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بــار دیگــر موهبــت الهــی، گســتره پــر مهــر زمیــن را بــه سرســبزی 
ــو و  ــی ن ــا حیات ــید ت ــرا رس ــر ف ــالی دیگ ــت و س ــی آراس و خرم
شــکوفایی دوبــاره را بــه عنــوان ســرآغازی مجــدد در زندگــی بشــر 
ــایه الطــاف  ــه در س ــان را سپاســگذاریم ک ــد من ــد. خداون ــرار ده ق
ــي  ــا ارزان ــر م ــد دیگــري را ب ــه ســال جدی ــش فرصــت تجرب بیکران
داشــت تــا بــا الهــام از آنچــه گذشــت، گام در مســیر آینــده بگذاریم.
فــرا رســیدن ســال نــو همیشــه نویــد بخــش افــکار نــو، کــردار نــو 
و تصمیــم هــای نــو بــرای آینــده اســت. آینــده ای کــه همــه امیــد 

داریــم بهتــر از گذشــته باشــد.
ــي پشــت ســر  ــدر تــک الکتریــک ســال 1400 را در حال شــرکت ب
ــا  ــت ب ــا توانس ــختي ها و تنگناه ــه س ــود هم ــا وج ــه ب ــت، ک گذاش
ــل  ــه فرصــت تبدی ــا را ب ــف، تهدیده ــوت و ضع ــاط ق ــایي نق شناس
ــردارد و  ــود گام ب ــداز خ ــم ان ــداف و چش ــتاي اه ــوده و در راس نم
امیــدوار اســت بــه فضــل الهــي و بــا همــت  یــاران خــود در ســال 
ــت  ــار صنع ــر افتخ ــاب پ ــر کت ــري ب ــن دیگ ــاي زری ــد برگ ه جدی

ــد. ــه بیافزای تهوی
ــک  ــي یکای ــي و همراه ــاش، همدل ــر از ت ــین و تقدی ــن تحس ضم
ــران، نماینــدگان کوشــا در سراســر کشــور و تمامــی کارکنــان  مدی
ــوند،  ــي ش ــوب م ــرکت محس ــر ش ــي ه ــرمایه اصل ــه س ــرم ک محت
ــش و بالندگــی طبیعــت،  ــوروز باســتانی، ســرآغاز روی فرارســیدن ن
شــکوه و جلــوگاه زندگانــی را بــه کلیــه عزیــزان و خانــواده معززشــان 
ــا  ــعید ب ــِد س ــن عی ــت ای ــم. امیداس ــادباش می گویی ــه ش صمیمان
ــد و  ــراه باش ــان ها هم ــت در انس ــش معنوی ــا و روی ــول قلب ه تح
ــران  ــردم ای ــرای تمــام م ــر و خوشــبختی را ب ســالی سرشــار از خی

ــم. آرزومندی
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بـــرخــی
 پــروژه هــای 

شــرکــت 
بدرتک الکتریک

پروژه مسکونی / مشهد
چیلر مایدیا 

پروژه مسکونی / اصفهان
چیلر و فن کویل میدیا 

پروژه تجاری- اداری / اصفهان
چیلر و فن کویل میدیا

پروژه مسکونی- Queen Residence/ شیراز
چیلر میدیا

پروژه تجاری- اداری  چناران/ شیراز
چیلر میدیا

پروژه مسکونی / اصفهان
چیلر و فن کویل میدیا 3
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بیســتمین نمایشــگاه صنعــت ســاختمان در تاریــخ 12 الــی 16 

بهمــن 1400 در اســتان گیــان در شــهر رشــت برگــزار گردیــد. 

ــکاری  ــا هم ــک ب ــک الکتری ــرکت بدرت ــگاه ش ــن نمایش در ای

ــو آوران گیــل جنــاب  نماینــده محتــرم شــهر رشــت شــرکت ن

مهنــدس موســی زاده محصــوالت خــود را در دوبخــش خانگــی و 

صنعتــی در معــرض نمایــش متخصصیــن آن صنعــت و همچنین 

کارفرمایــان و عاقــه منــدان جهــت همــکاری قــرار گرفــت.

ــت  ــا کیفی ــد کاالی ب ــت تولی ــک در جه ــرکت بدرتک الکتری ش

ــد  ــا امســال توانســت خــط تولی ــت ه ــم محدودی ــی علیرغ ایران

ــدازی نمــوده  ــا راه ان ــا همــکاری شــرکت مایدی فــن کویــل را ب

ــل  ــال قب ــه در 3س ــپلیت ک ــر گازی اس ــد کول ــط تولی ــه خ و ب

ــد اکنــون ســه خــط تولیــد  ــه نمای ــود اضاف ــدازی شــده ب راه ان

ــا بهتریــن کیفیــت در حــال تولیــد و  ــل ب ــرگازی، فــن کوی کول

ــازار می باشــد و  ــه ب ــاده ســازی محصــوالت جهــت عرضــه ب آم

بــه امیــد خــدا در ســال 1401 تولیــد چیلــر آغــاز خواهــد شــد.

