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Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Зображення та діаграми є лише довідковими і можуть бути
змінені без попереднього повідомлення.

Anti-corrosion Solution
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Антикорозійні рішення від Hisense VRF

них багата електролітами, що зустрічаються в природі. Зазвичай метали

Морський берег

та сплави, такі як залізо та алюміній, дуже вразливі до корозії через
морську воду чи повітря біля океану або моря.
Морське атмосферне середовище надзвичайно складне. У міру того, як
широта та прибережні географічні умови змінюються, такі фактори
навколишнього середовища, як температура, вологість, радіація,

Компоненти та деталі, розмічені на зовнішньому блоці, дуже вразливі до корозії. Hisense проаналізував корозію цих
компонентів і розробив відповідне антикорозійне рішення. Завдяки обробці антикорозійним розчином Hisense, стійкість до
корозії зовнішнього блоку буде значно підвищена. Усі антикорозійні зовнішні блоки мають власну декоративну табличку із
зазначенням своєї ідентичності як блоки з антикорозійним захистом.

концентрація хлорид-іонів у повітрі та солоність мають великий вплив на
корозію матеріалу.
Корозія через морське атмосферне середовище буде більше із
збільшенням температури. Таким чином, корозійні явища є сильними в
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тропіках, помірними в субтропіках і м'якими на північному та південному
полюсах.

Двигун вентилятора

Кронштейн двигуна

Верхня решітка

Верхня панель

Теплообмінник

Фактори, що впливають на корозію біля моря:

Температура і вологість
Сонячний ультрафіолет
Солоність повітря та інші забруднювачі
Електрична коробка

У виробничому середовищі повітря містить багато кислих, лужних,
сольових та інших корозійних газів, таких як SO2 та NOx. Гази
спричиняють різні корозії, такі як окислювальна корозія, сульфідна
корозія та електрохімічна корозія на металах.
Фактори, що впливають на корозію у промислових зонах:

Промислові зони

Компресори

Нижня основа

Гвинти

Передня панель

Захисна сітка

Бокова панель

Температура і вологість
Сонячний ультрафіолет
Кислі, лужні та інші корозійні гази у повітрі

Кронштейн двигуна

Негативні наслідки корозії

Верхня панель

Теплообмінник
Бокова панель

Усі види зовнішньої корозії

Бокова панель

Продуктивність охолодження

Знижується

Витрати на електрику

Підвищюється

Продуктивність обігрву

Знижується

Кількість скарг клієнта

Підвищюється

EER

Знижується

Вартість обслуговування

Підвищюється

Тривалість експлуатації

Знижується

Рентабельність інвестицій

Знижується

Двигун вентилятора
Нижня основа

Компресор

Гвинти

Передня панель

Захисна сітка
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Океани та моря охоплюють понад 70% земної поверхні, тоді як вода в
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Компоненти

Теплообмінник

Матеріал

Покриття
Black Fin

Антикорозійне
рішення

1-й крок: Покриття модифікованою
епоксидною смолою
2-й крок: Покриття гідрофільною
плівкою

Корозія
Тест на стійкість ※1

Антикорозійне покриття Black Fin
Основними плівкоутворюючими смолами традиційних синіх антикорозійних покриттів (Blue Fin) є акрилові смоли, а
плівкоутворюючі смоли антикорозійних покриттів Hisense є епоксидними смолами. Товщина плівки епоксидної смоли в 1,5
рази більше, ніж у акрилової смоли, а її кислотостійкі, лугостійкі та стійкі до соляного туману властивості в 3 рази
перевищують акрилову смолу.

Звичайне покриття Blue Fin

Антикорозійне покриття Black Fin

1500 годин
(Еквівалентний термін життя
60 років у нейтральному
природному середовищі)
Результат тесту: Пройдено

Передня панель, верхня
панель, бічна панель, нижня
панель, конструкційні колони
тощо.
(Частини з листового металу,
які розташовані на зовнішній
поверхні)

Антикорозійно
оброблена
оцинкована сталь

Електрична коробка,
кронштейн двигуна та
кріпильна пластина,
з'єднувальна пластина тощо
та інші внутрішні деталі з
листового металу

Антикорозійно
оброблена
оцинкована сталь

Сітка захисту
теплообмінника, верхня
решітка

Антикорозійна
низьковуглецева
сталь

Обладнання під
тиском

Вуглецева сталь,
оброблена проти
корозії

1-й крок: Обробка на основі цирконію
2-й крок: Нанесення спрею з
епоксидного цинку, багатого ґрунтовкою
3-й крок: Нанесення спрею з чистої
поліефірної фарби
Загальна товщина покриття: 100 мкм ~
180 мкм

1500 годин
(Еквівалентний термін життя
60 років у нейтральному
природному середовищі)

Гідрофільне покриття:
акрилова смола
Корозійно-стійке покриття:
модифікована епоксидна смола
Легка основа фольги:
алюмінієвий сплав

Результат тесту: Пройдено

1-й крок: Обробка на основі цирконію
2-й крок: Нанесення спрею з чистої
поліефірної фарби
Загальна товщина покриття: 50 мкм ~ 120
мкм

1500 годин
(Еквівалентний термін життя
60 років у нейтральному
природному середовищі)

