




ــا بــه کارگیــری تکنولــوژی   شــرکت تهویــه )ســهامی خــاص(  در ســال ۱۳۴۳ تأســیس شــد و ب
ــا  ــود و بعده ــوار نم ــوع هم ــه مطب ــت تهوی ــود را در صنع ــت راه خ ــا موفقی Air Temp & Trane، ب

  )Chrysler( موفــق بــه دریافــت مجــوز ســاخت تحــت لیســانس از دو شــرکت امریکایی کرایســلر
ــد. و ایرتمــپ  )Air Temp( گردی

در دهــه 60 خورشــیدی، شــرکت تهویــه بــا تکیــه بــر دانــش فنــی غنــی و تــوان بــاالی ســرمایه 
ــا بــه وجــود آوردن تغییراتــی در سیاســت های طراحــی و تولیــد، تصمیــم بــه  انســانی خــود و ب
طراحــی و ســاخت نســل جدیــدی از سیســتم های تهویــه مطبــوع گرفــت و بــه عنــوان یکــی از 
ــه  ــه مطبــوع، ب ــزات تهوی ــن شــرکت های بخــش خصوصــی در طراحــی و ســاخت تجهی بزرگتری

یکــی از پیشــروهای ایــن رشــته در صنعــت ایــران تبدیــل شــد. 
در ســال ۱۳92 شــرکت تهویــه بــا آغــاز نیــم قــرن دوم حضــور پرافتخارخــود در صنعــت تهویــه 
مطبــوع ایــران، عــاوه بــر محصــوالت قبلــی، تولیــد محصــوالت جدیــدی را نیــز در برنامــه خــود 
ــواع  ــر، ان ــی چیل ــه مین ــد و عرض ــه تولی ــق ب ــال ۱۳9۴ موف ــه اول س ــان نیم ــا پای ــرار داد و ت ق
ــتم های  ــاز و سیس ــتنی س ــی، بس ــای الکتریک ــده تابلوه ــک کنن ــپلیت، خن ــت اس ــپلیت، داک اس

تهویــه مطبــوع خودروهــای ســبک، ســنگین و قطــار گردیــد.
ــه  ــتم های تهوی ــدگان سیس ــن تولیدکنن ــی از بزرگتری ــوان یک ــه عن ــه، ب ــرکت تهوی ــروزه ش ام
ــم  ــتراتژیک و مه ــع اس ــای صنای ــن نیازمندی ه ــر تامی ــع معتب ــی از مناب ــران و یک ــوع در ای مطب
ــی و  ــازی، ریل ــی، فوالدس ــی، مخابرات ــش، نیروگاه ــیمی، پاالی ــت، گاز، پتروش ــد نف ــور مانن کش

ــد.  ــاب می آی ــه حس ــور ب ــع کش ــر صنای ــی و دیگ ــان، عمران ــت و درم ــودرو بهداش خ
آنچــه شــرکت تهویــه را بــه عنــوان یــک برنــد برتــر در ایــران شــاخص نمــوده اســت، پیشــرو 
بــودن و تــوان پاســخگویی بــه  هــر گونــه خواســته مشــتریان در طراحــی و ســاخت محصــوالت 
بــا کیفیــت برتــر و خدمــات پــس از فــروش گســترده و ســریع اســت کــه بــه عنــوان اســتراتژی 
شــرکت تهویــه تدویــن شــده و ایــن شــرکت همــواره بــه آن وفــادار بــوده اســت بــه طــوری کــه 
در حــال حاضــر محصــوالت ایــن شــرکت بــا ۳ ســال گارانتــی و ۱0 ســال خدمــات پــس از فــروش 
ــروش و  ــا گســترش نمایندگــی هــای ف ــه ب ــرآن، تهوی ــه مشــتریان عرضــه می شــود. عــاوه ب ب
خدمــات پــس از فــروش خــود در مراکــز اســتان و شــهرهای پرجمعیــت، تأســیس شــعب خدمــات 
ــش  ــود و افزای ــد خ ــام و برن ــگاه ن ــاء جای ــه ارتق ــبت ب ــت و گاز، نس ــتراتژیک نف ــق اس در مناط

ســطح رضایــت مشــتریان خــود تــاش مــی کنــد. 
شــرکت تهویــه امیــدوار اســت بــا اســتفاده از جدیدتریــن تکنولوژی هــا در تولیــد، بتوانــد ضمــن 
ــا  ــود ب ــوالت خ ــتر محص ــه بیش ــازگاری هرچ ــای س ــرژی، زمینه ه ــرف ان ــی در مص ــه جوی صرف

محیــط زیســت را نیــز فراهــم آورد.

