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کنترلر هوشمند موتورخانه
شرح کلی:
توسط نرم افزار و بصورت هوشمند میززا گرمزایش

سامانه کنترل هوشمند موتورخانه

مورد نیاز ساختما را محاسبه مینماید و بر اساس شزرایيی کزه وجزود دارد تزایززات موتورخانزه را بصزورت
یکپارچه کنترل مینماید ( شامل بویلرها  ،پمپاای چرخشی شوفاژ  ،پمپاای اولیزه کویزل گ گزرم مصزرفی و
پمپاای چرخشی گ گرم مصرفی ) .
باینه سازی

در موتورخانه از سه جات قابل بیا می باشد :

الف  -کنترل موتورخانه بر اساس گرمایش مورد نیاز ساختما :
در سیستم قدیمی موتورخانه الزم بود ترموستاتاا بر اساس بدترین شرایط تنظیم شوند امزا سزامانه
هوشمند بصورت لحظه ای میزا گرمایش مورد نیاز ساختما و گ گرم مصرفی را محاسزبه مینمایزد و دمزای
موتورخانه را بر اساس

تعیین مینماید  .در نتیزه دمای موتورخانه بر اساس سایش داخل ساختما تنظزیم

میشود و این کاهش دما سبب کاهش پرت حرارتی و کاهش مصرف میشود .
گ – کنترل یکپارچه موتورخانه :
در سیستم قدیمی کنترل موتورخانه بدلیل عدم وجود سیستم کنترل یکپارچه  ،تنظزیم تزایززات
بزا توجزه بزه کنتزرل یکپارچزه موتورخانزه  ،حزداقل

کنترلی برای بدترین شرایط انزام میشد اما
تزایزات را وارد مدار مینماید  .این مزیت فوق العاده

باعث کاهش قابزل توجزه مصزرف انزرژی در

موتورخانه های بزرگتر میشود(.موتورخانه هایی که بیش از یك دیگ و یك پمپ دارند)
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ج -خاموش بود موتورخانه در ساعات غیر اداری (جات ساختماناای اداری):
سامانه هوشمند قابلیت تنظیم هفتگی ساعت کار موتورخانه را فراهم مینماید .عملکرد ایزن سزامانه
به اینصورت میباشد که با توجه به دمای هوای زاد زودتر از ساعت کاری شروع به کار مینماید و زودتر از پایا
ساعت کاری موتورخانه را خاموش مینماید .


در ساعات غیر کاری موتورخانه از یخ زدگی محافظت میشود  .هر چه دمای هوای زاد از صفر
درجه بیشتر افت نماید دمای حفاظت افزایش پیدا میکند.



امکا تامین گ گرم مصرفی برای ساختماناای دارای نگابا در سزاعات غیزر کزاری وجزود
دارد.
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کاربردها


پارتماناا  ،مزتمعاای مسکونی و برجاا



مدارس و دانشگاهاا



ساختماناای اداری و تزاری

مزایا


کنترل گرمایش از موتورخانه


کنترل گرمایش از موتورخانه باعث میشود که پرت حرارتی دودکشاا و لوله ها و دیوارها کاهش پیدا
نماید .



کاهش مصرف سوخت حداقل  61درصد (مسکونی) و  32درصد (اداری)



کاهش استاالك تزایزات موتورخانه بر اثر کنترل باینه و کارکرد کمتر



سایش بیشتر درو ساختما



پر بازده ترین روش کاهش مصرف انرژی


در مقایسه با هزینه های عایق کاری تاسیسات یا دو جداره کرد پنزره ها که هزینزه هزای خیلزی
زیادی دارند سرعت بازگشت سرمایه گذاری سیستم هوشمند موتورخانه خیلی بیشتر میباشد.



اتصال به  GSM MODEMو کنترل موتورخانه توسط پیامك


نگادار موتورخانه میتواند اطالعات موتورخانه را بصورت روزانه توسط پیامك دریافت نماید.



خياهای ایزاد شده در عملکرد موتورخانه توسط پیامك قابل دریافت میباشد.