بیستمیـن 

نمـایشگـاه تخصصی صنعت ساختمـان

رشت - بهمن مـاه 1400
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بــیستـمیــن 
نمـــایشـگــاه بیــن الـمللــی
ــزات و تـــاسیســات تـجهیــ
سرمــایشـــی و گرمـــایشـی 
اصفـهــان - بهمن ماه 1400

ــی  ــات سرمایش ــزات و تاسیس ــی تجهی ــن  الملل ــگاه بی نمایش
و گرمایشــی اصفهــان در حالــی بیســتمین دوره برگــزاری 
ــه نمــود کــه تغییــرات بســیاری از حیــث طیــف  خــود را تجرب
ــه خــود  ــا ســالهای گذشــته ب شــرکت کننــدگان در مقایســه ب
ــی  ــی فرصت ــدگان داخل ــگ تولیدکنن ــت.حضور پررن ــده اس دی
ارزشــمند بــرای ایــن مجموعــه هــا فراهــم نمــوده اســت تــا در 
ســطحی وســیع بــه معرفــی دســتاوردهای جدیــد و توانمنــدی 
ــار  ــر در اختی ــاوه ب ــا ع ــن رویداده ــد. ای ــود بپردازن ــای خ ه
قــراردادن فضــای ارتبــاط رو در روی مشــتریان بــا شــرکت هــا 
موجــب ارزیابــی جایــگاه کیفیــت محصــوالت در بــازار رقابتــی 
روز کشــور بنابــر بازخوردهــای بازدیــد کننــدگان خواهــد شــد. 
بــا توجــه بــه پیشــرفت روز افــزون تکنولــوژی و نــوآورری تــازه 
ــه ســازی مصــرف  ــی در موضــوع بهین ــن صنعــت کــه انقاب ای
انــرژی داشــته اســت جــای خالــی سیســتمهای نویــن همچــون 
ــه کــم مصــرف )وی آراف( و چیلرهــای  ــد پانل سیســتم های چن
بــا راندمــان بــاال )بــا کمپرســورهای ســانتریفوژ و توربوکــر( کــه 
بعضــا توســط شــرکت هایــی کــه در شــرایط تحریــم بــا همــه 
مشــکات موجــود در ســفارش کاال بــه تعهدات خــود در تحویل 
کاال پایبنــد هســتند، احســاس مــی شــود.در ایــن بیــن شــرکت 
ــه  ــت در زمین ــابقه درخشــان فعالی ــا س ــک ب ــک الکتری ــدر ت ب
تهویــه مطبــوع ســبدکاالیی کاملــی از تمامــی محصوالت شــامل 
ــواع فــن   ظرفیتهــای مختلــف چیلــر هواخنــک و آب خنــک، ان
کویــل، سیســتم های وی آراف، داکت اســپلیت، اســپلیت های 
معمولــی و اینورتــر بــه عرضــه نمایــش گذاشــته اســت که نشــان 

از قــدرت نمایــی ایــن شــرکت در تامیــن کاال دارد.
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در نسل جدید دستگاه های تهویه مطبوع کانالی مایدیا سری  MDV از کمپرسورها و موتور فن های نوع  DC inverter با جریان متغیر 
استفاده شده است. این دستگاه های دارای راندمان باال به دالیل  زیر مورد استقبال قرار گرفته است. 

DC inverter صرفه جویی در مصرف انرژی به دلیل استفاده از سیستم •
• قابلیت تأمین دمای ثابت ) تغییرات دمایی یکنواخت و تدریجی (

•کاهش جریان و یا آمپر راه اندازی در هنگام استارت سیستم و جلوگیری از ایجاد شوک الکتریکی و کاهش طول عمر سیم پیچ 

)استاتور( کمپرسور و موتور فن 
• لرزش بسیار کم به دلیل کارکرد روانتر با تغییرات فرکانس برق مصرفی

• امکان نصب دستگاه ها در داخل سقف کاذب
• اشغال فضای کمتر در درون سقف کاذب به دلیل ابعاد کوچکتر و در نتیجه هماهنگی با دکوراسیون¬های مختلف و طراحی های لوکس

