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بیست و چهـارمیـن 
نمـایشگاه بیـن المللـی صنعت ساختمـان 

شیــراز - تیـرمـاه 1401
ــیراز از  ــاختمان  ش ــت س ــی صنع ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش ــت و چهارمی بیس

تاریــخ 8 لغایــت 11 تیــر مــاه و بــا حضــور پررنــگ شــرکتهای ایرانــی و خارجی 

ــی و  ــابقه طوالن ــه س ــه ب ــا توج ــک ب ــرکت بدرتک الکتری ــد. ش ــزار گردی برگ

ــور و  ــوع کش ــه مطب ــت تهوی ــود در صنع ــدت خ ــد م ــق بلن ــن اف همچنی

ــای  ــاب آق ــیراز، جن ــهر ش ــی ش ــوالت صنعت ــده محص ــارکت نماین ــا مش ب

خداکرمــی اقــدام بــه ارائــه محصــوالت خــود در دو بخــش خانگــی و صنعتــی 

نمــود. بازدیــد کننــدگان اغلــب از کارفرمایــان، مشــاوران و همچنیــن کســبه 

ــا موضــوع نمایشــگاه بودنــد کــه از شــهر شــیراز و ســایر  و افــراد مرتبــط ب

ــس از  ــه پ ــد  ک ــه بودن ــور یافت ــگاه حض ــارس در نمایش ــتان ف ــهرهای اس ش

بازدیــد از غرفــه و محصــوالت، جلســات جداگانــه ای بــا کارشناســان شــرکت 

در خصــوص پروژه هــای در دســت اقــدام و دریافــت اطالعــات از محصــوالت 

ــد.  جدیــد و شــروع همــکاری بحــث و گفتگــو نمودن

ــن  ــاد و همچنی ــای زی ــی، گرم ــرایط اقلیم ــل ش ــه دلی ــارس ب ــتان ف اس

بارش هــای کمــی کــه طــی ســال های گذشــته داشــته بــه شــدت بــا مشــکل 

ــا توجــه بــه ســاخت و ســازهایی کــه  کــم آبــی مواجــه اســت و از طرفــی ب

ــه مطبــوع  ــرای شــرکت های تهوی ــی را ب در آن انجــام می شــود فرصــت خوب

ایجــاد کــرده کــه بتواننــد بــا ارائــه محصــوالت بــا کیفیــت و بــا پشــتیبانی 

ــازار حضــور داشــته باشــند .  مســتمر در ایــن ب

ــس از  ــات پ ــه خدم ــی و ارائ ــابقه طوالن ــا س ــک ب ــرکت بدرتک الکتری ش

ــه  ــن عرض ــور و همچنی ــوع کش ــه مطب ــت تهوی ــب در صنع ــروش مناس ف

بهتریــن محصــوالت ایــن صنعــت از جملــه برندهــای تــک الکتریــک، میدیــا 

ــگاه مناســبی در بیــن مشــتریان و همچنیــن  ــر توانســته جای توشــیبا و کری

فعالیــن ایــن صنعــت را بــه خــود اختصــاص دهــد و بــا ســابقه ای درخشــان 

ــد. ــود باش ــرم خ ــتریان محت ــت مش در خدم



فقط با ضمانت 

آرامـش و اطمــینـــان بـــافقط بـا ضمـانت 
اسپلیت هـا ی تـک الکتـریـک

R410 سازگاری با محیط زیست »
A مصرف برق کم با گرید انرژی حداقل »

« مقاوم در برابر خوردگی
« سیستم محافظت خودکار
« سیستم اعالم نشتی گاز
« شستشوی آسان فیلتر

« صدای کم



بیست و پنجمیـن
نمـایشگاه بیـن المللـی صنعت تاسیسات و

سیستـم هـای سرمـایشی و گـرمـایشی

تبـریـز - شهریـور 1401

بیســت و پنجمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت تاسیســات و سیســتم هــای سرمایشــی و گرمایشــی  تبریــز 
بــا حضــور اکثــر شــرکتهای ایرانــی و خارجــی در شــهریور مــاه 1401 برگــزار گردیــد. شــرکت بدرتــک الکتریک 
بــا مشــارکت شــرکت محتــرم آیلیــن ســراج نماینــده اســتان آذربایجــان بــا اقتــدار هماننــد ســنوات گذشــته 

