ARYA SARMAYESH CO
Producer of Temprature & Climatical Testing Modern Systems

شركت دانش بنیان آريا

سرمايش تولید كننده سیستمهاي مدرن تست دما

و رطوبت  ,ضد شبنم  ,آون هاي خالء و ضد انفجار  ,ايركانديشن و چیلر هاي سامانه

معرفی سیستم هاي هوا خشک
هواي خشک به هوايی اطالق می شود كه كمترين میزان رطوبت را در خود دارند و میزان رطوبت موجود در هوا را
با نقطه شبنم آن هوا می سنجند .
هر چه نقطه شبنم هواي تولید شده پايین تر باشد  ,يعنی رطوبت نسبی موجود در هوا كمتر خواهد بود و
اصطالحا" هوا خشک تر می باشد.
هواي خشک كاربرد هاي مختلفی دارد كه از جمله می توان به مصارفی مانند  :رنگ كاري تخصصی  ,پزشکی ,
آزمايشگاهی و چمبر هاي تست دمايی كه توان انجام تست دماي مثبت و منفی را توامان داشته باشند اشاره
نمود .
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در مصارف رنگ كاري به دلیل فشار باالي پمپ باد  ,هواي فشرده شده در مخزن ذخیره سازي تقطیر شده و هواي
خروجی با رطوبت باال و بعضا با تركیبی از آب همراه بوده و مخلوط شدن اين هواي مرطوب با رنگ  ,در پیستوله
باعث لکه گذاري و يا شرره كردن رنگ خواهد شد .
در مصارف پزشکی هواي خشک در كنار هیدروژن براي دتکتور  FIDدر دستگاه كروماتوگراف گازي و همچنین در
بیمارستانها و غواصی بعنوان گاز تنفسی استفاده می شود .
در آزمايشگاه ها جهت پايین آوردن رطوبت نسبی در محفطه هاي تست و همچنین تولید كیت هاي
آزمايشگاهی در اشل كوچک استفاده شده كه در اين مورد اخیر در صورت بزرگ بودن فضاي تولید كیت
آزمايشگاهی  ,از سیستم هاي ضد رطوبت يا  DEHUMIDIFIREدر اتاق هاي خشک نیز استفاده می شود .
مصرف عمده هواي خشک در چمبر هاي تست سکلیک می باشد  ,به اين صورت كه هر قطعه /محصول كه در
چمبر ( محفظه تست ) قرار می گیرد به محض رسیدن دماي داخل چمبر به محدوده منفی و استقرار در دماي
منفی  ,آن قطعه /محصول مورد تست نیز دماي خود را از دست داده و با دماي داخل چمبر هم دما خواهد شد و
پس از تغییر دماي دخل چمبر به سمت مثبت و با ورود به دماي مثبت  ,چون قطعه  /محصول هنوز داراي دماي
منفی است و هواي مجاور داراي رطوبت نسبی بااليی است ,لذا برخورد اين هواي مرطوب باعث تشکیل شبنم بر
روي قطعه  /محصول نموده و امکان صدمه ديدن قطعه  /محصول فراهم خواهد شد .
اين در حالی است كه اگر در هنگام حركت دما از سیکل منفی به مثبت بتوانیم هواي خشک را به داخل محفظه
تست تزريق كنیم  ,باالجبار هواي مرطوب از قسمت فوقانی جمبر تخلیه شده و با گذشت چند دقیقه هواي
مرطوب موجود در چمبر با هواي خشک جايگزين شده و ديگر شبنمی بر روي قطعه  /محصول مورد تست تشکیل
نخواهد شد .
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سیستم هاي تولید هواي خشک ساخت آريا سرمايش  ,در سه مدل هوا خشک كم فشار  ,هوا
خشک پر فشار و هوا خشک تركیبی تولید می شوند.
 -1سیستم هوا خشک كم فشار  :اين سري از سیستم ها داراي دو برج سیلیکاژلی است كه هواي محیط با
فشار كم توسط پمپ كم فشار (  0,3بار )  ,از میان ذرات سیلیکاژل ( جاذب رطوبت ) عبور كرده و
سپس هواي خشکی با رطوبت نسبی كمتر از  %5در دماي  20درجه سانتیکراد كه معادل نقطه شبنم
منفی  40خواهد بود  ,تولید خواهد شد و اين برج هاي سیلیکاژلی بصورت خود كار احیاء خواهند شد .
 -2سیستم هواي خشک پر فشار  :اين سري از سیستم ها نیز داراي دو برج سیلیکاژلی است كه هواي محیط
با فشار باال و توسط پمپ پر فشار (  10بار )  ,ابتدا وارد يک مخزن ذخیره هوا شده و متراكم می شود ,
(اين مخزن بصورت اتوماتیک آب تولید شده در قسمت تحتانی خود را تخلیه خواهد نمود ) و سپس با
عبور از فیلتر رطوبت گیر هوا  ,وارد برج سیلیکاژلی شده و با گذشتن از میان ذرات سیلیکاژل ( جاذب
رطوبت ) به هواي خشکی با رطوبت نسبی كمتر از  %5در دماي  20درجه سانتیکراد كه معادل نقطه
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شبنم منفی  40خواهد بود  ,تبديل خواهد شد و اين برج هاي سیلیکاژلی بصورت خود كار احیاء خواهند
شد .
 -3سیستم هواي خشک تركیبی  :اين سري از سیستم ها داراي سیستم سرد كننده بوده و داراي دو برج
سیلیکاژلی نیز هستند كه هواي محیط با فشار باال و توسط پمپ پر فشار (  10بار )  ,ابتدا وارد يک مخزن
ذخیره هوا شده و سرد و متراكم می شود ( ,اين مخزن بصورت اتوماتیک آب تولید شده در قسمت
تحتانی خود را تخلیه خواهد نمود ) و سپس با عبور از فیلتر رطوبت گیر هوا  ,وارد برج سیلیکاژلی شده و
با گذشتن از میان ذرات سیلیکاژل ( جاذب رطوبت ) به هواي خشکی با رطوبت نسبی  %1در دماي 9
درجه سانتیکراد كه معادل نقطه شبنم منفی  70خواهد بود  ,تبديل خواهد شد و اين برج هاي
سیلیکاژلی بصورت خود كار احیاء خواهند شد .