ارتباط با سیستماای هوشمند استخر و گرمایش از کف



نصب سنسور داخل واحد جات ساختماناای ویالیی



عملکرد ميمئن در ویالها


ضمن حفاظت از یزخ زدگزی موتورخانزه در سزاختماناایی کزه اکقزر اوقزات اسزتفاده
نمیشوند (مقل ویالها)با دریافت پیامك به مود کار میرود و گرمایش مورد نیزاز سزاختما را تزامین
مینماید.
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کارکردها
تزایزات قابل کنترل موتورخانه


کنترل سه مشعل بصورت پیشرو وپسرو



کنترل پمپاای سیرکوله ساختما بصورت پسرو و پیشرو



کنترل پمپ گ گرم مصرفی چرخشی



کنترل پمپ کویل منابع گ گرم طبقات باال و پایین ساختماناای مرتفع ( پمپ تغذیزه اولیزه منزابع گ
گرم)



کنترل شیر بگرمکن خورشیدی



اتصال به سیستم هوشمند استخر و گرمایش از کف

مدهای کاری


کار  :گرمایش بر اساس راحتی در ساختما کنترل میشود  .در این حالت دمای شوفاژ بر اساس حزداکقر
راحتی داخل ساختما محاسبه میشود .



حفاظت  :از موتورخانه در مقابل یخ زدگی محافظت میشود  .این مد مربوط به ادارات و ویالها در ساعات
غیر کاری میباشد.


هرچه دمای هوای زاد از صفر کاهش پیدا کند سيح دمای مراقبت از یخ زدگی افزایش پیدا میکند
و پمپاا بیشتر کار میکنند.



درصورت بروز شرایط بحرانی سیستم  SMSخيا ارسال مینماید.

ست پوینتاا


ست پوینت شوفاژ با توجه به دمای هوای زاد و بار ساختما محاسبه میشود.



ست پوینت گ گرم مصرفی با توجه به دمای هوای زاد تعیین میشود .
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تغییر ست پوینت توسط کاربر


تنظیم  ±1درجه ای دمای گ گرم مصرفی ( معموال نیازی به تنظیم وجود ندارد )



تنظیم  ±62درجه ای دمای شوفاژ فقط مخصوص گرمایش محیيی ( معموال نیزازی بزه تنظزیم وجزود
ندارد )

 PIDکنترلرها :


 PIDکنترلر دیگاا جات کنترل تنش در دیگاا میزا تغییرات دمایی دیگاا را محاسزبه مینمایزد تزا از
تغییر ناگاانی دمای دیگاا جلوگیری نماید.



PIDکنترلر منابع گ گرم مصرفی میزا مصرف گ گرم مصزرفی را بزر ورد مینمایزد  .چنانچزه میززا
مصرف افزایش یابد دما را افزایش میدهد تا از افت دما جلوگیری شزود .محاسزبه میززا مصزرف امکزا
کاهش دمای گ گرم مصرفی را تا نقيه سایش فراهم مینماید.

منحنی حرارتی :


انتخاگ منحنی حرارتی جات گرمایش مورد نیاز بصورت هوشمند صورت میگیرد.
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شرح سنسورهای سامانه کنترل هوشمند موتورخانه :


 T62سنسور دمای هوای زاد جات تعیین ست پوینت موتورخانه و گ گرم مصرفی



 T6,T0سنسور دمای دیگ یك و دو جات کنترل دمای دیگ یك و دو



 T7سنسور دمای کلکتور رفت دیگاا جات کنترل دمای گ داغ رفت



 T3,T7سنسور دمای گ گرم مصرفی رفت جات کنترل دمای گ گرم مصرفی زو یك و دو



 T1,T8سنسور دمای گ گرم مصرفی برگشت حات کنترل گ گرم مصرفی برگشتی زو یك و دو



 T9سنسور دمای گ داغ برگشتی شوفاژ جات کنترل پمپاای فنکوئل و محاسبه بار ساختما



 T66سنسور دمای داخلی

شرح نقاط کنترلی سامانه کنترل هوشمند موتورخانه :
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کنترل مشعل بویلرهای یك و دو ( )B6,B0بصورت پیشرو و پسرو



