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هقذهو

ُذف اصلی تِْیَ هغجْع زفظ ؽشایظ هسیظ ثَ دّ هٌظْس صیش هی ثبؽذ :
.1

ایدبد سازتی ّ آعبیؼ اًغبى

.2

کٌتشل فضبیی کَ یک ًْع هسصْل دس آى ًگِذاسی هی ؽْد.

ثشای ایي هٌظْس ثبیذ دعتگبُی ثب ظشفیت هٌبعت دس عبختوبى ًصت ؽذٍ ّ دس عْل عبل کٌتشل ؽْد .ظشفیت ایي
دعتگبٍ ثب زذاکثش ثبس ّالؼی دس ُش لسظَ تؼییي هی ؽْد ّ ًْع کٌتشل آى ثب ؽشایغی کَ ثبیذ دس ٌُگبم ثبس زذاکثش یب
ثبس ًغجی ّخْد داؽتَ ثبؽذ ،هؾخص هی گشدد.خِت اًدبم ایي هْاسد; الصم اعت یک ثشسعی کلی ّ دلیك خِت
اسصیبثی ػٌبصش هتؾکلَ ثبس اًدبم گیشدُ.وچٌیي عشازی عیغتن ّ اًتخبة دعتگبٍ اص ًمغَ ًظش ثب صشفَ گی
التصبدی دس صْستی هیغش اعت کَ زذاکثشثبس ّالؼی دس ُش لسظَ ثَ دلت تؼییي ؽْد.
یک پشّژٍ تِْیَ هغجْع ؽبهل پٌح هشزلَ اعبعی صیش اعت کَ دس اداهَ ثَ ثشسعی ُش یک هی پشداصین:
.1

هغبلؼَ ّ تؼییي هؾخصبت اّلیَ پشّژٍ.

.2

هسبعجَ ثبسُبی زشاستی ّ ثشّدتی عبختوبى.

.3

عشازی ،هسبعجَ ّ اًتخبة عیغتن تِْیَ هغجْع.

.4

اخشا ّ آصهبیؼ عیغتن تِْیَ هغجْع

.5

ثشسعی خْاًت التصبدی.
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)1

هغبلؼَ ّ تؼییي هؾخصبت اّلیَ پشّژٍ

اصْال تخویي صسیر ثبس زشاستی،ثغتگی صیبد ثَ ثشسعی دلیك اخضای ثبس دس هسیظ هْسد تِْیَ داسدً.مؾَ ُبی کبهل
عبختوبى ّ ُوچٌیي عشذ کلی فضب;لغوتی اص یک ثشسعی کبهل هسغْة هی ؽْد،ثٌبثشایي هْاسد صیش ثبیذ ثَ دلت
ثشسعی ؽًْذ:
.1

هْلؼیت عبختوبى:

تؼییي هؾخصبت هٌغمَ  ،خِت یبثی عبختوبى  ،هْلؼیت ًغجت ثَ عبختوبى ُبی هدبّس  ،چگًْگی تبثؼ
خْسؽیذ ّ ّصػ ثبد  ،عغْذ هٌؼکظ کٌٌذٍ ًْس ًظیشآة  ،آعفبلت ّ غیشٍ.
.2

کبسثشد عبختوبى:

ًْع اعتفبدٍ اص عبختوبى ؽبهل; هغکًْی  ،ثیوبسعتبى  ،اداسی  ،تدبسی  ،صٌؼتی  ،عبلي اختوبػبت ّ غیشٍ.
.3

هؾخصبت ٌُذعی عبختوبى:

تؼییي اثؼبد عبختوبى ؽبهل ;عْل  ،ػشض  ،استفبع کف تب عمف  ،اًذاصٍ دسة ّ پٌدشٍ ُب ّ غیشٍ ثب تْخَ ثَ ًمؾَ ُبی
عبختوبًی.

.4

هصبلر عبختوبًی:

تؼییي ًْع هْاد ّ هصبلر اعتفبدٍ ؽذٍ دس عبختوبى ؽبهل  :خٌظ  ،ظشفیت زشاستی  ،ضخبهت الیَ ُبی خذاس ّ
غیشٍ.
.5

هؾخصبت دسة ّ پٌدشٍ ُب:

ؽبهل; چْثی ،فلضی ،کؾْیی ،لْالیی ،ؽیؾَ ای یک خذاسٍ ،دّ خذاسٍ ّ چٌذ خذاسٍ ،ؽیؾَ ُبی سًگی،سفلکظ،
خبرة زشاست ّ غیشٍ.
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.6

ّضؼیت عبکٌبى عبختوبى :

ؽبهل; تؼذادًْ ،ع فؼبلیت ،دسصذ افشاد عیگبسی ،هذت البهت ،تشاکن تدوغ دس ُش هتش هشثغ  ،عي ،خٌظ ّ غیشٍ.
.7

عیغتن سّؽٌبیی ّ ّعبیل ثشلی ّ زشاستی:

