بیشتر،

در آن نصب شده است باید براي انتقال حرارت با بازده 
داشته باشد

راحتی گردش 

 ر کابین مناسب نیسـت، اگر جریان هوا د .

ح آن مـی شـود از     

بـراي اصـال

 در حالتی که

نصب

Air guide  در جلو و در باال قرار دارد.  

  

 :نکته

گیري از انتقال لرزش دستگاه به پایه، فونداسیون یا سازه، زیر واحد بیرونی

جهت جلو
  .شود

- 

 هاي لرزه گیر را 

الستیک

ارطرف واحد بیرونی نصب کرد

در چه
 

اگر واحد  -
 

3. 

 گردش هواي واحد 

مکان

 

کابینی که واحد

ه باشد

راحتی گردش داشت
  .استفاده کرد

- 

 حالتی که

نصب در



 

 

  

  

بسازید تا از تابش مستقیم نور خورشید یا نفوذ باران جلوگیري شـود، مراقـب باشـید کـه     
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و استانداردهاي 

ابعاد 

AIR GUIDE  

 بادگیر پره اي براي بزرگ تر کردن فضاي مکش

نصب

.  

  در واحدهاي بیرونی نصب سایه بان فواصل و استانداردهاي

بسازید تا از تابش مستقیم نور خورشید یا نفوذ باران جلوگیري شـود، مراقـب باشـید کـه      واحد بیرونییک سایبان روي 
  .تابش حرارتی از کندانسور کاهش نیابد

  

4. 

 استانداردهاي 

ابعاد و

- 

دگیر پره اي براي بزرگ تر کردن فضاي مکش

نصب با

فواصل و استانداردهاي. 5

یک سایبان روي -
تابش حرارتی از کندانسور کاهش نیابد
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  .باید از حیوانات یا گیاهانی که می توانند تحت تاثیر هواي خروجی قرار بگیرند دوري شود  -

فاصله هاي ایجاد شده توسط دیوار، سقف، حفاظ یا موانع دیگر براي گردش هواي و تبادل حرارتـی مناسـب در کندانسـور     از -
  .مطمئن شوید

  .از باشد و بتواند وزن خودش و لرزش هایش را تحمل کندترمحل نصب باید چنان باشد که یونیت بتواند  -

  :اد است بصورت زیر خواهد بودکه نمایانگر ابع Aبیانگر ارتفاع باشد ،  Hاگر -

 
  ارتفاع دارد Lmmاست،یک پایه زیر یونیت قرار دهید که  Hبیش تر از  Lدرصورتی که  -

 

این کار براي داشتن فضـا بـراي شیرسـرویس    . فاصله بین یونیت هایی که در امتداد هم قرار گرفته اند باشد mm 500 :توجه
  .ها و دسترسی و عملیات است

  بود رت گسترش دادن دو ردیف اول خواهددر صورت نصب سیستم چهارردیفی بصو م سه ردیفی است واین یک سیست  -

این براي آن  .یونیت هایی که مقابل هم قرار گرفته اند باید به هم برخورد نکند)فن(محدودیت فضا، هواي خروجی  صورتدر  -
ر جلـوگیري شـود و از تبـادل حرارتـی بـین مکـش       است که از مکیده شدن و ورود هواي داغ خروجی توسط یونیت هاي دیگـ 

  .ودهش جلوگیري شود

     



 

 

  

مناسب ترین الگو بایـد انتخـاب شـود، بـراي بدسـت آوردن      
گـردش هـوا    همیشه در ذهن داشته باشید که فضاي کافی را بین یونیت ها و دیوار براي افـراد و 

  .بصورت آزاد مهیا کنید ، نوع چینش شما باید امکان گردش هاي کوتاه را در نظر گرفته باشد

  .یونیت ها باید با فضاي کافی در جلویشان براي لوله کشی آسان مبرد در سایت نصب شوند

در جـایی کـه گـاز توالـت یـا       بیرونـی ، از نصب واحد 
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مناسب ترین الگو بایـد انتخـاب شـود، بـراي بدسـت آوردن       در هنگام نصب یونیت ها ، از الگوهایی که نشان داده شده است،
همیشه در ذهن داشته باشید که فضاي کافی را بین یونیت ها و دیوار براي افـراد و  بهترین فضاي مناسب ممکن،