تاریخچه تاسیس و فعالیت شرکت تهویه 



 Low & Medium Pressure( Duct Split (داکت اسپلیت

داکــتاســپليتمحصولــیاســتهماننــدکولــراســپليتهایخانگــیکــهدرواحدهــایمســکونیویــاتجــاریکوچــککاربــرددارد.یونيــتخارجــی
)کندانســور(آندرتــراسویــاپشــتبــامویونيــتداخلــیدرداخــلمنــزلویــامحيــطکارنصــبمــیشــود،بــااینتفــاوتکــهدرسيســتمکولرهای
گازیمعــروفبــهاســپليتیونيــت،قســمتداخلــی)اواپراتــور(تنهــادریــکاتــاقوبــهصــورتآشــکارنصــبمیگــرددواتاقهــایدیگــرازســرمایش
مطبــوعآنبــینصيــبهســتندوبــرایبهــرهبــردنازســرمایشدراتاقهــایدیگــر،الزامــامــیبایســتازیونيتهــایاضافــیاســتفادهکــردکــهبــه
دليــلهزینههــایمــازادومحدودیــتفضــابــراینصــبکندانســورهایمتعــدد،دربيشــترمــوارد،مشــتریازآنچشــمپوشــیمیکنــد.امــادرسيســتم
داکــتاســپليت،یونيــتداخلــیدرســقفکاذبنصــبمیگــرددوبــاکانــالکشــیبــهفضاهــایمــوردنظــر،ســرمایشمطلــوبکولرهــایگازیویــا

گرمایــشمــوردنيــازدرفصــلســرمارابــهاتاقهــاویــابخشهــایســاختمانانتقــالمیدهــد.
تفــاوتدیگــرداکــتاســپليتبــاکولــراســپليتهادرایــناســتکــهکولــراســپليتهاممکناســتتــککاره)فقــطسرمایشــی(ویــادوکاره)ســرمایش
وگرمایــش(باشــندودرنــوعدوکاره،گرمــایحاصــلبســيارمحــدودبــودهوجوابگــویمحــلســکونتیــاکاربــهویــژهدرفصولســردســالنيســت،اما
داکــتاســپليتدوکارهبــودهوگرمــایآنازطریــقآبگــرمحاصــلازپکيــجیونيتهــایگرمایشــیتاميــنشــدهوبــاتوجــهبــهکانــالکشــیبــهتمــام
نقــاطمحيــط،درفصــولســردســال،گرمــایمــوردنيــازمحيــطرابــهطــورکامــلوبــدوننيــازبــههيــچسيســتمگرمایشــیکمکــی،تاميــنمینماید.
عمومــاداکــتاســپليتهایموجــوددربــازاربــهســهصــورتHigh PressureوMedium PressureوLow Pressureمیباشــندکــهعلــتایــن
نامگــذاری،تفــاوتدرطراحــیحداکثــرطــولکانــالکشــیوتــوانغلبــهبــرافــتفشــارناشــیازطــولکانــالمیباشــد.شــرکتتهویــهتواناییســاخت

هــرســهمــدلازایــنمحصــولرادارد.
داکــتاســپليتهایشــرکتتهویــهبــرایمصــارفخانگــیویــاتجــاریســبکاز۲تــا5تــنتبریــدبــهطــوراســتانداردوعمومــیطراحــیشــدهاســت

وقابليــتطراحــیوســاختدرتناژهــای۱/5تــا6تــنتبریــدرابــهصــورتسفارشــیدارامیباشــد.



۱۲

قابلیت ها و مزایای داکت اسپلیت

سیستم کنترلی هوشمند 
 مطابــقبــاآخریــناســتانداردهايروزدنيــاوویژگيهایــيازقبيــلدارابــودنصفحــهنمایــشبــزرگبــانــورپشــتصفحــهLCDکــهکاردیــدن

وخوانــدناطاعــاتحــکشــدهبــررويآنرابــرايکاربــرآســانمينمایــد.
 قابليتتنظيمدستگاهدرحالتاتوماتيکوتنظيمدمایمحيطدرعدددلخواهدرتابستانوزمستان
 قابليتتنظيمدورفندستگاهدرچهارسرعتمختلفبهطوراتوماتيکمتناسببادمایتنظيمشده

 قابليتبرنامهخاموشوروشندرساعاتدلخواهوروزهایمختلفهفته
 قابليتتنظيمحالتخواب) Sleep mode (درطولساعاتشب

