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  اجراي لوله مسي دستگاه داكت اسپليت
 توجه با مسي هايلوله سايز گيرد.مي صورت ،پيوست قرارداد اساس پالن طراحي هاي داخلي و خارجي و بريونيت با توجه به موقعيت نصب مسي هايلوله اجراي

 (با ضخامت االستومري عايق يبوسيله برگشت و رفت مسي هايلولههمچنين، شود. دستگاه داكت اسپليت توسط كارشناس فني داكتينو تعيين مي مدل و نوع به
  .شوندميپوشانده  حرارت اتالف و تعريق از جلوگيري استاندارد) جهت

  تهويه كانال اجراي
داكت اسپليت، بايد مطابق با نقشه كانال تاييد شده توسط داكتينو  هايهاجراي كانال دستگا

 باشد.مي كارفرما عهده هب شده ارائه نقشه كانال با قابتط عدم هرگونه مسئوليتد. انجام شو
 شده نصب شاسي ابتداي و كانال ورودي متر بين دهانه سانتي 45 الي 30رعايت فاصله 

برزنت  و كويل نصب جهتايجاد فضاي كافي باشد. اين فاصله به منظور دستگاه الزامي مي
حرارت  اتالف و تعريق از ها به جهت جلوگيريهمچنين، كليه كانال درنظر گرفته شده است.
. نوع عايق پيشنهادي شركت، )باشد چسبيده كانال به چسب توسط(بايد عايق شده باشند 

باشد، اما از آنجايي كه استفاده از عايق مي ميليمتر 6 خامتض با االستومري عايق
هاي پلي اتيلن يا متااليز به شود، عايقاالستومري سبب افزايش هزينه اجرايي مي

  گردد.بعنوان پيشنهاد دوم توصيه ميمحترم كارفرمايان 

  

  موقعيت شاسي، يونيت داخلي و كويل آبگرم
مدل دستگاه داكت اسپليت، ممكن است كويل آبگرم در پشت يا جلو دستگاه قرار با توجه به 

  دهد.موقعيت كويل آبگرم در جلو دستگاه را نمايش مي روبروگيرد. شكل 

  موقعيت قرارگيري يونيت داخلي در محل نصب
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  موقعيت دريچه بازديد
  منظوره داخلي ب يونيت دستگاه زير در بازديد دريچه -

 .شودتعبيه مي دستگاه تعميرات و سرويس
 كانال رفت دهانه خروجي دستگاه به وسيله برزنت به 

 گردد.يا كويل آبگرم متصل مي 

 ،بندهوا  جهت جلوگيري از مكش هواي زير سقف 

 باشد.كردن محل دستگاه الزامي مي 

 حداقل عمق مورد نياز از سقف تا لبه دريچه بازديد 

 cm 50 .بايد در نظر گرفته شود  
      

 روبروي دستگاه                                       نماي زير سقف كاذب                                                                                                                       

  دريچه بازديدروفيل پ 
ابعاد پروفيل دريچه، متناسب با ظرفيت دستگاه متفاوت است. ابعاد مورد نياز جهت 

 ارائه شده است. روبرودر جدول  ساخت پروفيل دريچه بازديد

 

 بازديد دستگاه داكت اسپليتهايي از دريچه نمونه

  

  آن صحيح نصب شرايطو  يخارج يونيت قرارگيري موقعيت
  الزامي است.مطابق شكل روبرو  فاصله يونيت خارجي از ديوار و ديگر تجهيزات مكانيكيرعايت 

 در صورتي كه چند دستگاه در مجاورت هم قرار دارند رعايت حداقل فاصله cm 40   الزامي
 باشد.مي

 خوبي به  آن دانسورنبايد در محلي نصب شود كه دمش هوا از طريق فن ك يونيت خارجي دستگاه
 .جام شود و با مانعي روبرو نباشدان

 ابعاد دريچه بازديد بر اساس ظرفيت دستگاه داكت اسپليت

  )cm( عرض  )cm( طول  )Btu/h( دستگاه ظرفيت
  95  165  18000و  24000

 100  170  30000، 36000، 42000و  48000

60000  190  110 

 عرض دريچه يونيت داخلي

  بازديد

 كانال

  برگشت كانال

 كويل آبگرم

  بازديد طول دريچه
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 نموداستفاده  روي شاسي يا سطح مورد نظر بر يونيت خارجيمناسب جهت قرارگيري  به علت وجود ارتعاشات كمپرسور بايد از لرزه گير. 
   تا در معرض تابش مستقيم آفتاب قرار نداشته باشد. سايبان تعبيه شود ،يونيت خارجيبهتر است براي دستگاه جهت جلوگيري از كاهش راندمان 

 ها اين ذرات و چربي هاي آلوده به ذرات معلق در هوا نصب كرد.هاي اگزاست، دودكش، هود آشپزخانه و محليونيت خارجي را نبايد در نزديكي خروجي فن
  .گردداعث تخريب كندانسور ميو ب دهدميباعث كثيف شدن سطح كندانسور شده و ضريب انتقال حرارت آن را كاهش 

  

  

  

  

