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نـــوزدهمیــن
نمــایشـگـاه بیـن الـمللـی

تاسیســات و سیستم های 
سرمـــایشی و گرمــایشی 

همدان
تیـــرما مـــاه 1400

نوزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی تاسیســات و سیســتم هــای سرمایشــی 
و گرمایشــی همــدان هماننــد هــر ســال همزمــان بــا  نمایشــگاه تخصصــی 
صنعــت ســاختمان در تیرمــاه ســال جــاری برگــزار گردیــد کــه بــا توجــه 
بــه شــرایط خــاص حاکــم بــر جامعــه )کرونــا(  و تجربه برگــزاری نمایشــگاه 
ــا رعایــت تمــام پروتکلهــای بهداشــتی  پیشــین، عوامــل برگــزار کننــده  ب
تنهــا ســالن ابــن ســینا را جهــت بازدیــد  عالقــه منــدان و پیشــگامان ایــن 

صنعــت بازگشــایی کــرده بودنــد. 
شــرکت تاسیســات شــهر، نماینــده شــرکت بدرتــک الکتریــک در اســتان 
همــدان، بــا در اختیــار داشــتن شــاخص تریــن بخــش ایــن نمایشــگاه، بــه 
 )CAC( ارئــه تمامــی طیــف هــای دســتگاه هــای  تهویه مطبــوع  صنعتــی
 Tech Electric و Midea بــا برندهــای نــام آشــنا ) RAC( و خانگــی

پرداختــه بــود.
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه شــرکت بــدر تــک الکتریــک بــا حضــور 
پــر رنــگ خــود در ایــن نماشــگاه  نشــان داد کــه بــا وجــود تمــام مشــکالت 
اعــم از اقتصــادی، محدودیــت هــای ناشــی از ویــروس کرونا، ،نوســانات ارزی 
و تحریــم هــای موجــود تمــام تــالش خــود را بــرای آســایش و رضایتمنــدی 
تمــام مشــتریان خــود در رفــع نیــاز محصــوالت، مطابــق بــا محصــوالت روز 
دنیــا  و همچنیــن  خدمــات پــس از فــروش و پشــتیبانی محصــوالت فراهــم 

کــرده و خواهــد نمــود. 
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انـواع سیستمهـای کنتـرلـی در دستگـاه هـای مـایـدیـا
)Midea Control Solutions(

)BMS( سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

بهشــاد نظری مهنــدس 
CACکـارشنـاس فنـی _

بـخـش )3(

 هــدف از تجهیــز BMS کنتــرل و نظــارت بــر تجهیــزات مکانیکــی و الکتریکــی ماننــد تهویــه، روشــنایی، سیســتم قــدرت، ســامانه آتش نشــانی 
و ایمنــی در داخــل ســاختمان ها مــی باشــد. ایــن سیســتم شــامل دو بخــش نرم افــزار و ســخت افزار اســت کــه در کمپانــی میدیــا بــه صــورت 
 KNX, BACnet,ــج ــزار توســط یکــی از پروتکل هــای رای ــرای سیســتم نوشــته شــده اســت. ارتبــاط میــان ســخت افزار و نرم اف اختصاصــی ب

ــد شــد.  LonWorks  و Modbus  پیاده ســازی خواه

5

انواع پروتکل های رایج در بخش مدیریت هوشمند سازی ساختامن

BACnet نحوه اتصال تجهیزات تحت پروتکل
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LonWorks نحوه اتصال تجهیزات تحت پروتکل

Modbus نحوه اتصال تجهیزات تحت پروتکل
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مهندس پورنگ سلیمانی سالم
RACمدیر فروش منطقه _

)MANSANA( معرفـی اسپـلیت دیـواری مدل مـانسانـا
R410 سرد و گرم مخصوص مناطق معتدل با مبرد

بــا توجــه بــه کمرنــگ شــدن مشــکالت تحریــم شــرکت بــدر تــک الکتریــک در جهــت بــاال بــردن ســطح کیفــی محصــوالت با همــکاری 
ــام ســری MANSANA را در ســبد  ــه ن ــد ب ــی جدی ــا توانســته محصول ــوع در دنی ــه مطب ــده دســتگاه های تهوی ــد کنن ــن تولی بزرگتری
  9000/12000/18000/24000/30000 )BTU( ــای ــل در ظرفیت ه ــا مشــخصات ذی ــی ب ــت و طراح ــن کیفی ــا بهتری ــود ب محصــوالت خ

