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كمپاني سـينكو در سـال 1950 ميالدی دركشـور ژاپن تأسـيس شـد و در همان سـال با 
توليـد دسـتگاه هـای تهویه مطبـوع فعاليت خـود را آغاز نمود. 

در حـال حاضـر ایـن كمپانـی بـه عنـوان تامين كننـده دسـتگاه هـای تهویه مطبـوع با 
كيفيـت 5 سـتاره در ژاپـن شـناخته شـده و دارای بيش از 50% سـهم بازاِر هواسـازها در 
ایـن كشـور اسـت. همچنيـن ایـن شـركت در بـورس ژاپـن )TSE(، برترین بـورس دنيا 
پـس از ایـاالت متحده آمریكا، در كالس نخسـت )first section( كه شـامل كمپانی های 
معتبـر و مشـهوری چـون Panasonic, SONY, HONDA ,TOYOTA و... اسـت، حضـور 
دارد. در حـال حاضـر صدهـا هزار دسـتگاه از محصوالت مختلف این كمپانی در سراسـر 

دنيـا نصـب و راه انـدازی شـده و در حـال بهره برداری اسـت.
از ویژگـی هـای محصوالت سـينكو كـه منطبق بـا جدیدترین تكنولوژي هـای روز ژاپن 
و اسـتاندارد صنعتـی ایـن كشـور )Japenees Industrial Standard( سـاخته شـده انـد، 

مـی تـوان بـه كارایي بـاال و مصرف بسـيار ناچيـِز انرژی اشـاره كرد.

دانـش فنـي، تكنولـوژي فـوق مـدرن و كيفيت باالي محصوالت كمپاني سـينكو سـبب 
شـده تـا كمپانـي هاي تهویـه مطبوع معتبـر دنيـا از جمله كمپاني ابــارا ژاپن، سـفارش 
سـاخت محصـوالت مـورد نيـاز خـود را بـه ایـن كمپانـي، تحـت نـام برند تجـاري خود 

ارائـه دهنـد. محصـوالت سـينكو در دو كارخانـه در كشـور ژاپن توليد مي شـود.

توليـدات ایـن دو كارخانـه بـه دليل تقاضـای زیاد محصـوالت در ژاپن، فقـط در بازار آن 
كشـور عرضـه می گـردد. از همين رو، كمپاني سـينكو جهت پاسـخگویي به سفارشـات 
متعـدد مشـتریان خارجـي خود، در سـال 1990 ميالدی اقـدام به احـداث كارخانه اي در 
كشـور تایوان با همان ماشـين آالت و تجهيزات پيشـرفته موجود در ژاپن نموده اسـت، 
در ایـن كارخانـه ماشـين آالت توليـد تمـام اتوماتيـك و متخصصيـن كارآزمـوده ژاپنـي 
مسـتقر در واحدهـاي پشـتيباني فنـي و كنترل كيفـي تضمين كننـده كيفيت محصوالت 

سـاخته شـده مطابق با همـان كيفيـت كارخانجات ژاپن هسـتند.

مقدمه



انواع مدل های دستگاه هواساز سینکو

مدل داخل  هواي  گردش  هواساز 

RS
هواساز گردش هواي داخل مدل

RG

مـدل تـازه  هـوای  مکـش  هواسـاز 

FH

هـواسـاز سقفـی مـدل

MD

هواساز با هوای تازه و بازیاب حرارتی مدل

FE



مدل داخل  هواي  گردش  هواساز 

RS



یك مدل پایه با حداقل كاركردهای ضروری •
كم حجم با  قابليت نصب آسان •
مناسب برای ادارات و ساختمان های عمومی •

این دستگاه، مدل پایه دستگاه های هواساز چرخشی است كه از فيلتر، گرم كننده، تهویه كننده و فن تشكيل شده 
است .طراحی كم حجم آن باعث می شود تا حمل و نقل و نصب به آسانی انجام گرفته و فضای كمی را اشغال كند. 