تؼییي تْاى چشاغِب ّ تدِیضات ؽبهل ;ًْع چشاغِب ،لذست هصشفی الکتشّ هْتْسُب ،ظشفیت زشاستی ّ ّعبیل گبص عْص،
ّعبیل الکتشًّیکی ّ صهبى ّ هذت سّؽي ثْدى ُش یک دس عْل سّص.
.8

دائن یب هٌمغغ کبس کشدى عیغتن:

هوکي اعت اص هکبى ُبیی ًظیش آهفی تئبتش ثغْس دائن اعتفبدٍ ًؾْد ّ یب اص ّعبیل تِْیَ هغجْع اداسات دس سّص ُبی
اخش ُفتَ اعتفبدٍ ًؾْد .دس ایي صْست دس تؼییي ظشفیت دعتگبُِب ضشایت خبصی اػوبل هی ؽْد.
.9

فضب ُبی لبثل دعتشط:

تؼییي فضبُبی لبثل اعتفبدٍ خِت ػجْس کبًبل ُب ،لْلَ ُب (ؽبهل عمف ُبی کبرة ّ داکت ُب)ً ،صت هْتْس خبًَ،
ًصت دعتگبُِبی ُْا عبص ،ثشج خٌک کي ،دّد کؼ ،تبثلْ آتؼ ًؾبًی ّ غیشٍ.
.11

هْاًغ:

تؼییي هْاًغ دس ایدبد ؽجکَ ُبی هختلف عغتن تِْیَ هغجْع ًظیش ;ساٍ پلَ ُب ،لْلَ ُبی گبص ،ؽجکَ الکتشیکی ّ
غیشٍ.
.11

تبهیي اة عبختوبى:

تؼییي هؾخصبت عشّیظ ُبی تبهیي آة عبختوبى ؽبهل ;هْلؼیت،فؾبس ،لغش لْلَ ُب ّ غیشٍ.
.12

تبهیي ثشق عبختوبى:

تؼییي هؾخصبت ؽجکَ ثشق ؽبهل ;تؼذاد فبصّ ،لتبژ ّ فشکبًظ.
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.13

تبهیي عْخت عبختوبى:

تؼییي عْخت هصشفی ؽبهل ; عْخت گبص ،عْخت گبصّییل،هبصّت ّ دس صْست اعتفبدٍ اص عْخت عجیؼی تؼییي
هؾخصبت ؽجکَ ؽبهل ; فؾبس ،ظشفیت ،هْلؼیت ّ غیشٍ.
.14

دفغ فبضالة عبختوبى:

تؼییي هؾخصبت عیغتن تخلیَ فبضالة ؽبهل ; چبٍ ،عپتیک ،تصفیَ ّ ؽجکَ ؽِشی ّ دس صْست اعتفبدٍ اص
ؽجکَ فبضالة ؽِشی ،تؼییي هْلؼیت آى خِت اتصبل لْلَ ُبی عبختوبى ثَ ؽجکَ.
.15

فٌذاعیْى ّ تکیَ گبُِب:

تؼییي لذست عبختوبى ثشای اعتمشاس ثشج خٌک کي ّ هٌبثغ آة ،اثشات صذا ّ استؼبػ ،فبصلَ هسل اعمشاس دعتگبُِبی
ُْاعبص تب فضبُب ّ غیشٍ.
.16

اًتمبل دعتگبُِب:

تؼییي هغیش ّ اهکبًبت زول دعتگبُِب ثَ هسل ًِبیی آًِب ؽبهل زول دعتگبُِب ثَ هْتْسخبًَ ّ اعتفبدٍ اص
آعبًغْس ،پلکبى ،خشثمیل ّ غیشٍ.

)2

هسبعجَ ثبسُبی زشاستی ّثشّدتی عبختوبى

ثشآّسد ثبس تِْیَ هغجْع خِت تبهیي هجٌبیی ثشای اًتخبة دعتگبُِبی تِْیَ هغجْع  ،ضشّسی اعت  .ظشفیت هبکضیون
زشاستی ّ ثشّدتی عبختوبى دس سّص عشذ ثشاثش ثبؽذ .یک سّص عشازی ثَ صْست ُبی صیش تؼشیف هی ؽْد:
 یک سّص کَ دس عی آى دسخَ زشاست زجبة خؾک ّ زجبة هشثْط ثَ عْس ُوضهبى ثَ همذاس پیک خْد هی سعٌذ . یک سّص کَ دس آى همذاس ثغیبس کوی غجبس دس ُْا ّخْد داسد  ،صیشا غجبس هی تْاًذ هْخت کبُؼ زشاست دسیبفتی اصخْسؽیذ ؽْد.
 سّصی کَ توبم ثبسُبی داخلی دس زذ ًشهبل ّخْد داسد.صهبى پیک ثبس سا هی تْاى ثَ عْس تدشثی ّ ثش اعبط هؾبُذات تؼییي کشد ّلی ثَ ُش زبل ثشای چٌذیي صهبى هختلف
دس سّص ثبیذ ثشآّسد ثبس اًدبم ؽْدً .سٍْ هسبعجَ دلیك ایي ثبسُب دس فصل ُبی ثؼذی ثیبى ؽذٍ اعت.
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)3