قطعات مورد استفاده
تمامی هوا خشک هاي ساخت آريا سرمايش داراي قطعات زير بصورت پیش فرض خواهند بود :
 -1كمپرسور تراكمی  /ديافراگمی
 -2مخزن تمام استیل لوله اي با فلنچ و كپ
 -3كندانسور هوا خنک ( براي سیستم هاي تركیبی)
 -4هیتر هاي سیلیکونی
 -5سنسور رطوبت بصورت ترانسمیتر بر روي خروجی هواي خشک
 -6دو عدد سنسور  PT100جهت نمايش دماي برج ها
 -7اچ ام آي  4,3اينچی تمام رنگی
 -8پی ال سی سري  200كوتراست 224+
 -9سه عدد دي تی سی دلتا جهت كنترل پی آي دي و قرائت سنسور ها
 -10فیلتر دراير دانفوس/كستل ( در سیستم هاي تركیبی )
 -11فیوز هاي زيمنس
 -12كلید گردان كاوه
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 -13پريز ضمیمه جهت استفاده كاربر

قطعات آپشنال
 -1سنسور فشار بر روي مخزن ذخیره ( در سیستم هاي پر فشار )
 -2سنسور دما بر روي خروجی هوا جهت محاسبه و نمايش نقطه شبنم
 -3كنترل هوشمند فن كندانسور ( در سیستم هاي تركیبی )

سیستم نرم افزاري
اين سیستم ها مجهز به نرم افزار آريا خشک بوده و داراي قابلیت هاي ذيل می باشند :
 -1نمايش سیستم فیزيکی بصورت گرافیکی و نمايش نحوه كاركرد تمامی اجزاء بصورت متحرک
 -2نمايش و ذخیره سازي گراف
 -3الگ برداري و ذخیره سازي فايل الگ برداري شده
 -4بخش كاربران و قابلیت پسوورد گذاري توسط مدير كاربر
 -5تنظیمات مدير كاربر
 -6نمايش ساعت كار كرد سیستم و نمايش زمان سرويس و گارانتی
 -7جدول آالرم ها و قابلیت ذخیره و چاپ جدول
 -8دو زبانه بودن سیستم بصورت فارسی  /انگلیسی

DATA SHEET
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