جایگزیــن مــدل قبلــی )UNF( جهــت اســتفاده در مناطــق معتــدل در فصــل پیــش رو وارد بــازار نمایــد.
از مشــخصه بــارز ایــن دســتگاه نســبت بــه محصــول قبلــی مــی تــوان پرتــاب بــاد بیشــتر و مصــرف کمتــر انــرژی بــا طراحــی زیبــا و 

منحصربفــرد پانــل دســتگاه اشــاره نمــود.
برخی ویژگی های دستگاه به شرح زیر است :

سیستم یخ زدایی: مجهز به سیستم دیفراست برای کارکرد در دمای محیط پایین 
زمستان

سیستم اعالم نشتی گاز: اعالم کمبود گاز مبرد در مواقع نشتی گاز دستگاه
سیستم راه اندازی خودکار: مجهز به سیستم راه اندازی خودکار در مواقع 

قطع و وصل برق

شستشوی آسان فیلتر: فیلتر قابل شستشو به منظور ممانعت از ورود گرد و 
غبار و ذرات معلق به فضای تهویه

آلیاژ با کیفیت باال: استفاده از آلیاژ مقاوم در برابر خوردگی و فرسایش
تایمر: جهت تنظیم روشن و خاموش کردن دستگاه در مواقع غیر ضروری

سیســتم محافظت خودکار: حفاظت در تغییرات ولتـــاژ با استفاده از محافظ 
خودکار در سیســتم کنترل جهت جلوگیری از آســیب به قطعات دستگاه در هنگام 

الکتریکی شوک 

مقاوم در برابر خوردگی: دارای کندانسور و اواپراتور مقاوم در برابر خوردگی
کم صدا: استفاده از موتورفن کم صدا در یونیت های داخلی و خارجی جهت تامین 

آرامش مصرف کننده

سیستم عیب یابی خودکار: دارای سیستم نشانگر نوع خرابی اجزای سیستم در 
حین کار برای عیب یابی و تعمیر راحت تر

سازگاری با محیط زیست: استفاده از مبرد R410A جهت حفاظت از محیط زیست

  Gold fin  ــش ــی و پوش ــیار داخل ــای ش ــا لوله ه ــور ب ــور و اواپرات کندانس
ــی ــر خوردگ ــاوم در براب مق

استفاده از موتورفن کم صدا و قدرتمند در یونیت خارجی 

استفاده از کمپرسورهای روتاری با راندمان باال 

مبدل حرارتی

موتـورفـن

کمپـرسـور



8

فقط با ضمانت اصلی



گرمایــش کــره زمیــن یکــي از برزگتریــن مشــکالت جهــان بــه شــمار 
ــن دي اکســید  ــد کــه کرب ــاق مي افت ــد وقتــي اتف ــن فرآین مــي رود. ای
ــور خورشــید و  و دیگــر آالینده هــاي هــوا در اتمســفر جمــع شــده و ن
تابــش آن را جــذب کننــد و همــان را بــه بیرونــي تریــن ســطح زمیــن 
ــود،  ــش وارد فضــا مي ش ــن تاب ــول ای ــه صــورت معم ــد. ب ــاب دهن بازت
ــفر  ــرن در اتمس ــراي 10 ق ــد ب ــه مي توانن ــا ک ــده ه ــن آالین ــا ای ام
ــره  ــه ک ــوند ک ــث مي ش ــه و باع ــر انداخت ــا را گی ــد، گرم ــي بمانن باق
ــه  ــر شــود. در طــول 40 ســال گذشــته، هــر ده ــرم ت ــدام گ ــن م زمی
ــن  ــش زمی ــش گرمای ــانتي گراد افزای ــه س ــش 0,18 درج ــاهد افزای ش
بــه طــور ســاالنه بوده ایــم. شــاید جالــب باشــد دانســتن ایــن موضــوع 
ــن  ــي از تاثیرگزارتری ــد یک ــوع مي توانن ــه مطب ــتم هاي تهوی ــه  سیس ک
منبــع  در حــوزه گرمایــش زمیــن باشــند و دلیــل آن تولیــد انبــوه گاز 
ــه  ــن سیســتم تهوی ــورو کرب ــن و مبردهــاي هیــدرو فل دي اکســید کرب
مطبــوع )HFC( هســتند کــه ترکیبــات شــیمیایي اي هســتند کــه براي 
ــا  ــوند. ب ــتفاده مي ش ــا اس ــط در تابســتان ه ــه داشــتن محی ــک نگ خن
اینکــه زمــان زیــادي از اختــراع سیســتم هاي تهویــه مطبــوع نگذشــته، 
امــا اثــري کــه مبــرد ایــن سیســتم روي محیــط زیســت گذاشــته هــزار 
ــه  ــان نتیج ــون محقق ــت. اکن ــید اس ــن دي اکس ــر از کرب ــار قوي ت ب
گرفته انــد کــه بــراي اینکــه در آینــده زندگــي همــه افــراد در بدتریــن 
حالــت خــود نباشــد، بایــد تــا ســال 2040 مقــدار افزایــش دمــاي کــره 

