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BEK1107 

 كنترلر هوشمند هواساز

Intelligent AHU Controller 
: ضرح کلي

بر اساس تٌظیوات زهاًي ٍ ست پَیٌت  BEK1107ساهاًِ کٌترل َّضوٌد َّاساز کَثر 

 .هیٌواید تٌظیوي کلیِ تجْیسات هربَط بِ َّاساز را کٌترل

 :ساعت کار َّاساز   -1

از  با کٌترل پوپْا ٍ ضیرّا ٍ در ساعات غیر کار َّاساز در ساعات تٌظیوي کار هیکٌد

 .یخ زدگي سیستن هحافظت هیکٌد 

 .زهاى ضرٍع کار َّاساز بِ دٍ صَرت هیباضد

بر اساس ساعت تٌظیوي  -الف 

َّاساز در ابتدای ساعت کاری ضرٍع بِ کار ًوَدُ ٍ در اًتْای ساعت کار بِ هد 

 .حفاظت هیرٍد

 هحاسبِ پیص گرهایص ٍ سرهایص  –ب 

ایص َّاساز را دهای َّای آزاد هیساى پیص گرهایص سرمسیستن کٌترل بر اساس 

زٍدتر  در ابتدایساعت کار هطلَب بَدى دهای داخل ساختواى هحاسبِ ًوَدُ ٍ برای

 .از زهاى تعییي ضدُ ضرٍع بِ کار هیٌواید 

 :کٌترل ضیر سِ راِّ  -2

 .سیستن کٌترل با یک فرهاى صفر تا دُ ٍلت ضیر سِ راِّ را کٌترل هیٌواید

 اًجام هیطَد  ُ راِّ با دٍ هبٌاکٌترل ضیر س

 بر اساس دهای داخل ساختواى –الف 

در ایي رٍش دهای داخل ساختواى در پٌل دستگاُ تٌظین هیطَد ٍ کٌترلر با تغییر 

 .ضیر سِ راِّ دهای هَرد ًظر را کٌترل هیٌواید
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در ایي حالت حداکثر ٍ حداقل دهای کاًال خرٍجي ًیس در کٌترل ضیر سِ راِّ تاثیر 

 .دارد

 س دهای کاًال خرٍجيبر اسا –ب 

ضیر سِ راِّ بر کاًال خرٍجي در پٌل دستگاُ تٌظین هیطَد ٍ در ایي حالت دهای 

 .کاًال خرٍجي تٌظین هیطَد اساس دهای 

 :کٌترل پوپْای َّاساز  -3

 .اهکاى کٌترل دٍ پوپ بصَرت پیطرٍ ٍ پسرٍ ٍجَد دارد 

صَرتیکِ َّاساز ًیاز بِ گرهایص یا سرهایص داضتِ باضد بِ پوپ َّاساز در

 . دادُ هیطَدفرهاى رٍضي 

. یکي از هَارد دیگر رٍضي کردى پوپ َّاساز ٌّگام برٍز خطر یخ زدگي است 

ٍضي ب پوپ َّاساز ردرجِ کوتر ضَد بِ تٌاٍ 4درصَرتیکِ دهای َّای آزاد از 

 .ٍ ّرچِ َّا سردتر ضَد پوپْا بیطتر رٍضي هیطًَد  هیطَد

 :چیلر فرهاى بِ هَتَرخاًِ ٍ  -4

ٌّگاهیکِ َّاساز بِ گرهایص ٍ سرهایص ًیاز داضتِ باضد بِ هَتَرخاًِ یا چیلر 

 .فرهاى رٍضي ضدى ارسال هیٌواید 

 :اتصال بِ سیستن هرکسی کٌترل َّضوٌد ساختواى  -5

کلیِ کٌترلرّای سیستن َّضوٌد ساختواى کَثر اهکاى اتصال بِ ًرم افسار 

 .هًَیتَریٌگ کَثر را دارًد 

 .م افسار اهکاى بعضي تٌظیوات ، هًَیتَریٌگ ٍ ثبت اطالعات ٍجَد دارد در ایي ًر

 

 

 

 