خصوصیات

)RS( هواساز گردش هواي داخل مدل
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ویژگی های استاندارد )کاربرد داخلی(

ویژگی های اختیاری

توجه: انتخاب مولفه های اختیاری با توجه به ابعاد سازه ها، متغیر است. 
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ابعاد 

نكته : اليمينيتور هنگامی اضافه می شود كه سرعت جریان كویل بيشتر از m/s 2/5 باشد. 

RS-50~85 (Type1) RS-100~250 (Type2) RS-285~665 (Type3)
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ظرفیت سرمایشی 

On coil air temperature : DB26.0 [ºC]   On coil water temperature : 7[ºC]    Water temperture difference : 5[K]
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لوله کشی / ترتیب درب دسترسی

HF-R-R HF-R-L HF-L-R HF-L-L

On coil air temperature : DB26.0 [ºC]/WB18.7[ºC]   Off coil air temperature : DB13.0 [ºC]/WB12.5[ºC]  Exit Static pressure : 350[Pa]



هواساز گردش هواي داخل مدل

RG



• RS عایق حرارتی باالتر نسبت به مدل
جنس یكسان چهارچوب و قاب به منظور مكش هوای تازه تر  •
عایق حرارتی باال در ساختار روكش به منظور نشت كمتر هوا •
دارای فيلتر استاندارد •
مناسب ادارات و ساختمان های عمومی  •

قاب های این دستگاه با دو روكش ضخيم 50 ميليمتری پوشانده شده اند. 

خصوصیات

)RG( هواساز گردش هواي داخل همراه با روکش پیشرفته مدل
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ویژگی های استاندارد )کاربرد داخلی(

ویژگی های اختیاری

توجه: انتخاب مولفه های اختیاری با توجه به ابعاد سازه ها، متغیر است. 
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ابعاد 

RG-50~200 (Type1) RG-215~665 (Type2)

نكته : اليمينيتور هنگامی اضافه می شود كه سرعت جریان كویل بيشتر از m/s 2/5 باشد. 
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ظرفیت سرمایشی 

On coil air temperature : DB26.0 [ºC]   On coil water temperature : 7[ºC]    Water temperture difference : 5[K]
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لوله کشی / ترتیب درب دسترسی

HF-R-LHF-L-R

On coil air temperature : DB26.0 [ºC]/WB18.7[ºC]   Off coil air temperature : DB13.0 [ºC]/WB12.5[ºC]  Exit Static pressure : 350[Pa]



مـدل تـازه  هـوای  مکـش  هواسـاز 

FH



كاهش بار مبدل حرارتی به دليل استفاده از لوله های حرارتی •
دارای فيلترهای كيسه ای شكل بزرگ به منظور جذب گرد و غبار •
مناسب ادارات و ساختمان های عمومی •

یك مدل كم مصرف با لوله هاي توكار؛ این دستگاه از لوله های حرارتی به منظور پيش خنك سازی و گرم كردن 
مجدد استفاده كرده و بدین طریق منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. 

خصوصیات

)FH( هواساز مکش هوای تازه مدل
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ویژگی های استاندارد )کاربرد داخلی(

ویژگی های اختیاری

توجه: انتخاب مولفه های اختیاری با توجه به ابعاد سازه ها، متغیر است. 



19

ابعاد 

FH-50~215 (Type1) FH-235~665 (Type2)

نكته : اليمينيتور هنگامی اضافه می شود كه سرعت جریان كویل بيشتر از m/s 2/5 باشد. 
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ظرفیت سرمایشی 

On coil air temperature : DB39.2 [ºC ] / DB28.6 [ºC]   On coil water temperature : 7[ºC]    Water temperture difference : 5[K]
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لوله کشی / ترتیب درب دسترسی

HF-R-LHF-L-R

On coil air temperature : DB39.2 [ºC]/WB28.6[ºC]   Off coil air temperature : DB14.0 [ºC]/WB13.5[ºC]  Exit Static pressure : 350[Pa]