بصورت آزاد مهیا کنید ، نوع چینش شما باید امکان گردش هاي کوتاه را در نظر گرفته باشد

یونیت ها باید با فضاي کافی در جلویشان براي لوله کشی آسان مبرد در سایت نصب شوند

، از نصب واحد )کندانسور(جهت جلوگیري از فرسودگی و زنگ زدن مبدل حرارتی
  .فاضالب باال می آید جلوگیري کنید

  

در هنگام نصب یونیت ها ، از الگوهایی که نشان داده شده است، -
بهترین فضاي مناسب ممکن،

بصورت آزاد مهیا کنید ، نوع چینش شما باید امکان گردش هاي کوتاه را در نظر گرفته باشد

یونیت ها باید با فضاي کافی در جلویشان براي لوله کشی آسان مبرد در سایت نصب شوند -

جهت جلوگیري از فرسودگی و زنگ زدن مبدل حرارتی: نکته
فاضالب باال می آید جلوگیري کنید



 

 

  

  )میلیمتر10(الستیک ضد لرزش )+

  
ــر100(فوندانســیون خطــی از ســیمان  الســتیک ضــد +  )میلیمت
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  بیرونی فوندانسیون و سکوي واحد

  :به چهار روش استاندارد نصب در زیر توجه کنید

)+میلیمتر100(ارتفاع تیر )+میلیمتر100(فوندانسیون از بلوك سیمانی

ــوك ســیمانی  ــر100(ندانســیون از بل فوندانســیون خطــی از ســیمان  )+میلیمت
  )میلیمتر10(لرزش

  )میلیمتر 200(فوندانسیون خطی از سیمان

سکو

Min 

 

 

 
 

 
 

 

  

فوندانسیون و سکوي واحد .6

به چهار روش استاندارد نصب در زیر توجه کنید

فوندانسیون از بلوك سیمانی -

ــوك ســیمانی فو. - ندانســیون از بل
لرزش

فوندانسیون خطی از سیمان -

 مولتی وي
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   :توجه داشته باشید

  .تراز مهار کنید ا هر سطح صلب دیگري به صورت کامالًی را توسط پیچ و مهره بر روي یک سطح بتونی یواحد بیرون -
در حالتی که واحد بیرونی روي دیوار یا سقف نصب شده است ، براي جلوگیري از خطـر وزش بـاد شـدید یـا زلزلـه       -

   .صفحه زیرین را توسط میخ یا کابل مهار کنید

  4ماسه  ،2سیمان: ت فوندانسیون نسبت ترکیب مواد براي ساخ

  .سطح فوندانسیون باید مالط کاري شود -
  .لبه هاي فوندانسیون باید گرد باشد -
باید یک مسیر در اطراف پی براي جریان آب درین تعبیه شود تا این آب بطور کامل از محل نصب واحد بیرونـی دور   -

  .گردد
  .حمل سقف بررسی شوددر صورت نصب واحدهاي بیرونی بر روي سقف باید میزان ت -
  .حفاظت از دستگاه در برابر اثرات هوا باید مورد توجه قرار گیرد -
براي جلوگیري از ورود اجسام خارجی به داخل دستگاه باید سوراخ هاي عبور لوله و سـیم بوسـیله مـواد آب بنـدي،      -

  .دمسدود شو
د تا در حین کارکرد کمپرسور لرزشی دقت گردد که براکت کمپرسور حتما برداشته شو 3در دستگاههاي مولتی وي  -

  .در واحد بیرونی ایجاد نگردد

  براي باران و برف

اگـر منطقـه    .باید با در نظر گرفتن مقدار بارش برف و باران منطقـه اي تعیـین شـود    بیرونی ارتفاع فوندانسیون واحد -
  .مستعد برف سنگین است، هود ضد برف باید نصب شود

  
مبـدل  ) فـین (اگـر بـرف    .موتور فن خراب شده باید تعویض شـود  رف سنگین کار نکند،بخاطر ب بیرونیاگر فن واحد  -

 .راندمان دستگاه کاهش میابد حرارتی را پوشاند،
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  فشارتست . 8

  .صب واحد داخلی انجام دهیدتست فشار را دو بار بعد از ن

 

  

  

  

  :توجه

بـراي   ) kgf/cm2 28 =Mpa 84/2 =lbf/ft2  9/411تقریبـا  (را بعد از نصب واحد داخلی بـا نیتـروژن   فشار تست  .١
 .ساعت انجام دهید 24بیشتر از 