) Optional (قابليتتنظيمدماهایمختلفدرهریکازاتاقهاویابخشهایساختمان 
) Tropical Ambient ( قابليتکاردرمناطقحارهای 

قابلیت استفاده چهار فصل
سرمایشحاصلازداکتاسپليت،بهصورتتراکمیبااستفادهازکمپرسوروگاز R410Aوگرمایشآن،بااستفادهازآبگرممتصلبهپکيجگرمایشی
خانگیحاصلمیشــودکهبدوناســتفادهازهيچسيســتمسرمایشــیوگرمایشــیاضافیدیگر،درتمامیفصولســالقابلاســتفادهمطلوبمیباشــد.
عــاوهبــرآن،قابليــتتهویــهوتخليههوابدوناســتفادهازســرمایشویاگرمایشواســتفادهازهوایتازهویابرگشــتدرفصولبهاروپایيــزوجوددارد.

سازگار با محیط زیست
گازR410Aازالیــهازونمحافظــتنمــوده،ســازگاربــامحيــطزیســتبــودهوعــاوهبــرآن،دارایراندمــانباالتــرینســبتبــهگازهــایR22 و

R134Aمــیباشــد.بــهایــنترتيــبشــروعیــکمبــداءجدیــدبــرایمحافظــتازمحيــطزیســتخواهــدبــود.

قابلیت فیلتراسیون هوا
طراحــییونيــتداخلــیبــهگونــهایانجــامشــدهاســتکــهبــانصــبفيلتــرمناســبدرمحــلهــوایورودیبــهیونيــت،عمــلتصفيــهوپاالیــش
هــواشــاملبــو،مــوادشــيمياییوآالیندههــایمعلــقدرهــواماننــدباکتریهــاوویروسهــاکــهموجــبایجــادآلرژیهــایفصلــیمیشــوند،

بــهخوبــیصــورتمیگيــرد.هــریــکازقابليتهــایاشــارهشــدهدرفــوق،متناســببــادرخواســتمشــتریقابــلاجــراخواهــدبــود.

قابلیت نصب در فضای محدود
بــاتوجــهبــهمحدودیتهــایموجــوددرســاختمانهایبتنــیویــاپيــشســاختهجهــتاجــرایکانــالفلــزی،قابليــتتنظيــمبرگشــتهــوااز
پشــتویــازیــردریونيــتداخلــیوتطابــقبــامحــلنصــب،ازقابليتهــاییونيــتداخلــیمیباشــد.ایــنقابليــتبــهگونــهایطراحــیشــده
اســتکــهحتــیمصــرفکننــدهنيــزمیتوانــدبــابــازکــردنتنهــادوکلمــپمحــلبرگشــتهــوارااززیــربــهپشــتویــابرعکــستغييــردهــد.

امکان استفاده از هوای تازه
بــاتوجــهبــهمحــلنصــبوکاربــریمحــل،ممکــناســتدرمواقعــینيــازبــههــوایتــازهجهــتباالبــردنمطبوعيــتهــوااحســاسشــودکــه

ایــنقابليــتنيــزعــاوهبــروجــودهــوایبرگشــتدریونيــتداخلــیوجــوددارد.

گرمایش مطلوب و ارزان
برخــافنمونههــایخارجــیموجــوددربــازارکــهگرمایــشنيــزدرســيکلزمســتانیبــااســتفادهازکمپرســور)هيــتپمــپ(ونهایتــامصــرف
بــاالیانــرژیبــرقصــورتمــیپذیــرد،درایــنمحصــولبــاتوجــهبــهقيمــتگازمصرفــیدرمقایســهآنبــاقيمــتبــرقدرکشــورایــران،از
کویــلآبگــرماســتفادهشــدهاســت.آبگــرممــوردنيــازکویــلگرمایشــیتوســطپکيجهــایگرمایشــیاســتاندارددربــازارتاميــنمیشــود.



تقسیم برودت و گرمایش
بــاتوجــهبــهتوزیــعوپرتــابهــواتوســطدریچههــایتعبيــهشــدهدرکانالهــایموجــوددرســقفکاذب،هــوابــهطــوریکنواخــتدرتمامــی

نواحــیوبخشهــایمنــزلویــاســاختمانمــوردنظــرپخــششــدهوکليــهفضاهــایســاختمانراپوشــشمیدهــد.