ــه 1,5 درجــه ســانتیگراد برســانیم. زمیــن را ب
بــه همیــن ترتیــب، بــه منظــور کاهــش گرمایــش زمیــن الزم اســت کــه 
ــه مطبــوع از مبردهــاي غیرآالینــده اســتفاده کننــد  سیســتم هاي تهوی
کــه ایــن کار باعــث کاهــش گرمایــش زمیــن تــا 0,4 درجــه ســانتیگراد 

تــا پایــان قــرن خواهــد شــد. 
ــر ایــن اســاس  نماینــدگان نزدیــک بــه 200 کشــور یــک توافقنامــه  ب

زیســت محیطــي را امضــا کردنــد کــه طبــق ایــن توافــق، قــرار اســت از 
اثــرات منفــي ایــن نــوع از مبردهــا جلوگیــري شــود. بــراي سیســتم هاي 
ــوع مبردهایشــان وضــع  ــر ن ــدي مبنــي ب ــه مطبــوع قوانیــن جدی تهوی
ــدي  ــدي ج ــي تهدی ــوع قدیم ــه مطب ــتم هاي تهوی ــت، سیس ــده اس ش
ــراي  ــا ب ــاي آنه ــه مبرده ــرا ک ــوند، چ ــوب مي ش ــن محس ــراي زمی ب
ــه  ــرا ک ــت، چ ــم نیس ــاره اي ه ــت. چ ــان اس ــیب رس ــه اوزون آس الی
ــي  ــت محیط ــه زیس ــتند دغدغ ــاز نداش ــي نی ــاي قدیم ــن مدل ه ای
ــا در  ــرد آنه ــه کارک ــي ب ــد و توجــه کم ــد خــود لحــاظ کنن را در تولی

تولیدشــان لحــاظ شــده اســت.
امــا از آنجایــي کــه دغدغــه امــروزه صنعــت تولیــد سیســتم هاي تهویــه 
مطبــوع گرمایــش زمیــن و اســتفاده کمینــه از آالینده هــا اســت،  
ــوان  ــه عن ــواردي را ب ــه م ــدند ک ــر آن ش ــي ب ــر جهان ــرکت هاي برت ش
ــرکت  ــه ش ــد.  از جمل ــود آورن ــه  وج ــت ب ــن صنع ــن در ای راه جایگزی
ــا اســتفاده از تجربیــات چندیــن ســاله خــود در  ــدر تــک الکتریــک ب ب
ــدار  ــه، پای ــه مطبــوع خالقان ــا تولیــد  سیســتم هاي تهوی ــه ب ــن زمین ای
ــاال  ــازده بســیار ب ــا ب ــه ســاخت  سیســتم هایي هوشــمند  ب ــالش ب و ت
ــا  ــه ترموســتات برنامــه ریــزي شــده  مي باشــد همــگام ب کــه مجهــز ب
هــدف جهانــي کــه اســتفاده هرچــه کمتــر از انــرژي هــاي تجدیدناپذیــر 
در سیســتم هاي تهویــه مطبــوع اســت  بــه طــور مســتقیم بــه کاهــش 
ــا اســتفاده  فعالیت هــاي آســیب زننــده محیطــي بپــردازد. همچنیــن، ب
از  مبردهــاي امــن در سیســتم هاي تهویــه مطبــوع نویــن نیــز منجــر بــه 
ــن مدل هــاي سیســتم  ــه اوزون مي شــود ، حــال آنکــه آخری حفــظ الی
تهویــه مطبــوع طراحــي شــده در جهــان نیــز بــا هــدف اســتفاده از منابع 
انــرژي تجدیدپذیــر و تــالش در کاهــش تولیــد گازهــاي گلخانــه اي و یــا 