کنترل پمپاای رادیاتور ( )PF6,PF0و ) (PF7,Pf3بصورت پیشرو و پسرو



کنترل پمپ کویل زو یك وزو دو ) (PQ6,PQ0و )(PQ7,PQ3



کنترل پمپاای چرخشی گ گرم باداشتی PD6,PD0,PD7,PD3
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کنترلر هوشمند استخر و جکوزی

شرح کلی :
کنترل سنتی دمای گ استخر (شامل استخر  ،جکوزی  ،استخر کودك و گ درمانی ) توسط تزایمر 03
ساعته ویا توسط ترموستات انزام میشود که در  03ساعت حدود  1ساعت به پمپاای گرمایش اسزتخر فرمزا
با کنترل باینه تزایزات گرمایشی استخر و پوشش داد اشزکاالت کنتزرل سزنتی

کار میدهند .

گرمایش استخر حداقل  61درصد مصرف سوخت را کاهش میدهد.
معایب کنترل سنتی استخر :
-6

با توجه به عدم ارتباط بین سیستم گر مایش استخر و موتورخانه  ،دمای موتورخانه در طزول شزبانه روز
باید حداقل  72درجه باشد در حالیکه سیستم گرمایش استخر در روز حدود  1ساعت کار میکند.
گرم بود موتورخانه در ساعاتیکه گرمایش استخر خاموش است باعث اتالف زیادی از دودکشاا  ،لوله هزا
و دیوارها میشود .

-0

معمو ال استخرها در طول شبانه روز استفاده نمیشوند اما در طول شبانه روز گرم میباشند .
با برنامه ریزی پیش گرمایش و پیش خاموشی گرمایش استخر میتوا مصرف انرژی را کاهش داد.

مزایای سامانه کنترل هوشمند استخر:


دمای هر یك از قسمتاای استخر بصورت مززا تنظیم میشود( .استخر  ،جکزوزی  ،اسزتخر کزودك و گ
درمانی )
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ساعات کارکرد استخرها و جکوزی از شنبه تا جمعه تنظیم میشود.


با توجه به اختالف سرعت تغییرات دمای گ استخرها و جکوزی ساعت کار استخر و جکوزی مزززا
تعیین میشود.



سامانه هوشمند استخر هرگاه به هر یك از پمپاای گرمایش استخر فرما صادر نماید به موتورخانه
نیز فرما میدهد که دمای موتورخانه را به  72درجه افزایش دهد و پمپ اولیزه مبزدل هزر یزك از
تزایزات استخر  ،جکوزی  ،استخر کودك  ،گ درمانی را روشن مینماید .

جا ت کنترل باینه تزایزات استخر یك سیستم هوشمند موتورخانه

برای کنترل موتورخانه نصب

میشود و سیستم هوشمند استخر برای کنترل تزایزات گرمایشی استخر نصب میشود و اتصال بین دو سزامانه
جات ارسال فرما استخر به موتورخانه برقرار میشود.
سیستم هوشمند موتورخانه  ،گرم ایش مورد نیزاز سزاختما و گ گزرم مصزرفی را کنتزرل مینمایزد و هرگزاه
سیستم هوشمند استخر به سیستم هوشمند موتورخانه فرما دهد در صورت لزوم دمای موتورخانه را افززایش
میدهد تا گرمایش مورد نیاز استخر فراهم شود.
دیگر محاسن کنترل هوشمند استخر


:

حفاظت از یخ زدگی :
o

در ساختماناایی که گاهی از استخر استفاده میشود از استخر در مقابزل یزخ زدگزی محافظزت
میشود.



کاهش مصرف برق :
o



بدلیل کاهش کارکرد تزایزات مصرف برق کاهش میابد.

