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Midea Spec. معرفی فن کویل تک الکتریک
برخی پروژه های شرکت بدرتک الکتریک

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 
)معماری،ساختمان( صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد

 MDV معرفی داکت اسپلیت اینـورتـر حاره ای مایدیا
VRF معرفی
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Midea Spec. سری
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فــن کویــل ســقفی تــوکار تــک الکتریــک بــر اســاس مشــخصات، فــن آوری و اســتاندارد شــرکت مایدیــا طراحــی و تولیــد شــده اســت. 
ایــن فن کویــل دارای ابعــاد مناســب بــا قابلیــت نصــب آســان و صرفه جویــی در فضــای نصــب می باشــد. بدنــه آن بــه علــت تولیــد بــا 
قالــب و مــواد مرغــوب از کیفیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت. همچنیــن بــه دلیــل بهــره منــدی از مــواد و فناوری پیشــرفته در ســایر 
بخــش هــا ماننــد موتــور فــن، کیــس و بلــوور و کویــل از راندمــان حرارتــی و دبــی هــوای بــاال و در عیــن حــال از صــدا و لــرزش کــم 
برخــوردار اســت. بنابرایــن مــی تــوان از آن بــه طــور گســترده در منازل، بیمارســتان هــا، ســاختمان هــای اداری و هتل ها اســتفاده کرد. 

فـن کـویـل هــای 
 Midea Spec.  سری 

Tech Electric Ceiling Concealed
Fan Coil Unit Midea Spec.

از ویژگــی هــای ایــن دســتگاه مــی تــوان بــه  بدنــه فلــزی بــا کیفیــت از ورق گالوانیــزه بــا حداکثــر محافظــت در برابــر خوردگــی کــه  
تولیــد شــده بــه روش پرســکاری قالــب هــای بــرش، کشــش و خــم اســت اشــاره کــرد. همچنیــن از شــیار تقویتــی بدنــه بــه منظــور 
افزایــش عمــر دســتگاه و ابعــاد مناســب جهــت صرفــه جویــي در فضــا هنــگام قــرار گرفتــن داخــل ســقف کاذب اســتفاده شده اســت. 
ــل توجــه آن  ــای قاب ــی ه ــوا از ویژگ ــال ه ــه کان ــت اتصــال آســان ب ــوا جه ــه خروجــی ه ــج دهان ــه شــده روی فلن ــچ تعبی جــای پی

ــد. ــی باش ــتگاه م ــم دس ــیار ک ــرزش بس ــدا و ل ــر ص ــل ب ــه دلی ــد ک می باش

 فــن کویــل هــای ســقفی تــک الکتریــک موتورفــن 7 ســرعته )در مــدل 300 موتورفــن 5 ســرعته( خــازن دائمــي تــک فــاز دارد و 
ــوروارد اســت. ایــن دســتگاه قابلیت هایــی چــون تغییــر ســمت اتصــال  ــوع ســانتریفیوژ ف ــزی کــم صــدا از ن ــوور فل دارای کیــس و بل
لولــه آب، دارا بــودن شــیر هواگیــری متصــل بــه شــلنگ در بــاالی ســینی تخلیــه و کویــل عمــودی ســه ردیفــه بــا ســایز لولــه 3/8 
اینــچ بــا مداربنــدی خــاص جهــت انتقــال حــرارت یکنواخــت اســت. همچنیــن فیــن آلومینیومــی کویــل بــا پوشــش ضــد خوردگــي 

بلوفیــن را دارا مــی باشــد.
ــرای  ــه ب ــق EVA ک ــتاتیک و عای ــودری الکترواس ــگ پ ــا رن ــش st14 ب ــوق کش ــی ف ــس ورق روغن ــن( از جن ــه )دری ــینی تخلی س
ــا شــیار  ــه شــکل V ب ــن دســتگاه ب ــن دســتگاه اســت. ســینی تخلیــه ای ــق و خوردگــي اســت از ویژگــی هــای ای جلوگیــري از تعری
داخلــی جهــت تخلیــه کامــل و ســریع آب و عــدم ایجــاد رســوب طراحــی شــده اســت. از ویژگــی هایــی کــه ایــن دســتگاه را از دیگــر 
دســتگاه هــا متمایــز مــی کنــد مــی تــوان بــه مــواردی چــون :  فیلتــر هــواي پارچــه ای PP قابــل شستشــو ، قابــل اتصــال بــه کانــال 
هــوای تــازه از دریچــه پلنیــوم هــوای برگشــت، قابلیــت تغییــر مکــش هــوا از زیــر یــا پشــت دســتگاه و پوشــش داخلــی بدنــه بــا عایــق 