  درين لوله اجراي
لوله درين به منظور تخليه آب حاصل از چگالش رطوبت هواي محيط در اواپراتور 

گيرد. نحوه اتصال لوله درين به يونيت دستگاه داكت اسپليت مورد استفاده قرار مي
   رو نشان داده شده است.بداخلي داكت اسپليت در شكل رو

 باشدمي كارفرما عهده به درين كشي لوله اجراي.  
 25 فرعي هايشاخه در و) اينچ 1( ميليمتر 32 اصلي هايشاخه در درين لوله قطر 

 سيستم نقطه  باالترين در) vent( هواكش داشتن و باشدمي) اينچ 4/3( ميليمتر
 .الزاميست

 كنيد. پرهيز باال به رو هايشيب از كامل، تخليه بمنظور درين كشي لوله اجراي در  
 وجود به از تا دهيد قرار يونيت داخلي زير از ترپايين متر سانتي 5 حتما را درين لوله 

 .گردد جلوگيري معكوس شيب آمدن
 تخليه چاه و بگيرد صورت فاضالب چاه در نبايد شرايطي هيچ تحت درين تخليه 

 .باشد شده تفكيك بايد درين
 بست از لزوم صورت در و فرمائيد رعايت را مناسب شيب درين كشي لوله اجراي در 

 .نماييد استفاده مناسب
 پذيرد. انجام آب تخليه تست حتما درين لوله اتصال و داخلي يونيت نصب از پس  

  

  

  

  

  

لوله درين با رعايت 
 شيب مناسب
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  آبگرم كويل 
از محل دستگاه پكيج يا موتورخانه مركزي تا محل لوله كشي كويل آبگرم 

هاي رفت و برگشت گردد. سايز لولهنصب كويل آبگرم توسط كارفرما اجرا مي
  باشد.كويل آبگرم مطابق با جدول روبرو مي

  شود، ظرفيت پكيج بايد متناسب با دستگاه درنظر گرفته شود.مي تامين پكيج طريق از آبگرم گرمايش كه صورتي درالزم به ذكر است 

  شيربرقي
  .شود صرفه جويي در مصرف انرژي استفادهشود كه از شير برقي جهت توصيه مي ،گرمايش دستگاه داكت اسپليت برايكويل آبگرم  استفاده ازدر صورت 

  ديجيتال نصب ترموستات
متري از كف تمام شده و  5/1در ارتفاع داكت اسپليت ترموستات دستگاه 

شود. يا دريچه برگشت نصب مي به دستگاه ترجيحا در مسير برگشت هوا
هاي ، پنجره و دستگاهورودي درب ينزديكاين ترموستات را در ، همچنين
  داد.قرار  نبايدزا حرارت

  

  

  كابل فرمان و قدرت دستگاه داكت اسپليت
 حداقل فاز تك هايدستگاهبراي  قدرتكابل قدرت به جهت تامين برق يونيت خارجي از جعبه فيوز تا محل قرارگيري يونيت خارجي دستگاه بايد اجرا گردد. كابل 

4x3 4 حداقل فازسه  هايدستگاه وx5  5/1است. همچنين، كابل فرمانx5  نيز بمنظور كنترل موتور فن بين يونيت داخلي و خارجي بايد اجرا شود. ضمنا، كابل
الزم به ذكر است كه اجراي كابل قدرت به عهده كارفرماي محترم  ميليمتر اجرا شود. 6با سطح مقطع  بايد حداقلها مورد استفاده از كنتور برق تا جعبه فيوز واحد

  باشد.مي

بايد نصب گردد كه اجراي آن الزاميست. همچنين،  دستگاههر  ورودي برق روي بر متالبي و فاز كنترل اين است كه فاز سه هايدستگاه در مهم يكي از نكات
 .باشدمي پروژه برق مهندسينها با توجه به طول كابل و مصرف برق دستگاه (در وب سايت داكتينو قيد شده است) به عهده محاسبه دقيق ضخامت كابل

  پيشنهاد:

  بصورت جداگانه اجرا گردد.(به همراه فيوز مجزا) شود كه كابل برق يونيت داخلي و خارجي مي داكت اسپليت، پيشنهاد هايجهت بهره برداري بهتر از دستگاه

  هاي داكت اسپليتدستگاه براي فيوز مناسب
  دهد.جدول روبرو، نوع فيوز موردنياز را متناسب با ظرفيت دستگاه ارائه مي

  

  

  

 )inسايز لوله آبگرم متصل به كويل (  )Btu/hظرفيت دستگاه (
  4/3  18000و  24000

42000 ،36000 ،30000  
  1  48000و  60000

  فيوز  مناسب  آمپر  )Btu/hظرفيت دستگاه (
24000  10  C16 

30000  5/12  C20  
36000  5/14  C20  
42000  16  C25  
  C20  (سه فاز) 5/8  48000
  C25  (سه فاز) 9  60000
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  دستگاه داكت اسپليت سه فاز چهار براينمونه تابلوي برق 

 
 

  

  

  

  

 فيوز مينياتوري

 كليد اتوماتيك

 كنترل فاز  متالبي  كنتاكتور