استقال در سرمایش و گرمایش
بــاتوجــهبــهافزایــشنــرخحاملهــایانــرژیدرکشــور،مصــرفبهينــهانــرزییکــیازدغدغههــاینویــنزندگــیشــهریوبــهویــژهآپارتمــان
نشــينیاســت.اســتفادهازیونيــتمجــزاومســتقلدرهــرواحــدبــاکمتریــنســطحاشــغالشــدهدرمحيــطداخلــی،یکــیدیگــرازمزایــای

ــد. ــهمیباش ــرکتتهوی ــیش ــتمهایداکت سيس

هزینه پایین تعمیرات و نگهداری
داکــتاســپليتهــایشــرکتتهویــهبــهدليــلنصــبادواتکنترلــیاتوماتيــک،بــهگونــهایطراحــیشــدهاندکــهکاربــریآنراحــتوقابــل

اطمينــانبــهلحــاظعملکــردصحيــحبــودهونيــازبــهتنظيمــاتفصلــیتوســطمتخصصيــنوتعميــرکارانرابــهحداقــلرســاندهاســت.

نحوه نصب و جانمایی



۱4

اندازه هاي ابعادي یونیت داخلي داکت اسپلیت ) اواپراتور(

Model (OUTDOOR) W(mm) H(mm) D(mm) 
  510 
  550 
  590 
  590 

DUCT SPLIT 

1150
950

1250
1300

330

380
380
330

TDS-SIRM-24-R 
TDS-SIRM-36-R 
TDS-SIRM-48-P 
TDS-SIRM-60-P 



اندازه هاي ابعادي یونیت خارجی داکت اسپلیت )کندانسور(

Model (OUTDOOR) W(mm) H(mm) D(mm) 
TDS-SORM-24-R 920 870 350 
TDS-SORM-36-R 920 870 350 
TDS-SORM-36-P 920 870 350 
TDS-SORM-48-P 920 1330 350 
TDS-SORM-60-P 920 1330 350 

DUCT SPLIT 



۱6

نحـوه کـدگـذاری

جداول ظرفیت سرمایشی و گرمایشی

10 - 9 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 2 - 1 

1TAHVIEH Co. T
2 DUCT SPLIT 

D 
3 S 

4 
SIDE DISCHARGES 
TOP DISCHARGET 

5 
INDOOR I 

OUTDOORO 

6 
RIGHT PIPING R 
LEFT PIPING L 

7 
HIGH PRESSUREH 

MEDIUM PRESSUREM 
LOW PRESSURE L 

8-9 /1000 

10 
R22/R407C 

1PH/220V/50HZ R
3PH/220V/50HZ P

R 410a
1PH/220V/50HZ G 
3PH/220V/50HZ H 

TDS -SIRM -24P  P - 4 2 - M - R - I - S - S D - T  

NOMINAL CAPACITY





۱8

مزایای داکت اسپلیت های نسل جدید شرکت تهویه

EC استفاده از فن های
 راندمانباالی۹۰درصدوذخيرهانرژیتاحدود5۰درصد

 مصرفانرژیپایينتر
 قابليتمانيتورینگپيوسته)دماوولتاژموتوربهصورتاتوماتيکمانيتورمیشود(

 نصبواتصالآسان
 ساختارکامپکتواندازهکوچکترموتور

 سطحصدایبسيارپایين
 طولعمربيشتر

 ابليتاتصالبهسيستمهوشمندالکترونيکیویاسيستمهایمانيتورینگباقابليتبرنامهپذیری
 دراینسيستم،پارامترهاینامناسبمثلولتاژباالیراهاندازیویادمایموتور،وجودندارد

 درحالتعملکردمدارباز،سرعتفنمیتواندبهصورتStepless ازمحدوده۰-۱۰ولتیا4-۲۰ميلیآمپرشروعبهکارکند
 فنهــایECبــاقســمتهایالکترونيکــییکپارچــهقابليــتکنتــرلســرعتاز۰تــا۱۰۰٪ســرعتاســمیراداراميباشــد.درحالــتعملکــردی

مــداربســته،فنهــایEC مقــداراندازهگيــریشــدهواقعــیرابــامقــداراســمیمقایســهکــردهوســرعترابــرطبــقنيازمنــدیتنظيــممیکند.