محصــوالت خــود را در دو بخــش خانگــی و صنعتــی و در طیــف گســترده در معــرض نمایــش فــرار دادنــد .
مدعویــن و بازدیــد کننــدگان غالبــا از مشــاوران ، متخصصیــن ، کارفرمایــان و نماینــدگان اســتان آذربایجــان 
بودنــد کــه پــس از بازدیــد از محصــوالت ، جلســات جداگانــه ای بــا کارشناســان شــرکت در خصــوص پــروژه 
هــای در دســت اقــدام و دریافــت اطالعــات از محصــوالت جدیــد و شــروع همــکاری بحــث و گفتگــو نمودنــد . 
ــرای  ــی ب ــت خوب ــی فرص ــی و آب و هوای ــرایط  اقلیم ــاظ ش ــز از لح ــهر تبری ــا ش ــان خصوص ــتان آذربایج اس
شــرکت های تهویــه مطبــوع اســت کــه بتواننــد محصــوالت بــا کیفیــت بــا پشــتیبانی مســتمر ارائــه نماینــد 
ــا ســابقه 20 ســاله در صنعــت تهویــه مطبــوع توانســته ســوابقی درخشــان  ــذا شــرکت بدرتک الکتریــک ب . ل
نســبت بــه ارائــه بهتریــن محصــوالت تهویــه مطبــوع در تنــوع مختلــف بــا برندهــای تــک الکتریــک، مایدیــا، 
توشــیبا و کریــر کــه بــه عنــوان نماینــده انحصــاری در ایــران مــی باشــد در خدمــت مشــتریان باقــی بمانــد .



فقط با ضمانت 

فقط بـا ضمـانت 

پیشرفته تـرین سیستم تهویـه مطبـوع مرکـزی دردنیا

«کمپـرسور DC اینورتـر کم مصرف و رانـدمـان باال 

)Night Mode( کارکرد با صدای بسیار کم در شب»

«دارای موتور فن کندانسور DC اینورتر کم مصرف با دوام باال

«کویل و بدنه با پوشش ضد خوردگی

«قابـلیت ارائه همزمان سرمـا و گرمـا 



روش هـای کاربـردی بهینـه سازی مصرف انـرژی

 در داکـت اسپـلیـت

الف . هنگام اجرای زیر ساخت :
1 . عایق کاری لوله های مسی بین یونیت داخلی و  یونیت خارجی

2 .  لوله کشی مسی بین یونیت داخلی و  یونیت خارجی ازکوتاهترن مسیر ممکن
3 .  استفاده از تله روغن در مسیر لوله کشی مسی بین یونیت داخلی و  یونیت خارجی، بابت جلوگیری از سرازیر شدن روغن کمپرسور به کویل اواپراتور 

4 . عایق کاری کانال های توزیع هوای یونیت داخلی 
5 . هوابند کردن پیرامون یونیت داخلی با دیدگاه جلوگیری از مکش هوای داخل سقف کاذب، توسط دستگاه یونیت داخلی 

6 . اجرای کانال کشی و تعبیه دریچه هوای برگشت نزدیک کف فضای مورد تهویه 
7 . پیش بینی دریچه هوای برگشت با رعایت بیشترین فاصله ممکن از دریچه توزیع هوا 

8 . جانمایی  دستگاه یونیت داخلی در قسمتی از سقف کاذب، که هوای خروجی از دستگاه، پس از گذر از کمترین مسیر، به فضاهایی که می خواهیم 
تهویه کنیم ارسال شود 

9 . چیدمان مناسب دریچه های توزیع هوا، با دیدگاه پوشش کل فضای مورد تهویه توسط هوای ارسالی
10 . استقالل فضاهای مورد تهویه ) در صورت امکان( 

11 . جانمایی دستگاه یونیت خارجی، در قسمتی از فضای آزاد که امکان گردش هوا روی کویل کندانسور، به آسانی فراهم شود 
) بهترین مکان بام ساختمان می باشد.(

12 .  استفاده از هوای خروجی از فن های تخلیه هوا ) Exhaust Fan ( بعنوان هوای عبوری از روی کویل کندانسور ) در صورت امکان (
13 .  انتخاب دستگاه های سه فاز، برای واحدهایی که دارای امتیاز برق سه فاز می باشند 
14 .  استفاده از کابل مناسب برای مدار فرمان و قدرت با توجه به توان مصرفی دستگاه 

برای بهینه سازی مصرف انرژی در دستگاه های اسپلیت کانالی، موارد در سه حوزه دسته بندی می شود:

احمـد اسمـاعیـلـی
CAC به امید اینکه بهینه سازی مصرف انرژی گامی باشد در جهت حفظ سرمایه ملی میهن عزیزمان ایران و همچنین حفظ هوای پاککـارشنـاس فنـی 



ب . هنگام نصب و راه اندازی دستگاه :
1 . هوابند کردن کامل برزنت ارتباطی بین یونیت داخلی و کانال توزیع هوا 

2 . شستشوی فیلتر هوای یونیت داخلی 
3 . در صورت امکان، جانمایی یونیت خارجی روی بام به شکلی باشد که جریان هوای عبوری از روی کویل کندانسور هم جهت وزش باد با 