کاهش استاالك  ،رسوگ گذاری و خوردگی تزایزات :
o

با برقراری ارتباط بین سیستماای هوشمند موتورخانه و استخر دمای کزار موتورخانزه کزاهش
میابد لذا استاالك  ،رسوگ گذاری و خوردگی کاهش میابد.



کنترل پایدار دمای گ گرم مصرفی :
o

بدلیل نصب سنسور در خروجی گ گرم مصرفی هرگاه دمای گ گرم مصرفی افززایش یابزد ،
سیستم هوشمند با کنترل دیگاا و پمپاا اجازه افت دمای گ گرم مصرفی را نمیدهد .
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مدهای کاری


کار  :گرمایش بر اساس دمای تعریف شده کنترل میشود .



حفاظت  :از استخر در مقابل یخ زدگی محافظت میشود .


هرچه دمای هوای زاد از صفر کاهش پیدا کند سيح دمای مراقبت از یخ زدگی افززایش پیزدا
میکند و پمپاا بیشتر کار میکنند.



درصورت بروز شرایط بحرانی سیستم  SMSخيا ارسال مینماید.

شرح سنسورهای سامانه کنترل هوشمند استخر :


TP

سنسور دمای استخر جات کنترل دمای استخر



TPC

سنسور دمای استخر کودك جات کنترل دمای استخر کودك



TW

سنسور دمای گ درمانی جات کنترل دمای گ درمانی



TJ

سنسور دمای جکوزی جات کنترل دمای جکوزی

شرح نقاط کنترلی سامانه کنترل هوشمند استخر :


فرما سامانه کنترل هوشمند استخر به سامانه کنترل هوشمند موتورخانه جات تامین گرمایش مورد
نیاز استخر



کنترل پمپاای چرخشی استخرها و جکوزی



کنترل پمپاای اولیه مبدلاای حرارتی استخرها و جکوزی
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کنترلر هوشمند چیلر جذبی
شرح کلی :
کنترل چیلرهای جذبی در ایرا عموما محدود به کنترل شیر ورودی ژنراتور میباشد .این شیر حزم گ
داغ وارد شده به ژنراتور را کنترل مینمایزد و توسزط دمزای تنظیمزی ترموسزتات نصزب شزده روی گ سزرد
خروجی کنترل میشود .سامانه کنترل هوشمند چیلر جذبی چیلرها  ،مشزعلاا ،پمپازای کندانسزور  ،پمپازای
فنکوئل  ،فن برجاای خنك کننده و پمپاای گ داغ ژنراتور چیلر را بصورت باینه کنترل مینماید.
اشکالاای روش فعلی کنترل چیلر جذبی:


دمای بویلرها بصورت دس تی تنظیم میشود و در ورودی ژنراتور یك شیر برقزی جازت کنتزرل حززم گ
ورودی چیلر قرارداده میشود.



اشکال این روش اتالف زیاد انرژی از دودکشاا  ،لوله هاو جداره ها میباشد و لذا سامانه کنتزرل هوشزمند
چیلر جذبی با کنترل دمای دیگاا دمای مورد نیاز چیلرها را تامین مینماید.



ن وسانات دمای هوای زاد در طول دوره شبانه روز و در نتیزه نیاز به سرمایش فوق العاده متغیر است لزذا
نیاز به سرمایش در طول شبانه روز متغیر میباشد.