حرارتــی EVA و عایــق صــدا اشــاره کــرد.
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بـــرخــی
 پــروژه هــای 

شــرکــت 
بدرتک الکتریک

پروژه مسکونی Queen Residence / شیراز
چیلر مایدیا 

پروژه مسکونی هما  / تبریز
وی آر اف میدیا

شهرک پارادایس / گیالن
اسپلیت

پروژه مسکونی/ اصفهان
چیلر میدیا

پروژه مسکونی / اصفهان
چیلر و فن کویل میدیا

پروژه مسکونی / اصفهان
چیلر و فن کویل میدیا 3
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بیســت و ســومین نمایشــگاه صنعــت ســاختمان و تجهیــزات سرمایشــی و گرمایشــی مشــهد در خــرداد مــاه ســال1401 بــا حضــور 

جمــع کثیــری از  شــرکت های تولیــد کننــده و وارد کننــده وابســته بــه ایــن صنعــت در بخش هــای گوناگــون برگــزار شــد. 

ــا  ــود و ب ــده ب ــزار ش ــاختمان برگ ــت س ــش صنع ــا در بخ ــی کرون ــان اپیدم ــس از پای ــه پ ــود ک ــگاهی ب ــتین نمایش ــن نخس ای

ــا اســتقبال بــی نظیــر صاحبــان صنایــع مواجــه  وجــود مشــکالت اقتصــادي، نوســانات شــدید ارزي و محدودیتهــاي تحریمــي ب

ــد  ــرض دی ــه مع ــود را ب ــات خ ــي و خدم ــاي فن ــوالت، قابلیت ه ــگاه محص ــن نمایش ــر در ای ــي حاض ــرکت هاي صنعت ــد. ش گردی

ــد.  ــود بهره گرفتن ــاري موج ــاي تج ــات و فرصت ه ــت تاسیس ــتاندرکاران صنع ــا دس ــل ب ــد و از تعام ــرار دادن ــدگان ق بازدیدکنن

بیـست و سـومیـن نمـایشگـاه بین المللی 
صنعت ساختمـان)معماری،ساختمان(صنایع سرمایشی وگرمایشی

مشهد - خرداد مـاه 1401

4

انحصــاري  نماینــده  بدرتک الکتریــک  شــرکت   

ــا MIDEA و  ــزي مایدی ــوع مرک ــه مطب ــوالت تهوی محص

ــن  و  ــوان  بزرگتری ــه عن ــوع تک الکتریــک ب ــه مطب تهوی

ــوع  ــه مطب ــده محصــوالت تهوی ــن کنن ــن تامی معتبرتری

ــن دوره از نمایشــگاه شــرکت کــرده و محصــوالت  در ای

خــود را در دوبخــش خانگــي و صنعتــي در طیــف 

ــت.  ــش گذاش ــه نمای ــترده ای  ب گس
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مشهد - خرداد مـاه 1401

5

شــرکت بدرتــک الکتریــک در نمایشــگاه امســال 

ــاخت  ــری .Midea Spec س ــای س ــن کویل ه ف

ــن  ــن ف ــت. ای ــش گذاش ــه نمای ــه عرض ــود را ب خ

کویــل علیرغــم محدودیت هــا موجــود در کشــور 

ــا  ــی و ب ــت ایران ــا کیفی ــد کاالی ب ــدف تولی ــا ه ب

ــای  ــدی نیروه ــا توانمن ــا ب ــرکت مایدی ــکاری ش هم

زبــده کشــورمان تولیــد شده اســت. 