 .تست را با مراقبت انجام دهید .صدمه ببیند) kgf/cm2 30(مبدل حرارتی ممکن است با فشار خیلی باال .٢

تکـرار   kgf/cm2  20دقیقه آن را با فشار  5-2بعد از  .شروع کنید kgf/cm2 10 با فشار ر تجربه ي قبلی ندارید،اگ .٣
  .دقیقه تکرار کنید 5-2بعد از  kgf/cm2 28کنید و دوباره با فشار 

(Wall mounted)9.  استانداردهاي نصب پنل هاي دیواري 

  .دیکی آنها هیچگونه منبع حرارتی وجود نداشته باشداین پنل ها باید در جایی نصب گردند که در نز -
  .محل نصب آنها باید به گونه اي باشد که هیچ مانعی از چرخش هوا جلوگیري نکند -
  .این پنل ها باید طوري نصب گردند که بهترین توزیع هوا و تخلیه درین را داشته باشند -
  .این پنل ها نباید در نزدیکی درب یا پنجره نصب گردند -
نصب این پنل ها باید در جایی باشد که امکان هیچگونه نشتی آب از لوله هاي درین و یا لوله هاي مبرد وجـود  محل  -

  .نداشته باشد و همچنین در محلی نصب گردد که توانایی تحمل وزن دستگاه را داشته باشد

 

 
 

 



 

 

 

که از گردش هوا جلوگیري می ع مشخص شده در شکل ، بین خروجی دستگاه و هر مانعی 
  .به عبارت دیگر در ارتفاعی نصب گردد که هوا به تمام اتاق برسد

  .وزن دستگاه را داشته باشد

  .پنل ها باید در جایی نصب گردد که امکان تخلیه آب و بازرسی آن  به راحتی مهیا باشد

  

.به سمت خروجی درین شیب داشته باشد

براي پنل هایی که در آنها تخلیه آب درین به صورت طبیعی امکان پذیر نمی باشد می توان از پمپ دریـن اسـتفاده   

 

٣٣ 

  :فواصل استاندارد نصب پنل به  شرح زیر می باشد

 
ع مشخص شده در شکل ، بین خروجی دستگاه و هر مانعی الزم به ذکر است که ارتفا

به عبارت دیگر در ارتفاعی نصب گردد که هوا به تمام اتاق برسد ،می باشد

  استانداردهاي نصب پنل هاي کانسیلد

وزن دستگاه را داشته باشدبرابر  4 شاسی پنل هاي کانسیلد باید به گونه اي باشد که تحمل وزن حدوداً

پنل ها باید در جایی نصب گردد که امکان تخلیه آب و بازرسی آن  به راحتی مهیا باشد

  .نصب گردند پنل ها باید به دور از هر گونه منبع حرارتی و یا نویز الکتریکی 

3mm-1 به سمت خروجی درین شیب داشته باشد  باید حدودا جهت تخلیه آسانتر آب درین، دستگاه

براي پنل هایی که در آنها تخلیه آب درین به صورت طبیعی امکان پذیر نمی باشد می توان از پمپ دریـن اسـتفاده   
  

  
 

فواصل استاندارد نصب پنل به  شرح زیر می باشد -

 
الزم به ذکر است که ارتفا -

می باشدکند 

استانداردهاي نصب پنل هاي کانسیلد  .10

شاسی پنل هاي کانسیلد باید به گونه اي باشد که تحمل وزن حدوداً -

پنل ها باید در جایی نصب گردد که امکان تخلیه آب و بازرسی آن  به راحتی مهیا باشد -

پنل ها باید به دور از هر گونه منبع حرارتی و یا نویز الکتریکی  -

جهت تخلیه آسانتر آب درین، دستگاه -  

  

  

  

  

  

 
براي پنل هایی که در آنها تخلیه آب درین به صورت طبیعی امکان پذیر نمی باشد می توان از پمپ دریـن اسـتفاده    -

  .نمود
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در صورت نصب پنل در رسـتوران هـا و آشـپزخانه هـا      -

روغن موجود در فضا  بـه  مبـدل حرارتـی و فـین هـاي دسـتگاه       
لذا در این گونـه مکـان    ،هدچسبیده و بازدهی آن را کاهش می د
  .دور باشد... ها باید از کانال برگشت استفاده نمود و یا دستگاه را در جایی نصب کرد که از منبع روغن و

 

 .یل آبگرم یا کانال الزامی می باشداستفاده از برزنت جهت اتصال دستگاه به کو -

. 