در ساختماناای با کاربری منقيع الزم است چیلر در ساعاتی که از ساختما اسزتفاده نمیشزود خزاموش
باشد.
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مزایای کنترل هوشمند چیلر جذبی :
 -6کاهش مصرف سوخت حداقل  61درصد برای ساختماناای مسکونی و  72درصد برای ساختماناای اداری
( با توجه به خاموش بود سیستم در ساعات غیر اداری)
 -0تعیین ست پوینت سرمایش توسط دمای هوای زاد .
بمنظور کنترل سرمایش مورد نیزاز سزاختما  ،سزت پوینزت سزرمایش بزر اسزاس دمزای هزوای زاد و
پارامترهای دیگر محاسبه میشود و با توجه به اختالف ست پوینت و دمای گ سرد رفت  ،چیلرها بصورت
پیشرو و پسرو کنترل میشوند ( .با رعایت محدودیتاای خاموش کرد چیلر)
 -7تعیین ست پوینت گرمایش (ست پوینت بویلرها)
سیستم هوشمند چیلر جذبی غیر از محاسبه ست پوینت سرمایش ست پوینت گرمزایش کزه مربزوط بزه
دمای ميلوگ گ داغ خروجی دیگاا میباشد را محاسبه مینماید  .این ست پوینت از اختالف ست پوینت
سرمایش با دمای گ سرد کلکتور رفت محاسبه میشود  .در واقع هرچه دمزای گ سزرد از سزت پوینزت
سرمایش افت نماید ست پوینت گرمایش افزایش پیدا میکند.
مزیت بزرگ کنترل هوشمند چیلر جذبی همین است که دمای گ داغ در دیگازا بمقداریکزه الزم اسزت
افزایش پیدا میکند.
 -3کنترل مشعل دیگاا جات تامین گ داغ ورودی چیلر.


دیگاا بر اساس ست پوینت گرمایش محاسبه شده بصورت پیشرو و پسرو کنترل میشوند.

 -1کنت رل پمپاای فنکوئل و هواساز بصورت پیشرو و پسرو
 -1کنترل پمپاای کندانسور بصورت پیشرو و پسرو
 -7کنترل فن برجاای خنك کن بصورت پیشرو و پسرو .
یکی از مشکالت برجاا اصيالحا تسمه پراند میباشد که بدلیل کنترل مززا فناا میباشد .توسط کنتزرل
پیشرو و پسرو فن برجاا این مشکل تا حدودی حل میشود.
 -8در طول استفاده از چیلر  ،سامانه کنترل هوشمند موتورخانه کنترل گرمایش گ مصرفی را انزام میدهد
و تداخلی در کنترل چیلر ندارد.
 -9خروجی الرم  ،ژیر  ،چراغ  ،پیامك
 -62اتصال به کامپیوتر جات مونیتورینگ اطالعات دستگاه
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مدهای کاری


کار  :سرمایش بر اساس راحتی در ساختما کنترل میشود



خاموش  :کلیه تزایزات خاموش میباشند.
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شرح سنسورهای کنترل هوشمند چیلر جذبی


T6,T0

سنسور دمای دیگ یك و دو جات کنترل دمای دیگ یك و دو



T7

سنسور دمای کلکتور رفت دیگاا جات کنترل دمای گ داغ رفت به چیلر



T3

سنسور دمای برگشت گ داغ جات کنترل تعداد پمپ گ داغ چیلر



T1,T7

سنسور دمای چیلر یك دو جات کنترل دمای گ سرد چیلر یك و دو



T8

سنسور دمای کلکتور رفت گ سرد چیلر جات کنترل دمای گ سرد کلکتور



T1

سنسور دمای کلکتور برگشت گ سرد چیلر جات کنترل تعداد پمپ فنکوئل فعال



T9

سنسور دمای گ کندانسور رفت



T62

سنسور دمای گ کندانسور برگشت جات کنترل فن برج خنك کننده و تعداد پمپازای

کندانسور


T66

سنسور دمای هوای زاد جات تایه ست پوینت گ سرد خروجی کلکتور رفت

شرح نقاط کنترلی کنترل هوشمند چیلر جذبی


 CH6,CH0فرما روشن خاموش چیلر یك ودو
o



 M6,M0فرما باز و بسته کرد شیر سه راهه چیلر یك و دو
o



براساس دمای هوای زاد فرما کار چیلرها را بصورت پیشرو و پسرو صادر میشود.
هنگامیکه یك چیلر خاموش شود فرما بسته شد شیر سه راهه صادر میشود.

 PCH6,PCH0فرما روشن خاموش پمپ فنکوئل یك و دو
o

پمپ فنکوئل پیشرو هنگام روشن شد چیلر روشزن میشزود و در صزورت لززوم پمزپ پسزرو
روشن میشود.