• دارای صدای بسیار کم 

مهنـــدس دشتـــی
)CAC(کـارشنـاس فنـی

در اســتفاده از سیســتم های تهویــه مطبــوع 
انــرژی  هزینه هــای  همــواره  تراکمــی 
الکتریکــی فاکتــور مهــم و اساســی بــوده اســت. 
ــای  ــتم ها، هزینه ه ــن سیس ــتریان ای ــرای مش ب
مصــرف بــرق یکــی از مهمتریــن مــوارد انتخاب 
آن در جهــت تأمیــن ســرمایش و گرمایــش 
ــته  ــد. در گذش ــاب می آی ــه حس ــاختمان ب س
ــپلیت  ــواع اس ــی ان ــوع در تمام ــه مطب ــتم های تهوی ــن سیس ای
)پنلــی، کاســتی، داکــت و ...( همیشــه بــه صــورت ثابــت طراحــی 
می شــدند و کمپرســور یعنــی مهمتریــن جــزء در مصــرف انــرژی 
ــر ظرفیــت  )در  ــا حداکث ــت و ب ــًا ثاب ــه صــورت کام الکتریکــی ب
ــن  ــه ای ــرد، ک ــی( کار می ک ــی و برودت ــار حرارت ــش ب ــان کاه زم

ــرق  ــان ب ــتر جری ــرف بیش ــای مص ــل هزینه ه ــث تحمی ــر باع ام
و همچنیــن اســتهاک بیشــتر قطعــات می گردیــد. ولــی در 
حــال حاضــر بــه دلیــل پیشــرفت علــم و کشــف سیســتم متغیــر 
یــا اینورتــر DC inverter و گســترش آن باعــث شــده کــه 
سیســتم های تبریــد تراکمــی نیــز از ایــن  فــن آوری در طراحــی 
ــورها و  ــی کمپرس ــی یعن ــان الکتریک ــرف جری ــی مص ــزاء اصل اج
ــه  ــن وســیله توانســته اســت ب ــد و بدی ــره گیرن ــا به ــور فن ه موت
مقــدار بســیار زیــادی در کاهــش مصــرف انــرژی و پاییــن آوردن 
ــه  ــع شــود. ب ــر واق ــا مؤث اســتهاک و در نتیجــه کاهــش هزینه ه
 )Inverteres( ــا ــی اینورتره ــتم ها یعن ــن سیس ــل ای ــن دلی همی
ــرار  ــدگان ق ــرف کنن ــتریان و مص ــترده مش ــتقبال گس ــورد اس م

ــه اســت. گرفت

داکت اسپلیت اینورتر حاره ای مایدیا:

a                 Group brand

داکـت اسپـلیت اینـورترحـاره ای
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ــران هزینه هــای تامیــن آب گــرم  و اســتفاده از کویــل آبگــرم در دســتگاه های داکــت اســپیلت  ــه اینکــه در ای ــا توجــه ب همچنیــن ب
جهــت ایجــاد گرمایــش در مقایســه بــا اســتفاده از سیســتم Heat Pump  بســیار کمتــر اســت در ایــن نــوع سیســتم ها بــه راحتــی 
می تــوان از کویــل آبگــرم بــرای ایــن منظــور اســتفاده کــرد و کویــل آبگــرم را در دهانــه هــوای رفــت یونیــت داخلــی نصــب کــرد. 

 در زیر به تشریح بخشی از اجزای این نوع داکت اسپلیت ها می پردازیم.

ــورها   ــی کمپرس ــر در طراح ــاوری اینورت فن
ــرف  ــد( مص ــم )80  درص ــش اعظ ــه بخ ک
انــرژی را برعهــده دارد بیشــترین تأثیــر 
روتــور  بکارگیــری  اســت.  گذاشــته  را 
مغناطیســی دائمــی عــاوه براینکــه مصــرف 
ــن کمپرســور هــا  ــرژی الکتریکــی را در ای ان
ــاختار  ــت س ــه عل ــل داده ب ــدت تقلی ــه ش ب
ــه  ــر ب ــه منج ــر ک ــجم ت ــر و منس کوچکت
ــش  ــث افزای ــردد باع ــر می گ ــرد روانت کارک
طــول عمــر کمپرســور و همچنیــن افزایــش 

می شــود. راندمــان 
ــات  ــش دفع ــور و کاه ــی کمپرس  کار دائم
ــن  ــل جایگزی ــه دلی ــدد آن ب ــتارت متع اس

شــدن تغییــرات فرکانــس  و ولتــاژ بــه قطــع و وصــل شــدن کلــی 
ــث  ــا ع ــی ب ــی و گرمایش ــرد سرمایش ــگام کارک ــتم  در هن سیس
ــور  ــی کمپرس ــات مکانیک ــتاتور و قطع ــر اس ــول عم ــش ط افزای

می گــردد. 