همچنین از نصب دستگاه در مکان هایی که پودر آهن و گازهـاي   -
  .اشتعال زا در فضا پراکنده اند باید خودداري نمود

و فاصـله دهـش    سـانتیمتر  25-30پنل ها باید طوري نصب گردند که فاصله مکش دستگاه تا پشت دیوار آن حداقل  -
  .سانتیمتر باشد 25-30دستگاه تا کویل آبگرم  باید 
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ویس فیلتـر مکـش و کنتـرل بـاکس دسـتگاه ،دسترسـی       دریچه سرویس دستگاه باید به نحوي تعبیه گردد تا به منظور سـر  -
  .مین گرددنیز تأ فوقموارد مطروحه در بند  تسهیل گردد و ضمناً

  

  

  .دریچه مکش از زیر دستگاه  باید به صورت مشبک باشد ،در صورت عدم وجود کانال برگشت -
 

   
 

  .فاده نماییدهمراه با عایق صدا است ،به منظور کاهش صداي هوا از باکس مکش و دهش  -
 

  
 

نصب کویـل آبگـرم در مسـیر هـواي     ) داکتد اسپلیت -پکیج روف تاپ(بطور کلی براي دستگاه هاي کانالی  فشار باال  -
 .برگشت می باشد و در دستگاه هاي کانسیلد داکت در مسیر دهش دستگاه نصب می گردد

  .لد داکت باید نصب گردندمیلیمتر براي کانسی 600*500دریچه ي دسترسی به اندازه ي  2حداقل  -
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  نصب پنل هاي سقفی استاندارد .11

  .پنل ها باید در جایی نصب گردد که به دور از هرگونه منبع حرارتی قرار داشته باشد -

 .پنل باید در محلی نصب گردد که بهترین گردش هوا را داشته باشد -

 

نصب گردد که تخلیـه   دستگاه باید به نحـوي   -
ــه  پـــذیرد و از هرگونـ ورت درین به سادگی صـ 

  .گرددلرزشی جلوگیري 

  .پنل هاي سقفی نباید در جلوي درب نصب گردند -

از   گـردد کـه  تراز باشد و سطح سقف کاذب و پنل باید به نحوي آب بندي  نصب پنل باید به گونه اي صورت پذیرد که کامالً -
  .از سقف می گردد ق و چکه کردن آبدر غیر اینصورت سبب تعری ،هواي سرد به بیرون جلوگیري شود ینشت

  

 :دارد نصب پنل به شرح زیر می باشدفواصل استان -

 

  .لنگ درین براي دستگاه هاي داراي پمپ تخلیه به شرح زیر می باشدینصب استاندارد ش -
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.اي سقفی به شرح جدول ذیل می باشدارتفاع نصب پنله -

  
  .متر می باشد 1.5آتش هنگام نصب پنل سقفی حداقل فاصله پنل از سنسور  -

 

میلیمتر بایـد تعبیـه    450*450براي پنل هایی که در  سقف هاي گچی نصب شده اند یک دریچه بازدید به ابعاد حداقل  -10
  .گردد

 

 

 

اما توصیه مـی شـود کـه یـک      در حالتی که داخل سقف مشبک نصب شود، دریچه بازدید به شدت مورد نیاز نیست، -
  .وددریچه ي بازدید تعبیه ش



 

 

اگـر  . متـري از سـطح زمـین نصـب گـردد      1.5باید در ارتفاع 
به دلیل  هواي سرد خروجی از پنل، سبب خاموش شدن سیسـتم  مـی   

  .هوا سبب خاموش شدن سیستم می گردد اغتشاش

اگر مشتري خواهان نصب ریموت روي سقف و یا داخل باکس می باشد ریموت را روي دماي بدنـه پنـل تنظـیم نماییـد و از     

  .موت کنترل باید در جایی دور از نور مستقیم خورشید و محیط با رطوبت باال نصب گردد

  .کاکی کانالهاي مارپیچی، در مقایسه با کانالهاي قابل انعطاف نصف می باشد

کاکی حبراي قطر کـوچکتر افـت اصـط   . کاکی تفاوتهاي بزرگی را براي هر قطر در حجم هوایی ثابت نشان می دهد