ــومین  ــت و س ــک در بیس ــک الکتری ــدر ت ــرکت ب ش

ــع سرمایشــی  ــاختمان در بخــش صنای نمایشــگاه س

ــد  ــدرت و توانمن ــه پرق ــد همیش ــی همانن و گرمایش

در ایــن بخــش صنعتــی کشــور نیــاز بازدیدکننــدگان 

ــه نمایــش گذاشــت. ــا افتخــار ب محتــرم را ب
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مهنـــدس دشتـــی
)CAC(کـارشنـاس فنـی

a                 Group brand

داکـت اسپـلیت اینـورترحـاره ای
»قسمت دوم«

 استفاده از موتور فن های )  DC-inverter( در یونیت های داخلی و بیرونی

مزایــای بســیار زیــاد اســتفاده از )DC-inverter( باعــث اســتفاده ایــن فــن آوری در موتــور فــن هــای  داکــت اســپلیت های 
ــوع از موتورفن هــا  در طراحــی و ســاخت  ــن ن ــا، ای ــاالی آنه ــان کار ب ــر و راندم ــی بهت ــه کارای ــا توجــه ب MDV  شــده و ب

یونـــیت های خـــارجی )Outdoor unit( و  یونیـــت های داخلــی )Indoor unit( مــورد اســـتفاده قــرار گرفتــه اند.

سیســتم اینورتــری ایــن موتــور فن هــا نیــز هماننــد کمپرســورها باعــث کار مــداوم و بــدون )Start & Stop( آنهــا شــده و عــالوه بــر کاهــش مصــرف 
انــرژی و افزایــش راندمــان سیســتم موجـــب طوالنی تــر شــدن عمــر کارکــرد موتــور فن هــا گردیــده اســت. عــالوه بــر دالیــل ذکــر شــده بــه خاطــر 

ــه  ــرای کلی ــک ســیم پیچ ب ــط از ی دورهــای موتــور فن هــا ) برخــالف موتــور فن هــای اســتفاده  فق
ــن  ــرای تأمی ــیم پیچ ب ــن س ــه از چندی ــت ک ــب ثاب ــود ( موج ــتفاده می ش ــف اس ــای مختل دوره
ایــن قطعــه کاهــش محســوس داشــته باشــد کــه گردیــد تــا حجــم موتــور فــن و همچنیــن وزن 
ــش  ــی از کار را کاه ــای ناش ــر لرزش ه ــن ام داده و از کــم شــدن عمــر قطعــه جلوگیــری ای
شــدن ســازه و پایه هــای نگهدارنــده موتــور فن هــا می کنــد. همچنیــن موجــب کاهــش و کوچکتــر 
شــده  خارجــی  یونیت هــای  در  اســت.بخصــوص 
ــای Inverter ضمــن اینکــه کنتــرل ســرعت و تغییــرات  ــور فن ه ــط موت ــی آن توس تدریج

ــای کندانســور و  ــّرد در کویل ه ــاده مب ــان م ــرات یکنواخــت در جری ــداوم و تغیی ــان م ــث ایجــاد جری ــت باع ــای ثاب ــور فن ه ــا موت در مقایســه ب
اواپراتــور گردیــده و از بــاال و پاییــن رفتــن یکبــاره و آنــی  فشــار در هــر دو کویل هــای کندانســور و اواپراتــور دســتگاه )بــه دلیــل تبخیــر و تقطیــر 
 )EXV( ــم بخصــوص ــزات مه ــا و اتصــاالت و تجهی ــر کویل ه ــش  طــول عم ــث افزای ــر باع ــن ام ــه همی ــی آورد ک ــه عمــل م ــری ب ــی( جلوگی آن
می گــردد ایــن امــر همچنیــن مزیــت ســرمایش و گرمایــش مــداوم و بــدون تغییــرات یکبــاره در هنــگام عملکــرد سنســورهای قطــع و وصــل و 
ــرای  تغییــر ظرفیــت را امکان پذیــر می کنــد کــه ایــن ویژگــی باعــث ایجــاد احســاس ســرمایش و گرمایــش مطلــوب، یکنواخــت و لذت بخــش ب

ــده می شــود. اســتفاده کنن
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دفع حرارت تجهیزات  Inverter  با استفاده از  سیکل تبرید

استفاده از گاز  R410a  باراندمان باال و سازگار با محیط زیست

ــر  ــن و کل ــوع گاز )R410a( دارای کرب ــن ن ــده اســت. ای ــتفاده ش ــای گاز )R022 و R407( اس ــه ج ــتگاه ها از گاز )R410a( ب ــوع دس ــن ن در ای

 )R407 22  و-R( ــد ــّرد مانن ــواع قدیمــی گازهــای مب ــر  و ســازگارتر از ان ــوده و در نتیجــه از نظــر زیســت محیطــی بســیار بی خطرت کمتــری ب

ــدارد. ــوع گاز وجــود ن ــن ن ــه اوزون در اســتفاده از ای ــر الی ــب ب ــر تخری ــن اث می باشــد. بنابرای