در ایــن نــوع کمپرســور هــا بــه دلیــل اینکــه 
شــروع بــه کار کمپرســور بــا تغییــر فرکانــس 
و ولتــاژ صــورت مــی گیــرد بنابریــن اســتفاده 
از خــازن و جــذب جریــان از شــبکه  و  شــارژ 
ــدازی  ــرای راه ان ــه کمپرســور ب ــاره آن  ب یکب
ــدارد و همیــن امــر باعــث باالرفتــن  وجــود ن
ــور و  ــچ استاتورکمپرس ــیم پی ــر س ــول عم ط

ــردد.  ــدن شــبکه می گ ــدم آســیب دی ع
بارهــای  در  اینکــه  دلیــل  بــه  همچنیــن 
جزئــی نیــز کمپرســور همچنــان کار می کنــد 
جریــان  بنابرایــن  نمی گــردد  خامــوش  و 
همــواره  دســتگاه  ســرمایش  و  گرمایــش 
ــز  ــتگاه نی ــد کار دس ــن ح ــی در کمتری حت
متوقــف نمی گــردد. و نیــز ســرعت رســیدن دمــای هــوای 
ارســالی دســتگاه  بــه دمــای تنظیــم شــده در هنــگام اســتفاده از 
کمپرســور  DC inverter   بــه دلیــل خامــوش نبــودن آن نســبت 
ــت.  ــتر اس ــیار بیش ــت بس ــور ثاب ــا کمپرس ــتگاه های ب ــه دس ب

ــورهای  ــا کمپرس ــده ت ــث ش ــده باع ــر ش ــل ذک ــه عوام مجموع
اینورتــر داری راندمــان کار باالتــر و مطمئنتــر باشــند و ایــن 
ــپلیت  ــت اس ــتگاه های داک ــتر از دس ــتقبال بیش ــبب اس ــر س ام
ــر  ــکل زی ــت. در ش ــده اس ــورهای  DC inverter ش ــا کمپرس ب
ــر)DC inverter(  اشــاره  ــای مهــم کمپرســورهای اینورت ــه مزای ب

ــود. می ش

کـمپـرسـور:
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مهنــدس جعفری نســب
)CAC(کـارشنـاس فنـی

فــن کویــل مایدیــا بــه علــت کیفیــت و بازدهــی بــاال و در عیــن حــال قیمــت مناســب جــزء پرفروش تریــن برندهــای فــن کویــل در 
جهــان مــی باشــد. شــرکت بدرتــک الکتریــک کــه سال هاســت نمایندگــی انحصــاری فــروش و خدمــات پــس از فــروش شــرکت مایدیــا 
در ایــران را دارا مــی باشــد، بــا توجــه بــه نیــاز بــازار بــه فــن کویــل بــا کیفیــت ایرانــی، تصمیــم بــه تولیــد فــن کویــل تــک الکتریــک 
بــا مشــخصات فــن کویــل مایدیــا گرفــت کــه اولیــن تولیــدات آن، فــن کویــل ســقفی تــوکار بــه ظرفیــت 300، 400 و Cfm 600 آمــاده 

فــروش بــه مشــتریان محتــرم مــی باشــد.

• بدنه فلزی با کیفیت از ورق گالوانیزه با حداکثر محافظت در برابر خوردگی، تولید شده به روش پرسکاری قالب های خم، برش و کشش
• استفاده از بیدهای تقویتی بدنه به منظور افزایش عمر دستگاه

• جای پیچ تعبیه شده روی فلنج دهانه خروجی هوا جهت اتصال آسان به کانال هوا

• صدا و لرزش بسیار کم در اثر یقه کشی جای پیچ ها 

• ابعاد مناسب جهت صرفه جویي در فضا هنگام قرار گرفتن داخل سقف کاذب 
•کیس و بلوور فلزی کم صدا از نوع سانتریفیوژ فوروارد

• موتورفن 7 سرعته )در مدل 300 موتورفن 5 سرعته( خازن دائمي تک فاز

• قابلیت تغییر سمت اتصال لوله آب
• فیلتر هواي پارچه ای PP قابل شستشو

• قابل اتصال به کانال هوای تازه از قسمت پلنیوم هوای برگشت
• قابلیت تغییر مکش هوا از زیر یا پشت دستگاه

• پوشش داخلی بدنه با عایق حرارتی EVA و عایق صدا
• سینی تخلیه )درین( از جنس ورق روغنی فوق کشش St14 با رنگ پودری الکترواستاتیک و عایق EVA جهت جلوگیري از تعریق و خوردگي

• سینی تخلیه به شکل V با شیار داخلی جهت تخلیه کامل و سریع آب

• سینی تخلیه بلندتر جهت قرارگرفتن زیر شیرهای ورود و خروج آب

• دارای شیر هواگیری متصل به شلنگ باالی سینی تخلیه

• کویل عمودی سه ردیفه با سایز لوله 3/8 اینچ با مداربندی خاص جهت انتقال حرارت یکنواخت

• فین آلومینیومی کویل با پوشش ضد خوردگي بلوفین

Midea Spec. بـرخی از ویژگی هـای فن کویـل تـک الکتـریـک سری

کـویـل فن  معرفـی 

تـک الـکتـریـک
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