ــا یکدیگــر شــده اند.  حتــي حــذف آنهــا هــم ســو ب

سیستم هـای تهویـه مطبـوع هم راستـا بـا حال خـوب زمیـن
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انتخـابي جدید براي تجهیز خانه هاي مدرن
MIDEA اینورترهاي  حاره ای DC 

نســل جدیــد دســتگاه تهویــه مطبــوع کانالي Full Dc Inverter مایدیــا، راندمــان 
بــاال، صرفــه جویــي در انــرژي و دمــاي ثابــت را همــراه بــا راحتي فراهــم مي کند. 
ــا دکوراســیون هاي  نصــب ایــن دســتگاهها در ســقف کاذب امــکان نصــب آن ب
ــي  ــاي طراح ــت ظرافت ه ــراه رعای ــه هم ــس را ب ــاي لوک ــف در خانه ه مختل

داخلــي و خارجــي ســاختمان فراهــم مي کنــد.

تکنولــوژي فــن 7 ســرعته جریــان هــواي ســالم را فراهــم 
ــه  ــه شــکلي اســت کــه هــوا را ب مي کند.طراحــي پره هــاي فــن ب
صــورت گریــز از مرکــز پرتــاب مي کنــد و باعــث کاهــش مصــرف 

ــود. ــتگاه مي ش ــداي دس ــش ص ــرژي و کاه ان

طراحي متقاطع مبدل حرارتي باعث مي شود مایع مبرد از چند مسیر عبور کند و این امر باعث توزیع 
یکنواخت مبرد مي شود و در نتیجه آن تبادل حرارت و راندمان به شکل قابل توجهي افزایش مي یابد.

موتور فن DC با راندمان باال باعث کاهش هدر رفتن انرژي مي شود.

کاهــش گرمــاي ناشــي از تجهیــزات تبدیــل جریــان اینورتــر توســط گاز مبــرد منجــر بــه افزایــش کارکــرد کمپرســور شــده و عملکــرد 
دســتگاه را تــا دمــاي 55 درجــه ســانتیگراد تضمیــن مي کنــد و باعــث بهبــود عملکــرد دمایــي بــه میــزان 15% تــا 20% مي گــردد.

ــه فضــاي کمتــري جهــت نصــب  ــاج ب ــن احتی ــي متــر اســت بنابرای ــي متــر و عمــق 775 میل ــه دســتگاه داراي ارتفــاع 270 میل بدن
داشــته.

برگشت هواي چند منظوره این دستگاه باعث میشود عملیات نصب آن بسیار آسان شود.
یونیــت داخلــي مي توانــد بــه فیلتــر اصلــي و همچنیــن فیلتــر کربــن تجهیــز شــود و ترکیبــات فرمالدئیــدي و بــو را، از بیــن ببــرد و 

هوایــي پاکیــزه و ســالم بــراي شــما فراهــم کنــد.
فیلتــر اصلــي باعــث  فیلتراســیون هــوا  از  بــو، گــرد و غبــار و ســایر ذرات بــزرگ آالینــده هــوا مــي شــود. صفحــه فیلتــر کربــن فعــال 

مي توانــد فرمالدئیــد و  بــوي نامطبــوع  هــوا را از بیــن ببــرد.
تبــادل دو طرفــه کنتــرل ســیمی بــه شــما ایــن امــکان را مي دهــد کــه مــوارد عملکــردي شــامل فشــار اســتاتیک یونیــت داخلــي و 
تنظیــم درجــه حــرارت را انجــام دهیــد و همچنیــن مي توانیــد از عملکــرد دســتگاه گــزارش گیــري کــرده و اشــکاالت بوجــود آمــده 

را در صفحــه نمایــش رویــت کنیــد.

مهنــدس جعفری نســب
)CAC(کـارشنـاس فنـی

ــه  ــث صرف ــاال باع ــي ب ــت و بازده ــا کیفی ــدرت  Dc Inverter ب ــر ق ــور پ ــن کمپرس همچنی
ــرمایش  ــل س ــا عم ــه تنه ــود و ن ــن کار مي ش ــات در حی ــرژي و ثب ــرف ان ــي در مص جوی
  19 db ــن ــا صــداي بســیار پایی ــرد ب ــه داراي کارک ــش را ســرعت مي بخشــد، بلک و گرمای

اســت. 

a                 Group brand
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