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 نک اهنمای خرید داکت اسپیلتر

 که باشد می کن شرکت گرمایشی –از محصوالت سرمایشی  داکت اسپلیت کن

های نوین  تکنولوژی از آن در و شده طراحی جهان روز استانداردهای با منطبق

 .استفاده شده است

مقایسه با سایر سیستمهای تهویه می توان به موارد زیر  دز مزایای استفاده از داکت اسپلیت کنا

 :اشاره کرد

 استقالل کامل سیستم تهویه مطبوع در مقایسه با سیستم های مرکزی 

 تقلیل حجم لوله کشی مسی 

 گرم آب کشی لوله حجم کم شدن  

 باالتر بودن راندمان گرمایشی  

 استفاده از کانال کشی افقی زیر سقف  

 کوچکتر شدن داکت تاسیسات در ساختمان 

 حذف شدن فضای حجیم موتورخانه و عدم اشغال فضاهای کاربردی 

 فیلتراسیون هوا و کاهش آلودگی 

 کاهش بسیار چشمگیر هزینه های تعمیر و نگهداری 

 بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی 

 کاربردی داخل واحد عدم اشغال فضاهای 
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رتمان های استفاده از داکت اسپلیت ها یا اسپلیت های کانالی برای سرمایش و گرمایش آپا

معادل و یا حتی  مسکونی، اداری، ویالها و ... به عنوان یک گزینه لوکس و با هزینه برق مصرفی

. داکت بیشتر از کولرهای گازی اسپلیت با توجه به محاسبات بار در نظر گرفته می شود

با استفاده از . به جای چند اسپلیت در یک واحد مورد استفاده قرار می گیرند عمومااسپلیت ها 

ز آپارتمان به داکت اسپلیت ها عالوه بر استقالل در تامین سرمایش و گرمایش برای هر واحد ا

ه شدت صورت مستقل، همچنین هزینه های نگهداری و بهره برداری از یک سیستم برودتی ب

 .کاهش می یابد

هر  د نیازبرآورد اولیه ظرفیت سرمایش داکت اسپلیت یا اسپلیت کانالی مور معموال هنگام

عرض تابش مآپارتمان در شرایط آب و هوایی مانند تهران و در طبقات وسط ساختمان )که در 

یا  35ای هر شید به سقف در تابستان و سرمای سطح بام در زمستان نمی باشند(، به ازنورخور

ت( در ظرفیت داکت اسپلی) حدود یک تن تبرید متر مربع سطح کلی و ناخالص آپارتمان 40

متراژ هر  بنابراین اگر btu/hr  .(400هر متر مربع فضای مفید حدود  )نظر گرفته می شود

احد دو ومتر مربع باشد، بهتر است برای هر  120مان شما بیش از یک از واحد های آپارت

 هر همچنین در نظر داشته باشید که .دستگاه داکت اسپلیت مورد استفاده قرار گیرد

 12000 Btu/hrمعادل یک تن تبرید می باشد. 
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 :هاپلیتموارد کلی در انتخاب و نصب داکت اس

 انتخاب صحیح ظرفیت، برند و محل نصب داکت اسپلیت .1

اصوالً ) رتراینو نوع معمولی یا از نوع )تصمیم گیری در مورد استفاده از داکت اسپلیت .2

متر برق و کاینورترها با راه اندازی و تغییر دور آرام کمپرسور دستگاه امکان مصرف 

 جلوگیری از شوک الکتریکی را فراهم می نمایند

ی به ت و اصولی کانال کشی و لوله مسی داکت اسپلیت یا اسپلیت کانالاجرای درس .3

 منظور بهره مندی از باالترین کارایی سیستم داکت اسپلیت

بعاد ها عالوه بر موضوع ا تیاز داکت اسپل کیهر  دیقبل از انتخاب و سفارش خر .4

 نیو همچن آن ازین برق مورد نسه فاز بود ایبه موضوع تک فاز  ،یپنل داخل ایهواساز 

خود  آن، با در نظر گرفتن توان و مشخصات کنتور برق واحد یبرق مصرفA (آمپر )

 .دیدقت فرمائ

آن با  میتقو ارتباط مس تیدر عملکرد داکت اسپل یباالنس فن هواده تیتوجه به اهم با .5

اه، نسبت دستگ یفن هواده یکینامیموتور، به منظور تداوم باالنس د نگیطول عمر بلبر

دقت را  تیدر محل نصب خود نها تیو تراز شده انواع داکت اسپل یبه نصب کامالً افق

 .دیمبذول فرمائ

همان واحد استفاده  یبرگشت یاز هوا هاتیمعموالً در داکت اسپل نکهیبه ا باتوجه .6

 هر ایسقف کاذب  یدر باال تیالزم است قبل از قرار گرفتن و نصب داکت اسپل شود،یم
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 ایو  ینیچ غهینصب با ت یدستگاه است، آن فضا یریکه محل قرارگ یگرید یفضا

 ایسقف کاذب( مانند راهروها  ی)در باال انساختم یعموم یفضاها گریاز د لینصب تا

نصب گردد  یتیدر محل و موقع تیطبقات کامالً جدا گردند و داکت اسپل یدورهایکر

 داشته باشد. انیموردنظر در آن جر یفضا ایهمان واحد  یبرگشت یکه فقط هوا

 :روش های تامین گرمایش در داکت اسپلیت ها

 فاده می در ساختمان هایی که از داکت اسپلیت یا اسپلیت کانالی است: کویل آب گرم

رار می ق% موارد، مورد استفاده  90نمایند ، رایج ترین روش تامین گرمایش که در 

پلیت می اس گیرد ، استفاده از کویل آب گرم متناسب با ابعاد دهانه خروجی هر داکت

یش از طریق نیز که قادر به تامین سرمایش و گرما داکت اسپلیت های اینورتر در باشد.

وصیه می کمپرسور دستگاه می باشند، استفاده از کویل آب گرم برای تامین گرمایش ت

 رفهص برق مصرف  گردد؛ این روش قادر خواهد بود تا میزان قابل توجهی در هزینه

 .نماید جویی

 پکیج  ان آب گرم توسط سیستم حرارت مرکزی ساختمان ) موتور خانه ( و یادر زمست

هوای گرم  گرمایشی آن واحد تامین گردیده و با ورود به کویل آب گرم داکت اسپلیت ،

 .مورد نیاز آن واحد را تامین می نماید

 روش دیگرتامین گرما ، استفاده از داکت اسپلیت ها است که مجهز به : هیت پمپ

می باشند. هیت پمپ ها عالوه بر مصرف برق زیاد و ظرفیت  هیت پمپ سیستم

گرمایش ناکافی در بسیاری از مناطق ، ممکن است در سرمای زیر صفر زمستان موجب 

 .یخ زدگی کندانسور گردند
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 مایش به در داکت اسپلیت ها بمنظور تامین گر کویل برقی استفاده از: کویل برقی

ت جهت برق باالیی را نیز بهمراه دارد. در این صور ندرت اتفاق می افتد و مصرف

ی که سیستم گرمایش نیازی به وجود آب گرم نمی باشد لذا از این مدل در فضاهای

 .مجهز به لوله کشی گاز یا موتور خانه مرکزی نمی باشد ، استفاده می گردد

 وی کویل ایرونت اتوماتیک ر همچنین به خاطر داشته باشید در صورت عدم استفاده از

ا هواگیری ، هر سال در شروع فصل سرما ، کویل آبگرم داکت اسپلیت ها رآبگرم دستگاه

 .نمائید
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