عــالوه برایــن بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار تراکــم در ایــن  نــوع گاز تقریبــا 1/6 برابــر بیشــتر از گازهــای قدیمــی اســت موجــب افزایــش نســبت 

تراکــم  و بــه همــان نســبت افزایــش جــذب و دفــع حــرارت در  اواپراتــور و کندانســور آن و در نتیجــه افزایــش راندمــان سیســتم بــه صــورت قابــل 

ــی  ــودن تولیــد و فــروش گازهــای قدیمــی )R22 و R407(  طبــق پروتکل هــای جهان ــه دلیــل ممنــوع ب ــده اســت. ضمــن اینکــه ب توجــه گردی

بــه دلیــل اثــرات زیســت محیطــی آنهــا، دسترســی بــه گاز)R410a( خیلــی راحتتــر و ارزانتــر از مــوارد ذکــر شــده قدیمــی اســت. ایــن مزایــا بــه 

همــراه نیــاز بــه شــارژ مقــدار کمتــر)R410a( بــه سیســتم نســبت بــه انــواع قدیمی تــر در ظرفیت هــای مشــابه ) بــه دلیــل افزایــش تراکــم 1/6 

برابــری(  حجــم عبــوری کمتــری داشــته و باعــث کاهــش صدمــات بــه کمپرســورها و شــیرهای انبســاط می شــود. بــه همیــن دالیــل گاز مبــّرد 

)R410a( بــه عنــوان بهتریــن گزینــه در طراحــی داکــت اســپلیت MDV  بــه کار رفتــه اســت.

تجهیــزات تولیــد جریــان اینورتــر، همــراه بــا تولیــد گرمــا در مــدارات الکترونیکــی خــود هســتند کــه ایــن گرمــا باعــث کاهــش عمــر و همچنیــن 
ــای  ــتفاده از رادیاتوره ــق اس ــا از طری ــن گرم ــادی ای ــت ع ــود. در حال ــکال  آن می ش ــدارات الکتری ــر و م ــتم اینورت ــالل در کار سیس ــاد اخت ایج
آلومینیومــی از سیســتم دفــع می گــردد. در سیســتم داکــت اینورتــر مایدیــا MDV  عــالوه بــر رادیاتــور اســتفاده شــده از ســیکل تبریــد تراکمــی 
نیــز بــرای باالتــر بــردن انتقــال حــرارت و دفــع حــرارت سیســتم اســتفاده شــده اســت. بــه صورتــی کــه بخشــی از مبــّرد خروجــی از کندانســور 
بعــد از عبــور از یــک اکسپنشــن )EXV(کــه  سیســتم کنترلــی آن توســط سنســورهای تشــخیص حــرارت بــرد هــای الکترونیکــی صــورت می گیرد، 
اجــازه عبــور از مبــدل اســتفاده شــده در رادیاتورهــای دفــع حــرارت را دریافــت کــرده و بــا تبخیــر در ایــن مبــدل و جــذب گرمــا، مقــدار قابــل 
ــر شــدن بردهــا و مــدارات الکترونیکــی می شــود. همیــن امــر  ــا کمــک مبــّرد جــذب می کنــد و باعــث خنک ت توجهــی از گرمایــش حاصلــه را ب
در کنــار  بهــره گیــری کمپرســور حــاره ای و موتــور فن هــای بــا کیفیــت، موجــب شــده ایــن نــوع داکــت اســپلیت های اینورتــر )MDV( گزینــه 
کامــال مطمئــن بــرای اســتفاده در مناطــق حــاره ای و تروپیــکال بــا گرمــای 55C شــود و ایــن دســتگاه ها جــزو دســتگاه های تروپیــکال و حــاره ای 

محســوب گردنــد.
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VRF   اســم علمــی و مخفــف Variable Refrigerant Flow یکــی از سیســتم هــای پیشــرفته HVAC  و مناســب 
بــرای ســاختمان های مســکونی – اداری – تجــاری بــه شــمار مــی رود .

سیســتم VRF  اولیــن بــار توســط شــرکت ژاپنــی دایکیــن DAIKIN  اختــراع و معرفــی شــد و در ادامــه راه شــرکت های 
دیگــر از جملــه MIDEA  هــم بــه پیشــرفت و تولیــد و طراحــی و معرفــی بــه بــازار ایــن سیســتم پیوســتند.