 PCW6,PCW0فرما روشن خاموش پمپ کندانسور یك و دو
o

پمپ کندانسور پیشرو هنگام روشن شد چیلر روشن میشود و در صزورت لززوم پمزپ پسزرو
روشن میشود.



 M7,M3فرما روشن خاموش فن برج خنك کننده یك و دو
o



 B6,B0فرما روشن و خاموش کرد مشعل یك و دو
o



فن برجاا بصورت پیشرو پسرو کنترل میشوند تا از کریستال محافظت شود.
هرچه اختالف ست پوینت سرمایش با دمای کلکتور گ سرد رفت

 PF6,PF0فرما روشن و خاموش کرد
BEKCO.IR
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o

پمپ گ داغ با روشن شد چیلر روشن میشود و در صورت افزایش اختالف رفزت و برگشزت
گ داغ پمپ پسرو روشن میشود.

قابلیت تنظیم زمانی مد کار
تنظیم شنبه تا جمعه هرروز یك نقيه روشن و یك نقيه خاموش جات ساختماناای اداری


تنظیم عدم کارکرد تعيیالت شمسی



محاسبه زما مناسب ورود به مد کار جات ساختماناای اداری



محاسبه زما مناسب خروج از مد کار جات ساختماناای اداری

الرماا


چنانچه هر یك از سنسورها سیب ببیند نرم افزار ضمن الرم صوتی و نمایش سنسور معیوگ بزه کزار
خود با روندی که تعریف شده است ادامه میدهد.



امکا ارسال الرم به نگابانی ساختما وجود دارد.



امکا  smsالرماا توسط  GSMMODEMبه یك یا چند خط تلفن

خروجیاا

اینترفیس


پورت سریال جات ثبت اطالعات توسط کامپیوتر یا دیتاالگر



پورت مخصوص جات  Upgradeیا اتصال به دستگاه جانبی



اتصال  GSM MODEMبه سامانه جات کنترل تزایزات توسط پیامك



دریافت اطالعات تزایزات توسط پیامك
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روش نصب


با توجه به عدم شنایی سرویس کزارا موتورخانزه بزا سیسزتم هوشزمند  ،نصزب

بزدو

هیچگونه تغییرات سیم کشی انزام میشود .


کلیدهای کنترل دستی موتورخانه خاموش میشود و کلیدهای سیسزتم

هنگام راه اندازی

هوشمند روشن میشود و هر لحظه میتوا این وضعیت را تغییر داد .بدین ترتیب سرویس کارا بدو
هیچگونه مشکلی میتوانند تزایزات را در حالت دستی قرار دهند .
گارانتی و خدمات پس از فروش


کلیه تزایزات نصب شده دارای  7سال گارانتی و  62سال خدمات پس از فروش میباشد.
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کنترلر هوشمند چیلر تراکمی
شرح کلی:
در حال حاضر سیستم کنترلی چیلرهای تراکمی توسط ترموستات کنترل میشوند  .ترموستاتاا در
خروجی گ سرد چیلرها نصب میشوند و اپراتور مقزدار

را تنظزیم مینمایزد .در صزورتیکه دمزای گ سزرد

خروجی از دمای تنظیمی بیشتر باشد فرما روشن شد کمپرسور صادر میشود.
این نوع شیوه کنترل دو اشکال اساسی دارد :


نوسانات دما هوای زاد در طول دوره شبانه روز و در نتیزه نیاز به سرمایش فوق العاده متغیزر اسزت لزذا
نیاز به سرمایش در طول شبانه روز متغیر میباشد و اپراتور نمیتوانزد تغییزرات مناسزب را در ترموسزتات
ایزاد نماید.



با توجه به اینکه در بیشتر ساختماناا حداقل از دو دستگاه چیلر جات سرمایش اسزتفاده میشزود اپراتزور
نمیتواند دمای گ مناسب را در کلکتور گ سرد کنترل نماید.



کنترل کلیه تزایزات مانند پمپاای فنکوئل و کندانسور دستی انزام میشود و این باعث میشود بسزیاری
اوقات تزایزات بدو کاربرد روشن بمانند.