توجه به شرایط جغرافیایی شهر محل نصب دستگاه باشد. ) به عنوان مثال در تهران : غرب به شرق (
4 . شستشوی کویل کندانسور با هدف برطرف شدن گرد وخاک و در نتیجه تبادل گرمای بهتر کویل با هوای عبوری 

5 . ایجاد سایبان برای یونیت خارجی روی بام
6 .  شستشوی سطح داخلی لوله مسی بین یونیت داخلی و  یونیت خارجی بوسیله گاز ازت

7 . وکیوم کردن لوله مسی بین یونیت داخلی و  یونیت خارجی با هدف خروج کامل هوا و رطوبت از داخل لوله ها
8 . شارژ گاز مبرد به مقدار اعالم شده توسط سازنده دستگاه  

9 .  استفاده از دستگاه پایدار کننده جریان برق  )Stabilizer ( برای مناطقی که نوسانات جریان برق شبکه زیاد می باشد

ج . زمان استفاده کاربر از دستگاه :
1 . تماس با دفاتر خدمات پس از فروش ، بابت سرویس سالیانه دستگاه

2 . تنظیم صحیح دمای ترموستات )زمستان : 20 تا 23 درجه سانتیگراد( و )تابستان : 23 تا 26 درجه سانتیگراد(
3 . شستشوی ماهیانه فیلتر هوای یونیت داخلی 

4 . بسته بودن درب ها و پنجره های فضای مورد تهویه
5 . استفاده از پرده مناسب بعنوان سایبان برای پنجره ها

6 . استفاده از دستگاه پرده هوا برای سردر ورودی واحدهای پر رفت و آمد
7 . خاموش کردن دستگاه برخی از فضاهای مورد تهویه ) در صورت استقالل تهویه فضاها ( 

به عنوان مثال : خاموش کردن دستگاه مربوط به اتاق خوابها در طول روز 



دوازدهمیــن نمایشــگاه تخصصــی تاسیســات، تهویــه مطبــوع و سیســتم هــای سرمایشــی 

ــن  ــگاه های بی ــی نمایش ــل دائم ــاه در مح ــهریور م ــا 19 ش ــت از 16 ت ــی رش و گرمایش

ــه  ــات و تهوی ــت تاسیس ــاالن صنع ــد فع ــورد بازدی ــد و م ــزار گردی ــت برگ ــی رش الملل

ــت. ــوع قرارگرف مطب

بــا توجــه بــه حضــور شــرکت بدرتــک الکتریــک در نمایشــگاه صنعــت ســاختمان ســال 

گذشــته ی رشــت و بــا توجــه بــه اســتقبال خوبــی کــه از غرفــه شــرکت به عمــل آمــد بــر 

آن شــدیم کــه در نمایشــگاه تاسیســات رشــت نیــز کــه نمایشــگاه تخصصــی ایــن حــوزه 

ــرم  ــده محت ــل نماین ــوآوران گی ــه ن ــرکت تهوی ــکاری ش ــا هم ــم و ب ــرکت کنی ــت ش اس

ــی و  ــوالت صنعت ــم از محص ــرکت اع ــوالت ش ــن محص ــالن آخری ــتان گی ــرکت در اس ش

خانگــی در غرفــه بــه نمایــش درآمــد.

بــا توجــه بــه پتانســیل بــاالی اســتان گیــالن در اســتفاده از محصــوالت تهویــه مطبــوع 

روز دنیــا و تقاضــای متنــوع بــا توجــه بــه آب و هــوای خــاص اســتان امیدواریــم توانســته 

باشــیم بــا حضــور بــی واســطه و ارتبــاط نزدیــک بــا مشــتریان و مصــرف کننــدگان بیــش 

از پیــش پاســخگوی نیازهــای مشــتریان عزیــز ایــن اســتان باشــیم. 

دوازدهمیـن نمـایشگـاه بیـن المللـی 

تخصصی تـاسیسات سرمـایشی و گرمـایشی و تهویـه مطبـوع 

رشت 1401



بــرای ایــن کــه انــرژی الکتریکــی بــه مکانیکــی تبدیــل شــود از موتورهــای مختلفــی اســتفاده می گــردد. یکــی 
ــدون  ــان مســتقیم ب ــور جری ــام دیگــر آن موت ــور براشــلس اســت کــه ن ــواع موتورهــای مــورد مصــرف، موت از ان
ــتفاده  ــوژی اس ــوع تکنول ــن ن ــز ای ــا نی ــتگاه های م ــی از دس ــه در برخ ــم ک ــار داری ــد. افتخ ــک می باش جاروب