مهنـدس عـلی بختیـاری 
مـدیـر فــروش

V R F
یکی از سیستـم هـای پیشرفتـه منـاسب 

بـرای ساختمانهـای مسکونـی – اداری – تجـاری

در ایــن سیســتم مایــع مبــرد حاصــل از چگالــش در یونیــت خارجــی 
بــه انعشــاب های مختلفــی تقســیم و راهــی یونیت هــای داخلــی شــده 
ــف  ــل سرمایشــی DX مخف ــور از شــیر ابســاط وارد کوی ــد از عب و بع
ــوای ورودی  ــر ه ــمت دیگ ــردد. از س Direct Expansion  می گ
بــه یونیــت داخلــی )هــوای اتــاق( از روی کویــل همــان اواپراتــور  عبــور 
ــده می شــود. در سیســتم  ــاق دمی ــه ات ــک شــدن ب ــس خن ــرده و پ ک

ــو اســتفاده می شــود. ــد کارن ــز از ســیکل تبری VRF  نی
در فنــاوری VRF  بواســطه اســتفاده از کمپرســورهای اســکرال 
اینوتــردار نــرخ جریــان FLOW  مبــرد Refrigerant ورودی  بــه 
ــن  ــه ای ــد ب ــر Variable می باش ــی متغیی ــای داخل ــل یونیت ه کوی
ترتیــب بــا تغییــر نــرخ جریــان مبــرد براحتــی امــکان کنتــرل دمــای 

ــه وجــود خواهــد داشــت. هــر فضــا بطــور جداگان

نحوه عملکرد سیستم 
VRF

ساختار سیستم
VRF 

سیســتمی شــامل یــک یونیــت خارجــی 
)کندانســینگ یونیــت متشــکل از کمپرســور 
و کندانســور( کــه در محیــط آزاد خــارج 
و چندیــن  نصــب می شــود  از ســاختمان 
ــاط(  ــیر انبس ــور و ش ــی )اواپرات ــت داخل یونی
کــه داخــل ســاختمان و در فضاهــای مختلــف 

تعبیــه می گــردد.
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همــان طــور کــه در شــکل فــوق نیــز مشــخص مــی باشــد یونیــت هــای داخلــی سیســتم VRF کامــال شــبیه 
بــه فــن کویــل هســتند بــا ایتپــن تفــاوت کــه بجــای آب، مبــرد درون لولــه هــای کویــل جریــان پیــدا میکنــد.

در این روش که سیستم سه لوله ای شناخته می شود امکان گرمایش و سرمایش تمامی زون ها به صورت همزمان 
وجود خواهد داشت. چنانکه هر یونیت داخلی به کمک یک جعبه برقی  SOLENOID BOX که مجهز به 
یکسری شیرهای برقی می باشد از سه لوله مجزا شامل خط مایع LIQUID  مکش  SUCTION  و دهش 

DISCHARGE  منشعب می گردد.

سیستم VRF در حالت گرمایشی
یکی از ویژگی های این دستگاه این است که به طور 

همزمان می تواند سیستم سرمایشی گرمایشی باشد.  

در این روش که سیستم دو لوله ای شناخته میشود امکان گرمایش و 
سرمایش تمام زون ها اما نه به صورت همزمان وجود خواهد داشت. 

Heat Pump دو لوله ای- هیت پمپ VRF سیستم

در سیستم VRF سه لوله ای

1

2

مزایای سیستم 
VRF

ــرای هــر  ــه اینکــه در صــورت بکارگیــری سیســتم VRF  ب ــا توجــه ب ب
ــه طــور  ــا فضــای مشــخص در ســاختمان یــک یونیــت داخلــی ب اتــاق ی
ــه شــکل  ــا در هــر فضــا  ب ــه تعبیــه می شــود امــکان کنتــرل دم جداگان

مســتقل وجــود خواهــد داشــت.

 امــکان ســرمایس و گرمایــش همزمــان تمامــی 
ــه ای ــه لول ــوع س ــا در ن زون ه

در مقایسه با بقیه سیستم های تهویه مطبوع مصرف برق کمتری دارد.

ــا توجــه بــه عــدم نیــاز بــه یــک یونیــت خارجــی بــه ازای هــر یونیــت   ب
ــای  ــای نم ــه زیب ــلیت ( ب ــت اس ــر گازی و داک ــالف کول ــی ) برخ داخل
ــردد. ــغال می گ ــری اش ــای کمت ــده و فض ــه ای وارد نش ــاختمان  لطم س
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