هواساز با هوای تازه و بازیاب حرارتی مدل

FE



كاهش بار حرارتی به دليل استفاده از لوله های حرارتی و چرخه ی بازیاب •
كم حجم •
نصب آسان •
مناسب ادارات ،كارخانه ها و ساختمان های عمومی •

دستگاهی با كارائي باال و مصرف انرژي پائين با چرخه ی بازیاب انرژي؛ این دستگاه به دليل دارا بودن چرخه ی 
بازیاب حرارتی، فوق العاده كارآمد و كم مصرف بوده و در نهایت منجر به جمع آوری انرژی گرمایی هوای تازه و 
خروجی می شود. همچنين، این دستگاه به گونه ای طراحی شده كه جای كمی را اشغال كند و نصب آسانی داشته باشد. 

خصوصیات

)FE( هواساز با هوای تازه و بازیاب حرارتي مدل



24

ویژگی های استاندارد )کاربرد داخلی(

ویژگی های اختیاری

توجه: انتخاب مولفه های اختیاری با توجه به ابعاد سازه ها، متغیر است. 
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ابعاد 

FE-50~215 (Type1) FE-235~665 (Type2)

نكته : اليمينيتور هنگامی اضافه می شود كه سرعت جریان كویل بيشتر از m/s 2/5 باشد. 
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ظرفیت سرمایشی 

On coil air temperature : DB32.2 [ºC ] / DB25.0 [ºC]   On coil water temperature : 7[ºC]    Water temperture difference : 5[K]
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لوله کشی / ترتیب درب دسترسی
HF-R-LHF-L-R

On coil air temperature : DB32.2 [ºC]/WB25.0[ºC]   Off coil air temperature : DB14.5 [ºC]/WB14.0[ºC]  Exit Static pressure : 350[Pa]



هـواسـاز سقفـی مـدل

MD



شكل پيشرفته یك فن كوئل بزرگ و كارا •

نگهداری و تعمير آسان •
مناسب برای ساختمان های اداری و عمومی •
كاهش دهنده هزینه های گرمایش •

این دستگاه، یك هواساز فوق العاده موثر برای بكارگيری در چرخش هوای درون اتاق است كه مي تواند هزینه های 
گرمایشی را به حداقل برساند. از آنجایی كه محل لوله كشی و سيم كشی این دستگاه در یك مكان قرار دارند، 
نگهداری و تعمير آن آسان خواهد بود. این دستگاه، مانند سایر مدل های آن، دارای یك قاب دو روكشی به منظور 

كاهش انعكاس صوتی و انتقال حرارتی است.

خصوصیات

)MD( هواساز سقفی مدل
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ویژگی های استاندارد )کاربرد داخلی(

ویژگی های ثابت
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ابعاد 

لوله کشی / ترتیب درب دسترسی

HF-R-R HF-R-L HF-L-R HF-L-L
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ظرفیت سرمایشی )4 ردیفه(

ظرفیت سرمایشی )6 ردیفه(

On coil air temperature : DB26 [ºC]/WB18.7[ºC]  

On coil air temperature : DB26 [ºC]/WB18.7[ºC]  
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نمودار دستگاه انتخابی )4 ردیفه(

نمودار دستگاه انتخابی )6 ردیفه(
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نصب آسان در محل از طریق حمل و نقل مجزا  •
مواد به كار رفته متفاوت با توجه به قطر روكش قاب •

قطر 50 ميليمتر : چهار چوب آلومينيوم
قطر 25 ميليمتر : چهار چوب استيل

دارای بست های فلزی سه گوش در اتصاالت •
امكان نصب آسان با استفاده از پيچ و مهره •

COOL JOY خصوصیات چهارچوب دستگاه های

چهارچوب های سخت با نصب آسان
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جدا سازی قاب با استفاده از پيچ های بيرونی •
دوام باالی پيچ ها در برابر تشكيل شبنم و چگالش  •
عدم تماس مستقيم سطح بيرونی پيچ ها با هوا •