استفاده از کمپرسور اینورتر
اســتفادهازکمپرســورهایجدیــد)چنــددور(درکولرهــایگازی،باعــثصرفــهجویــیدرمصــرفانــرژیتــا4۰٪میشــود،بــهایــنصــورتکــه
دســتگاهبعــدازرســيدنبــهدمــایمــوردنظــر،خامــوشنمیشــودبلکــهدورخــودراکــممــیکنــد.چــونایــنکمپرســورهاقابليــتکارکــردبــا3
دورمختلــفرادارنــدودرزمانــیکــهنيــازبــهتمامــیظرفيــتکمپرســورنباشــد،میتواننــدبــرحســبنيــازبــهصــورتهوشــمنداز۱/3یــا۲/3
تــوانخــوداســتفادهنماینــدوایــندرحالــیاســتکــهدســتگاههایاســپليتمعمولــیچنيــنقابليتــیندارنــدواززمــانشــروعبــهکار،بــا٪۱۰۰

تــوانخــودتــاهنــگامخاموشــییکســرهکارمیکننــد.
برخی مزایای کمپرسورهای اینورتر
 درجهحرارتپایينتروصدایکمتر

کمپرســورهایمعمولــیبــرایکارکــردننيــازبــهولتــاژبــاالدارنــد.درنتيجــه،انــرژیزیــادیبــهصــورتگرمــاتلــفمیشــودوبــهخاطــردور
زیــاد،لــرزشوصــداینســبتازیــادینيــزتوليــدمیکننــد،ایــندرحالــیاســتکــهکمپرســورinverter بســيارکــمصداســتوبــهخاطــرقابليت

کارکــردبــادورپایيــن،کمتریــنانــرژیگرمایــیراتلــفمیکنــد.
Dc inverter درسيستمهای)Capacitor(عدماستفادهازخازن 

همانطورکهمیدانيمیکیازمشــکاتوعواملمصرفزیادانرژیدرکولرهایگازی،اســتفادهازخازندرآنهاســتکهمخصوصاًدرهنگاماســتارت،ولتاژ
ACزیادیبرقازشــبکهمیگيردوهمينامرباعثصدمهزدنبهســایروســایلبرقینيزمیشــود.درحاليکهدرسيســتماینورتر،کمپرســوربرقورودی
متناوبرابهDCتبدیلمیکندوباکنترلفرکانس،دورکمپرســورتنظيممیشــودودیگربرایاســتارتاوليهوهمچنينکارکرد،نيازیبهخازنندارد.

 استفادهازگازR410aدردستگاههایاینورتر
اســتفادهازنســلجدیــدگازهــایترکيبــیازانــوعمختلــف۱34،4۱۰،4۰7و....عــاوهبــرباالبــردنراندمــاندســتگاهدرگرمایــشوســرمایشتــا

دماهــای۲۰-و6۰+آســيبیبــهمحيــطزیســتنيــزنمیرســاند.
 صرفهجوییدرمصرفانرژی

سيســتمتهویــهمطبــوعمجهــزبــهکمپرســوراینورتــر،میتوانــدبــاکنتــرلســرعتمتغيــرکمپرســور،دمــایکامــاثابتــیرابــرایشــمافراهــم
کنــدوباعــثصرفــهجویــیدرمصــرفانــرژیتــا6۰٪میشــود.



)Rotary( استفاده از کمپرسور های روتاری
 تعميرونگهداریآسانترایننوعکمپرسورهانسبتبهسایرکمپرسورها

 کمترینمقدارروغنموردنيازنسبتبهسایرکمپرسورها
 تواناییعملکرددرمحيطهایسختوخشن

 توليدگرمایپایينتر
 دارایتکنولوژیمقاومدربرابرشوکهاوضربهها

 بسيارسبکتروقابلحملترنسبتبهسایرکمپرسورها
 هيچگونهکاهشدرظرفيتکمپرسورباگذشتزمانرخنمیدهد

  جایگزینیمناسببرایکمپرسورهایرفتوبرگشتی
 بازدهیباالبااشغالفضایکمتر

 توليدصدايکمتر
 مصرفبهينهتر

R410a استفاده از مبرد
 اینمبردسازگاربامحيطزیستبودهوحاویهيچگونهمادهشيمياییمخربالیهازوننمیباشد

 امکانطراحیسيستمهاییکوچکتروباراندمانباالتربااینمبردوجوددارد
 بهعلتتبادلحرارتیبهتروافتفشارکمتر،اینمبرداشتعالپذیرنمیباشد

 سمیبودنآنبسيارپایينمیباشد
 ارزانتربودن

 خورندگیپایين
 کارکرددرفشارباال
 تبادلحرارتیباالتر

 قابلاستفادهبالولههایفوالدی،مسیوبرنجی
 توليدصدايکمتر

 مصرفبهينهتر