در (       .جریان هوا کمتر از حالت نرمال مـی شـود  

 

٣٨ 

                
  نصب ریموت کنترل

باید در ارتفاع  سیم دار ریموت کنترل ،به منظور تشخیص حقیقی دماي اتاق
به دلیل  هواي سرد خروجی از پنل، سبب خاموش شدن سیسـتم  مـی    ،ریموت خیلی پایین تر از ارتفاع استاندارد نصب گردد
اغتشاشبه دلیل  ،نصب گرددیا اگر ریموت خیلی باالتر از ارتفاع استاندارد 

 
اگر مشتري خواهان نصب ریموت روي سقف و یا داخل باکس می باشد ریموت را روي دماي بدنـه پنـل تنظـیم نماییـد و از     

  . مشتري بابت آن رضایت نامه دریافت نمایید

موت کنترل باید در جایی دور از نور مستقیم خورشید و محیط با رطوبت باال نصب گردد

  .خودداري نمایید از نصب ریموت کنترل در کنار درب و پنجره جداً

  جنس کانال،قطر و طول

کاکی کانالهاي مارپیچی، در مقایسه با کانالهاي قابل انعطاف نصف می باشد

کاکی تفاوتهاي بزرگی را براي هر قطر در حجم هوایی ثابت نشان می دهد
 .بیش تري وجود دارد

 

جریان هوا کمتر از حالت نرمال مـی شـود   له کردن و مچاله کردن کانال بیش از اندازه شود، وقتی خم کردن،
  ).هنگام نصب دقت کنید

  

نصب ریموت کنترل .12

به منظور تشخیص حقیقی دماي اتاق -
ریموت خیلی پایین تر از ارتفاع استاندارد نصب گردد

یا اگر ریموت خیلی باالتر از ارتفاع استاندارد  شود و

اگر مشتري خواهان نصب ریموت روي سقف و یا داخل باکس می باشد ریموت را روي دماي بدنـه پنـل تنظـیم نماییـد و از      -
مشتري بابت آن رضایت نامه دریافت نمایید

موت کنترل باید در جایی دور از نور مستقیم خورشید و محیط با رطوبت باال نصب گرددری -

از نصب ریموت کنترل در کنار درب و پنجره جداً -

جنس کانال،قطر و طول. 13

کاکی کانالهاي مارپیچی، در مقایسه با کانالهاي قابل انعطاف نصف می باشدحافت اصط -

کاکی تفاوتهاي بزرگی را براي هر قطر در حجم هوایی ثابت نشان می دهدحافت اصط -
بیش تري وجود دارد

 

وقتی خم کردن،: نکته
هنگام نصب دقت کنید
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  )خم کردن بیش از حد(                                )له شدگی یا مچاله شدگی(

مچاله کـردن و لـه کـردن بایـد بـه حـداقل        این خم کردن،بنابر. داقل رساندن افت فشار استهدف نصب کانال به ح -
  .برسند

  فاصله ي آویزهاي کانال .14

  .متر باشد 5/1تا  1باید بین  ،فاصله ي هر آویز مهار کننده کانال

 
در مقـاطع مخروطـی    .توان در صورت لزوم آن را اضافه کرد اما می ،متر باشد 5/1تا  1ي نگه دارنده باید بین فاصله  -

 .نباید خمش یا لهیدگی ایجاد شود
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  یید به همراه عایق انواع کانال هاي مورد تأ .15

  کانال گالوانیزه به همراه عایق پشم شیشه  -

  

 
  

 

  است پرشده با فوم پلی یورتانکانال دایک -
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 فصل چهارم

  CACراه اندازي دستگاههاي 

  تست نشتی با گاز ازت .1

تمامی مسیرهاي  ،به منظور اطمینان حاصل کردن از عدم وجود نشتی و همینطور مقاومت اتصاالت در برابر فشارکاري دستگاه
، تحت فشار گـاز ازت  psi 550تا  R410aصورت استفاده از گاز و در   psi 350تا  R22لوله کشی را در صورت استفاده از گاز 

)N2 ( پس از مدت زمان یاد شده، در صورت عدم کاهش فشـار سیسـتم، نشـتی در سیسـتم     . ساعت قرار می دهیم 24به مدت
  .شار نمایش داده شده استفدر شکل زیر تمامی گیج هاي مناسب به همراه منیفولد هاي گیج . وجود ندارد