1-й крок: Обробка на основі цирконію
2-й крок: Занурення в пластикову
поліетиленову смолу.
Загальна товщина покриття: 400 мкм ~
600 мкм

2000 годин
(Еквівалентний термін життя 80
років у нейтральному
природному середовищі)

1-й крок: Обробка на основі цирконію
2-й крок: Нанесення спрею з чистої
поліефірної фарби або електрофорез
Загальна товщина покриття: 50 мкм ~
120 мкм
Товщина покриття електрофорезом:
20 мкм ~ 40 мкм

Гідрофільне покриття:
акрилова смола
Корозійно-стійке покриття:
акрилова смола
Легка основа фольги:
алюмінієвий сплав

Результат тесту: Пройдено

Примітки: Це чорне покриття може тримати корозійнe стійкість до 1500 годин за таких умов: тест на розпилення нейтральної солі, 5% NaCl, 35 ℃。

Hisense VRF з покриттям Black Fin

Результат тесту: Пройдено

Антикорозійна обробка поверхні від Hisense
1500 годин
(Еквівалентний термін життя
60 років у нейтральному
природному середовищі)

Корозія зовнішнього блоку безпосередньо пов'язана з опроміненням ультрафіолетовими променями. Hisense постійно
покращує атмосферостійкість виробу, а також покращує стійкість порошкового покриття сітки та деталей з листового
металу що підвищую антикорозійну здатність всього виробу.

Результат тесту: Пройдено

Кроки Антикорозійної обробки поверхні від Hisense:
Двигун

Гвинти

Антикорозійна
обробка
двигуна

Нержавіюча
сталь

Спрей-покриття з прозорої акрилової
смоли
Товщина покриття: 10 мкм ~ 30 мкм

Спрей-покриття DACROMET®※2

1500 годин
(Еквівалентний термін життя 60
років у нейтральному
природному середовищі)
Результат тесту: Пройдено
1500 годин
(Еквівалентний термін життя 60
років у нейтральному природному
середовищі)
Результат тесту: Пройдено

※1 Умови випробування та стандарти : ISO 21207 / ASTM B117 / GB 1771 / GB 6461 / GB 1766
● Температура: 35±2°C ● NaCl концентрація: 5% ● Середній об'єм обприскування: 50g/L±1g/L
※2 DACROMET® є зареєстрованою торговою маркою NOF METAL COATINGS GROUP, що належить до японської хімічної групи.
★ Вищевказані дані представляють лише показники у тестових умовах. Реальна стійкість до корозії та термін служби обладнання змінюватимуться залежно від
фактичного середовища установки. Дані тесту є лише довідковими.

1-й крок: Обробка на основі цирконію
2-й крок: Нанесення спрею з епоксидного цинку
3-й крок: Нанесення спрею з поліефірної фарби
Переваги: Після антикорозійної обробки поверхонь
всіх металівих панелей та каркасу термін експлуатації
може досягти 60 років корозії.
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Специфікація протикорозійної обробки
для антикорозійного зовнішнього блоку
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Проекти з антикорозійними блоками Hisense

1、 Не встановлюйте зовнішні блоки в тому місці, де морський вітер і туман можуть дути безпосередньо на блок; Якщо можливо,
встановіть блоки в місцях, де можна перекрити вітер з моря, наприклад за стіною.

Домашній салон S Abdulla
Карачі, Пакистан

Будівля /
Захисна стіна

Напрямок
Морський
вітер

Морський
вітер

Море

Море
A≤2000m

Супермаркет Imtiaz Super Market
Карачі, Пакистан

Фабрика Bombo
Бінь Дуонг, В'єтнам

Офіс JAT
Коломбо, Шрі-Ланка

Vinpeal Nam
Хой Ан, В'єтнам

Palm Village
Дар-ес-Салам, Танзанія

Vinschool Halong
Куанг Нінь, В'єтнам

A≤1000m

Зовнішній блок піддається впливу морського вітру，будь
використовуйте антикорозійний блок, якщо A≤2000 м .

ласка,

Морський вітер перекритий стіною чи будівлею,
використовуйте антикорозійний блок, якщо A≤1000 м。

будь

ласка,

Марріоттський двір
Паттайя, Таїланд

2、 Спробуйте встановити зовнішній блок у тіні, щоб уникнути прямого ультрафіолетового випромінювання.
3、 Якщо можливо, будь ласка, регулярно чистіть зовнішній блок чистою водою, коли монтаж був у прибережних районах.
4、 Подряпини, які викликані установкою та технічним обслуговуванням, необхідно вчасно відремонтувати.
5、 Вода на опорній плиті зовнішнього блоку посилить корозію, тому зовнішні блоки повинні встановлюватися з відповідним

Елітна вежа
Канкун, Мексика

нахилом.
6、 Регулярно перевіряйте стан агрегату. (Проведить антикорозійну обробку або змінить компоненти, якщо це необхідно.)

Модельний ряд

Університет професійних досліджень
Аккра, Гана

Серії

S

G+

X

R

Офіс парламенту Гани
Аккра, Гана

H
Вищий суд Гани
Аккра, Гана

Вілла Hilton
Наді, Фіджі

Double tree by Hilton
Наді, Фіджі
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Місце монтажу та обслуговування
Вимоги до зовнішнього блоку