COOL JOY خصوصیات قاب

قاب
در ساختمان این قاب ها از پيچ بيرونی استفاده شده كه منجر به عملكرد ضد تراكمی قاب در محيط های سخت و نامساعد خواهد شد.
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فن رو به جلو •
دارای پره های جلوزن مخصوص  •
• AMCA تایيد شده توسط

راندمان باال، فوق العاده كم مصرف •
قابليت بار پذیری محدود و خاص •
عدم سرریز در اضافه بار  •
• AMCA پره های فن تأیيد شده توسط

• F 55 كالس IP ضد آب  TEFC موتور

دارای لوله های مسی و پره های آلومينيومی  •
ضریب انتقال حرارتی باال و افت فشار پایين •

پره های فن  

فن معکوس

موتور

کویل خنک کننده

هر یک از دستگاه های مذکور با استفاده از قطعات منتخب و با کیفیت ساخته شده اند. 
در ساختمان این قاب ها از پيچ بيرونی استفاده شده كه منجر به عملكرد ضد تراكمی قاب در محيط های سخت و نامساعد خواهد شد.
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دارای رشته های تركيبی غيربافتی یا شيشه ای به عنوان  •
فيلتر صوتی

دارای فيلترهای استفاده مجدد و همچنين یكبار مصرف •

هزینه نگهداری و تعمير اندک •
دارای ظرفيت گنجایش باالی گرد و غبار •
قابل استفاده در انواع دستگاه های تهویه مطبوع •
حصول كاهش مصرف انرژی در دستگاه ها •

بدون نياز به تجهيزات و هزینه های جاری برای  •
گرمایش

قابليت بازیابی حرارت از هوای خروجی •

فیلتر

فیلترهای کیسه ای شکل

لوله حرارتی 

چرخ بازیاب حرارتی
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فن رو به جلو •
دارای پره های جلوزن مخصوص  •
• AMCA تایيد شده توسط

این دستگاه داراي جعبه های مخلوط كن است كه هوای تازه  •
را به درون كشيده و از طرف دیگر بيرون می دهد. 

با نصب فن به قسمت باالیی سقف، امكان صرفه جویی در  •
مكان و فضا وجود دارد.

 این دستگاه داراي گرم كننده ها یا باز گرم كننده های برقی است. •
هنگامی كه نياز به بار سرمایشی بيشتری وجود داشته باشد، امكان  •

نصب و بكارگيری كویل های خنك كننده اضافی نيز وجود دارد.

این سازه ها به منظور اتصال هوای تازه است كه هوای تازه را به  •
درون كشيده و از طرف دیگر بيرون می دهند. مجراها به سمت 

باال طراحی شده اند. 

نوع دو کویلی

جعبه مخلوط کن 

نصب فن عمودی

 گرم کننده برقی

تخلیه رو به باال

 (RS، RG، FH، FE)  آرایش اختیاری
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عملیات انجام آزمون محدوده عایق برای دستگاه های هواساز

محدوده عایق و مولفه های دستگاه های هواساز
دستگاه های هواساز را می توان در مكان های متفاوت و گوناگونی مثل گلخانه ها، سقف ها یا فضاهای بيرونی نصب نمود. 

امكان دارد كه در سطح بيرونی دستگاه های هواسازی كه مجهز به روكش های عایق هستند، بسته به فضای مجاور )مانند دما یا رطوبت(، 
قطرات شبنم )در هنگام سرمایش( ایجاد شود.  شركت سينكو با انجام آزمون های آزمایشگاهی توانسته است قابليت عایق بودن دستگاه های 

هواساز خود را به اثبات برساند. 

نکته:
اگر دستگاه هواساز در محدوده دمای مجاور قرار بگيرد، 

شبنم ایجاد نخواهد شد.

DB1    دمای خشك ثابت اتاق
t1        دمای بيرونی

t2        دمای هوای داخل دستگاه هواساز
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