  
 کردن سیستم وکیوم .2

به . به علت تخلیه هواي سیستم تا حد ممکن و پس از آن تخلیه رطوبت موجود در لوله هاي مبرد، باید سیستم را وکیوم کنیم
  .این منظور از پمپ وکیوم مطابق شکل زیر استفاده می نماییم



  

٤٢ 
 

  
را بـه پمـپ وکیـوم اتصـال داده و دو     خط وسط گیج  شود،استفاده  R410aدر طول انجام عملیات وکیوم، بهتر است از گیج  -

همچنین می توان فقط یکی از خطوط پرفشار و یا کم فشار را . دخط دیگر را به دو خط پر فشار و کم فشار سیستم وصل نمایی
  .تحت وکیوم قرار داد

  
 

گاه را دست Pa 66.66معادل  Torre 0.5به منظور عدم وجود هوا و رطوبت در سیستم لوله کشی مبرد، تا فشار  -
  .که این میزان را بوسیله گیج دیجیتال وکیوم مطابق جدول زیر می توان اندازه گیري نمود می کنیموکیوم 
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 اتصاالت برق دستگاه .3

   کابل هاي برق تغذیه کندانسورها و پنل ها، سایز کابل، تابلو برق، اجراي کنترل فـاز،   تمام CACقبل از راه اندازي سیستم هاي 
د مینیاتوري مناسب وکابل برق رسیده به کندانسور باید چک شوند و مطابق شکل زیر حتمـا از کابلشـو اسـتفاده    بی متال، کلی

  :گردد

  
  

  . ضمنا براي اتصال کابل تغذیه واحد داخلی وکابل ارتباطی نیز باید از سرسیم استفاده نماید -
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 شارژ گاز اضافی .4

ام شارژ اضافه سیستم می گردد که دستورالعمل زیر براي انجام این کار تمامی مراحل ذکر شده، نوبت به انج بررسیپس از 
  : قابل استفاده است
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 مالحظات قبل از راه اندازي .5

شـدن هیتـر کمپرسـورها، در    ساعت پس از وصل کابل هاي برق به منظـور گـرم    6کندانسور مولتی وي در فصل زمستان باید 
  .حالت انتظار بوده ولی در فصل تابستان نیاز به پیش گرمایش ندارد

ـ در صورت صحیح بودن تمامی موارد فوق، باید توجه نمود پس از وصل نمودن برق اصلی، اعداد زیر با مشخصات ارائه شـده   ر ب
  :واحد بیرونی نمایش داده خواهد شد برد نمایشگرروي 
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  فصل پنجم

  CACدپوي مصالح دستگاههاي 

  لوله هاي مبرد انواع .1

که ضخامت آنها در طول عمر، مقاومت کششـی، خمشـی و    بر اساس سایز و ضخامت آنها می باشدطبقه بندي لوله هاي مسی 
به همراه ضـخامت آنهـا    4/3در جدول زیر سایز لوله هاي مسی تا سایز . ثیرگذار می باشدا در زمان طوالنی تأقابلیت کارکرد آنه

  :مشخص گردیده است

  4/3  8/5  2/1  8/3  4/1  سایز لوله
  mm(  0.71 -0.76  0.71 -0.76  0.76 -0.81  0.76 -0.81  0.81 -0.88(ضخامت
  inches(  0.3  0.3  0.32  0.32  0.35(ضخامت

در حمل و نقل لوله ها می بایست احتیاط کرد تا در هنگام جابجایی، لوله ها دچار ضربه، دوپهنی و یا آسیب دیـدگی   -
  .نگردند

  
) نـرم (کالفـی  و ) سـخت (دسته شـمش   2شامل  CAC لوله هاي مسی دستگاههاي مورد استفاده در لوله کشی دستگاههاي -

از نـوع   4/3است در سایز هـاي بـاالتر از    الزامی. متري در بازار موجود می باشد 6متري و  3بوده که دسته اول در شاخه هاي 
در هنگام دپو کردن این نوع لوله ها حتما باید از کالهـک مسـی و   . این لوله ها استفاده نمود تحمل فشار بیشترشمش به علت 

  .گیري از ورود گردو خاك، پلیسه، گچ و یا هرگونه شی مزاحم استفاده نمودیا الستیکی براي جلو