در ساختماناای با کاربری منقيع الزم است چیلر در ساعاتی که از ساختما اسزتفاده نمیشزود خزاموش
باشد.
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مزایای کنترل هوشمند چیلر تراکمی

:

 -6کزاهش مصززرف سززوخت حززداقل  61درصززد بززرای سززاختماناای مسززکونی و حززداقل  72درصززد بززرای
ساختماناای اداری
 -0تعیین ست پوینت سرمایش توسط دمای هوای زاد  .ست پوینت بر اساس سرمایش مورد نیاز سزاختما
محاسبه میشود و چیلرها بصورت پیشرو و پسرو کنترل میشوند ( .با رعایت محدودیتاای خاموش کزرد
چیلر).
 -7کنترل یکپارچه چیلر و پمپاا  .ست پوینت گ سرد خروجی که توسط کنترلر محاسبه میشود با دمزای
واقعی کلکتور رفت گ سرد چیلرها مقایسه میشود و بر اسزاس نیزاز چیلرهزا کنتزرل میشزوند  .کنتزرل
پمپاای فنکوئل و کندانسور و فناای برج خنك کننده نیز ميابق نیاز انزام میشود.
 -3کنترل پمپاای فنکوئل و هواساز بصورت پیشرو و پسرو
 -1کنترل پمپاای کندانسور بصورت پیشرو و پسرو
 -1کنترل فن برجاای خنك کن بصورت پیشرو و پسرو  .یکی از مشزکالت برجازا اصزيالحا تسزمه پرانزد
میباشد که بدلیل کنترل مززا فناا میباشد .توسط کنترل پیشرو و پسرو فن برجاا این مشکل تا حدودی
حل میشود.
 -7خروجی الرم  ،ژیر  ،چراغ  ،پیامك
 -8اتصال به کامپیوتر جات مونیتورینگ
 -9اتصال به  GSM MODEMجات ارسال الرماا و کنترل چیلر
 -62تنظیم ساعات کارکرد چیلر  .در سزاختماناای بزا کزارکرد منقيزع سزاعت کزار چیلزر تنظزیم میشزود و
بر اساس دمای هوای زاد و ساعات خاموش بود چیلر تشخیص میدهد چه زمزانی قبزل از
ساعت تنظیم شده شروع به کار نماید.
مدهای کاری


کار  :سرمایش بر اساس راحتی در ساختما کنترل میشود .



خاموش  :کلیه تزایزات خاموش میباشند.
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شرح سنسورهای کنترل هوشمند چیلر تراکمی


T6,T0

سنسور های دمای گ سرد خروجی چیلر یك و دو جات کنترل چیلرهای یك و دو



T7

سنسور دمای کلکتور گ سرد رفت چیلر جات مقایسه با ست پوینت سرمایش



T3

سنسور دمای کلکتور گ سرد برگشت چیلر جات کنترل تعداد پمپ فنکوئل فعال



T1

سنسور دمای گ کندانسور رفت برجاا



T1

سنسور دمای گ کندانسور برگشت برجازا جازت کنتزرل فزن برجازا و کنتزرل تعزداد

پمپاای کندانسور


T7

سنسور دمای هوای زاد جات محاسبه ست پوینت سرمایش

شرح نقاط کنترلی کنترل هوشمند چیلر تراکمی


 CH6,CH0فرما روشن خاموش چیلر یك و دو
o

بر اساس ست پوینت سرمایش و دمای کلکتور گ سرد رفت،فرما کار چیلرها بصورت پیشرو
و پسرو صادر میشود.



 PCH6,PCH0فرما روشن خاموش پمپ فنکوئل یك و دو
o

پمپ فنکوئل پیشرو هنگام روشن شد چیلر روشزن میشزود و در صزورت لززوم پمزپ پسزرو
روشن میشود.



 PCW6,PCW0فرما روشن خاموش پمپ کندانسور یك و دو
o

پمپ کندانسور پیشرو هنگام روشن شد چیلر روشن میشود و در صزورت لززوم پمزپ پسزرو
روشن میشود.