شده اســت.
در موتــور بــراش جهــت انتقــال جریــان بــه روتــور از بخشــی بــه نــام جاروبــک اســتفاده می شــود و بــا چرخــش 
ــر  ــول عم ــی از ط ــن جابه جای ــی ای ــد. در ط ــت در می آی ــه حرک ــور ب ــده و موت ــا ش ــا جابه ج ــور قطب ه روت
ــت  ــلس در حقیق ــای براش ــود. موتوره ــر می ش ــلس پررنگ ت ــای براش ــش موتوره ــود و نق ــته می ش ــور کاس موت
موتورهــای الکتریکــی همــگام هســتند کــه بــه کمــک انــرژی الکتریکــی جــا به جــا می شــوند. موتــور براشــلس 
ــث  ــد و باع ــت می کنن ــتقیم دریاف ــی مس ــان الکتریک ــرو را از جری ــه نی ــد ک ــی دارن ــود آهنرباهای ــاختار خ در س
چرخــش روتــور در داخــل اســتاتور می شــود. از طــرف دیگــر در ســاختار موتــور براشــلس بــه جــای اســتفاده از 
بــراش از کنتــرل کننــده موتــور مرحلــه بــه مرحلــه اســتفاده شده اســت. ایــن کنتــرل کننــده موتــور باعــث بــه 
ــود.  ــی می ش ــرژی مکانیک ــه ان ــل ب ــی تبدی ــرژی الکتریک ــه آن ان ــه در نتیج ــود ک ــی می ش ــدن چرخش ــود آم وج
ایــن موتــور برخــالف موتورهــای القایــی فاقــد مؤلفــه ای بــه نــام لغــزش اســت و در آن ســیم پیــچ ثابــت اســت و 
ــان  ــا هم ــراش ی ــه ب ــی ب ــا احتیاج ــیم پیچ ه ــه س ــاژ ب ــال ولت ــت انتق ــل جه ــن دلی ــه همی ــد. ب ــا می چرخ آهنرب
جاروبــک نمی باشــد. ایــن موتورهــا در ســاختارهای تکفــاز، دوفــاز، ســه فــاز، پنــج فــاز و همچنیــن تعــداد فــاز 
باالتــر وجــود دارنــد. متناظــر بــا هــر یــک از انــواع مذکــور، اســتاتور موتــور نیــز بــه همــان تعــداد دارای ســیم 

ــد. ــاز می باش ــرد، ســه ف ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــوده و بیشــتر م ــر ب ــه فراگی ــا نوعــی ک ــچ اســت. ام پی

ــیم پیچ ها  ــرا س ــود؛ زی ــام نمی ش ــور انج ــیم پیچ های روت ــه س ــان ب ــال جری ــل انتق ــا عم ــوع موتوره ــن ن در ای
ــت  ــتاتور ثاب ــیم پیچ ها روی اس ــده و س ــاخته ش ــم س ــس دائ ــس مغناطی ــور از جن ــد. روت ــرار ندارن ــور ق روی روت

ــدارد. ــرای عمــل کموتاســیون وجــود ن ــه جاروبــک ب ــه همیــن دلیــل نیــاز ب هســتند و نمی چرخنــد، ب
در موتورهــای دارای جاروبــک، عمــل چرخــش از طریــق کنتــرل میــدان مغناطیســی تولیــدی بــه وســیله ســیم پیچ 
روتــور انجــام می شــود، در حالــی کــه میــدان مغناطیســی تولیــد شــده توســط آهنرباهــای دائــم ســاکن، ثابــت 
ــلس،  ــور  براش ــد. در موت ــر کنن ــد تغیی ــیم پیچ ها بای ــاژ س ــش، ولت ــرعت چرخ ــر س ــرای تغیی ــد. ب ــی می مان باق
ــه وســیله تغییــر در جهــت میــدان مغناطیســی تولیــد  ــور اســت کــه می چرخــد و دوران ب ــم موت مغناطیــس دائ
ــت  ــه و جه ــد دامن ــش بای ــرل چرخ ــرای کنت ــرد. ب ــام می گی ــراف، انج ــت اط ــیم پیچ های ثاب ــط س ــده توس ش
ــای  ــر کاربرده ــیم پیچ، در اکث ــه س ــا س ــلس ب ــور براش ــک موت ــوند. ی ــم ش ــیم پیچ ها تنظی ــن س ــان در ای جری
عملــی ســه ســر از ایــن ســیم ها بــه صــورت داخلــی )اتصــال ســتاره(  بــه هــم دیگــر متصــل و ســه ســیم دیگــر 

ــود(.  ــارج می ش ــور خ ــیم از موت ــراش دو س ــتقیم ب ــان مس ــور جری ــده اند )در موت ــارج ش ــور خ از موت

مـوتـور بـراشلـس چیـست؟

عملکرد موتـورهـای بـراشلس

محسن مهـربـانـی

CAC کـارشنـاس فنـی
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