  
بـراي بـاز   . باشد متري در بازار با ضخامت هاي مختلف موجود می 15براي دسته دوم نیز لوله ها بصورت کالف شده  -

و بـا ثابـت نگـه     کردن این لوله ها از کالف حلقوي، می بایست کالف را بصورت عمودي روي سطحی نرم نگه داشـته 
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یط ایستاده و یا خوابیـده، نبایـد   براي نگهداري این لوله ها در شرا. داشتن سر باز لوله، حلقه آن را با احتیاط باز نمود
  .نها را تحت فشار گذاشته تا حالت بدون درز و مانسمان آنها حفظ گرددآ

  
دادن درپوش در سر لوله هاي باز شده از بسته بنـدي کـه   نکته حائز اهمیت در نگهداري لوله هاي مسی کولرهاي گازي، قرار -

در صـورت  . براي اینکار از درپوش هاي مخصوص آنها می توان اسـتفاده کـرد  . قرار است در محیط باز نگهداري شوند، می باشد
پرایمـر  ، می توان از چسب مخصـوص  Y-Branchعدم وجود این درپوش ها و یا در هنگام جوشکاري سري لوله ها و اتصاالت 

. براي پوشانیدن سر آزاد لوله ها استفاده نمود تا هیچ گونه غبار، گرد و خاك، حشرات و یا ذرات دیگري به داخل لوله راه نیابـد 
بایست انتهاي تمامی لوله هـا بسـته  شـده و جـوش داده      قبل از عبور لوله ها از دیوار و سوراخ ها و بعد از پایان جوشکاري می

  .شده باشند

  ق هاعای. 2

این عایق ها نرم بوده و در برابر کشـیدگی و تحمـل   . انتخاب گردند EPDMباید از نوع  LGشرکت  CACعایق هاي محصوالت 
هـاي   ود بوده و بـه هنگـام حمـل در کـارتن    این عایق ها بصورت شاخه اي در بازار موج.  فشار مضاعف، آسیب پذیر می باشند

ز اجراي لوله کشی، آنها را در همان بسته بندي کارخانه حفـظ نمـوده تـا حالـت     بهتر است تا قبل ا. مخصوص جابجا می شوند
  .اصلی خود را حفظ کنند

  
براي نگهداري عایق ها در مدت زمان طوالنی بهتر است آنها را در یک فضاي بسـته و دور از نـور آفتـاب قـرار داد تـا خاصـیت       

ایق ها در هنگام دپو، باعث کـاهش شـعاع بحرانـی و افـزایش نـرخ      فشردگی ع. جلوگیري از انتقال حرارت خود را حفظ نمایند
  .انتقال حرارت ذخیره شده در لوله می گردد که تا حد امکان باید از این امر جلوگیري نمود
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در پایان جدول سایز هاي عایق و لوله هاي مورد تایید شرکت تهویه گلدیران به همراه ضخامت هاي مختلف اسـتفاده شـده در   

  :کار می کنند، به شرح زیر بیان می گردد R410Aمحصوالتی که با مبرد مورد 

سایز لوله گاز 
)mm  (Inch 

ضخامت لوله گاز 
)mm( 

ضخامت عایق لوله 
 )mm(گاز 

سایز لوله مایع 
(mm)Inch 

ضخامت لوله مایع 
)mm( 

ضخامت عایق لوله 
 )mm(مایع 

 1/2 (12.7) 0.8 19  1/4 (6.35) 0.7 9 

 5/8 (15.88) 1 19  3/8 (9.52) 0.8 9 

 3/4 (19.05) 1 19  3/8 (9.52) 0.8 9 

 7/8 (22.22) 1 19  3/8 (9.52) 0.8 9 

 1,1/8 (28.57) 1 19  1/2 (12.7) 0.8 13 

 1,1/8 (28.57) 1 19  5/8 (15.88) 1 13 

 1,3/8 (34.92) 1.2 19  5/8 (15.88) 1 13 

 1,3/8 (34.92) 1.2 19  3/4 (19.05) 1 13 

 1,5/8 (41.28) 1.43 25  3/4 (19.05) 1 13 

 1,3/4 (44.5) 1.55 25  7/8 (22.22) 1 13 

2 (53.98) 2.1 25  7/8 (22.22) 1 13 

 