-

 M7,M3فرما روشن خاموش فن برج خنك کننده یك و دو
فن برجاا بصورت پیشرو پسرو کنترل میشوند تا از کریستال محافظت شود.

-

 B6,B0فرما روشن و خاموش کرد مشعل یك و دو
هرچه اختالف ست پوینت سرمایش با دمای کلکتور گ سرد رفت

-

 PF6,PF0فرما روشن و خاموش کرد

پمپ گ داغ چیلر

پمپ گ داغ با روشن شد چیلر روشن میشود و در صورت افزایش اختالف رفت و برگشت
گ داغ پمپ پسرو روشن میشود.
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کنترلر هوشمند گرمایش از کف
شرح کلی :
سیستم فعلی کنترل گرمایش از کف  ،عالوه بر گرا بود تزایزات  ،با موتورخانه ارتباط ندارد و الزم است
موتورخانه برای بدترین شرایط تنظیم شود تا در شرایط مختلف گرمایش مورد نیاز واحدها تامین شود.
مزایای کنترل هوشمند گرمایش از کف :TZB6621
 -6کنترل گرمایش هر واحد از موتورخانه .
 TZB6621داخل موتورخانه نصب میشود و داخل هر واحد سنسور یا سنسورهایی جات کنترل
دمای محیط نصب میشود  TZB6621 .دمای هر واحد را با دمای ست پوینت مقایسه مینماید و
چنانچه واحدی نیاز به گرمایش داشته باشد شیر وربوطه را باز مینماد .
 TZB6621 -0هنگام بستن تمام شیرهای برقی فرما خاموش شد پمپ چرخشی را صادر مینماید.
 TZB6621 -7پمپاای چرخشی را بصورت پیشرو و پسرو کنترل مینماید.
 -3امکا محاسبه مصرف هر واحد .
کنترلر با محاسبه جمع ساعات باز بود شیر برقی هر واحد بر وردی از میزا مصرف انرِژی هر
واحد به ساکنین ارائه میدهد (البته بدلیل عدم محاسبه گ گرم
مصرفی  ،این بر ورد دقیق نمیباشد  .هرچند مصرف گ گرم جزء کوچکی از قبض گاز را در
زمستا شامل میشود)
 -1امکا نصب پنل کنترل برای هر واحد داخل واحد.
با این پنل کنترل هر واحد میتواند دما و همچنین ساعات گرم بود واحد خود را کنترل نماید و
هزینه انرِژی را کاهش دهد.
 -1امکا نصب این سیستم روی ساختماناای دارای انواع دیگر سیستماای گرمایشی نیز وجود دارد.
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مدهای کاری


کار  :گرمایش بر اساس دمای تنظیمی هر واحد در ساختما کنترل میشود .



حفاظت  :از تزایزات در مقابل یخ زدگی محافظت میشود  .این مد مربوط به ادارات و ویالها در
ساعات غیر کاری میباشد.
o

هرچه دمای هوای زاد از صفر کاهش پیدا کند سيح دمای مراقبت از یخ زدگی افزایش پیدا
میکند و پمپاا بیشتر کار میکنند.

o

درصورت بروز شرایط بحرانی سیستم  SMSخيا ارسال مینماید.

شرح تزایزات کنترلر گرمایش از کف : BEK6621


 T6…T12سنسور داخلی هر واحد (حداکقر  12واحد)



 Panel Controlبرد تنظیم شونده هر یك از واحدها



تنظیمات شامل دمای واحد و ساعات گرمایش واحد میباشد.



شیرهای کنترلی هر واحد (حداکقر  12واحد)

شرح تزایزات کنترلر گرمایش از کف : BEK6621


 T6…T12سنسور داخلی هر واحد (حداکقر  12واحد)



 Panel Controlبرد تنظیم شونده هر یك از واحدها



تنظیمات شامل دمای واحد و ساعات گرمایش واحد میباشد.



شیرهای کنترلی هر واحد (حداکقر  12واحد)
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