عشازی ،هسبعجَ ّ اًتخبة عیغتن تِْیَ هغجْع

اغلت ثشای یک هٌِذط عشاذ  ،تصوین گیشی دس هْسد اًتخبة یک عیغتن هٌبعت تِْیَ هغجْع ثشای یک فضبی
هؼیي ،اهشی ثغیبس هؾکل ّ پیچیذٍ هی ًوبیذ.
ػالٍّ ثش ایي ،ثب صشفَ گی التصبدی ًیض دس اهش اًتخبة عیغتن تِْیَ هغجْع ًمؼ هِوی ایفب هی کٌذ .دس تِْیَ
هغجْع کبهل یک هسیظ; پبساهتشُبی دهب ،سعْثت ،زشکت ُْا ،تویضی ُْا ،تِْیَ ّ ُوچٌیي عش ّصذا ،هیجبیذ دس
عغر هتؼبدل ّ هؼمْلی زفظ ؽًْذ .اهب اغلت اّلبت ًوی تْاى پبساهتشُبی هزکْس سا ثَ صْست دلخْاٍ زفظ ًوْد ّ
ثغتگی ثَ ُذف ّ ػولکشد عیغتن تِْیَ هغجْع ،ثَ ًبچبس ثشخی اص پبساهتشُبی فْق دس عشازی عیغتن ززف
خْاٌُذ ؽذ .الجتَ گبُی اّلبت ُضیٌَ عبخت عیغتن ثَ ػٌْاى پبساهتش اصلی ،عبیش پبساهتشُب سا تست الؾؼبع لشاس
خْاُذ داد.

هِوتشیي ػْاهلی کَ دساًتخبة یک عیغتن تِْیَ هغجْع هْثشًذ; ػجبستٌذ اص:
-1

همذاس عشهبیَ هْخْد.

 -2فضب یب عبختوبى ؽبهل; ُذف اص ثَ کبسگیشی آى ،هسل آى ،هْلؼیت ،خِت ّ ؽکل آى.
ّ -3ضؼیت خبسخی عبختوبى ؽبهل دسخَ زشاست ،سعْثت،ثبد ّ غیشٍ.
 -4ثبسُبی زشاستی ّ ثشّدتی عبختوبى.
 -5ضشّست ّ ظشفیت پیؼ ساٍ اًذاصی عیغتن تِْیَ هغجْع.
 -6خٌجَ ُبی فیضیکی عبختوبى دس استجبط ثب هسل دعتگبُِب،عبصگبسی عیغتن ّ هْاصًَ ثبسُبی خضئی.
 -7تصْیش خشیذاس اص هسیظ دلخْاٍ اّ.
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ُش هسیظ هْسد تِْیَ ؛ هغبیل هشثْط ثَ خْد سا داسا هی ثبؽذ  .زتی ّلتی کَ هؾکالت هؾخص هی ؽًْذ ّ خٌجَ
ُبی فیضیکی هسیظ تؼییي گشدًذ ّ ثبسُبی عشهبیی ّ گشهبیی هسبعجَ ؽًْذ ً ،یض هی تْاى یک ساٍ زل کلی اتخبر
ًوْد  .عشاذ ثبیذ ثشای پیؾٌِبد یک عیغتن هٌبعت  ،اص ًْع عبختوبى ّ ظشفیت زشاستی آى آگبٍ ثبؽذ  .ثبسُبی
داخلی ّ خبسخی ّ خٌثی عبصی ایي ثبسُب تْعظ عیغتن ثبیذ هؾخص ؽًْذ  .تصْیش کبهلی اص تدِیضات ًصت
ؽذٍ  ،کٌتشل عیغتن تِْیَ هغجْع ّ غیشٍ ضشّسی هی ثبؽذ  .ثَ عْس کلی عبختوبًِبیی کَ ثشای تِْیَ هغجْع
دس ًظش گشفتَ هی ؽًْذ ثَ دّ دعتَ هسیظ ُبی یک هٌظْسٍ ّ هسیظ ُبی چٌذ هٌظْسٍ تمغین هی گشدًذ .دس هسیظ
ُبی یک هٌظْسٍ ًظیش اداسات ،سعتْساى ُب ّ عبختوبًِبی هغکًْی ; افشاد خِت یک ُذف هؾتشک عکًْت داسًذ
ّ ثٌب ثشایي اص ًمغَ ًظش تِْیَ هغجْع خصْصیت اصل چٌیي هسیظ ُبی ّخْد فمظ یک زْصٍ کٌتشلی هسیغی هی
ثبؽٌذ .دس همبثل دس هسیظ ُبی چٌذ هٌظْسٍ گشُّی اص افشاد ثب اُذاف گًْبگْى دس یک عبختوبى چٌذ عجمَ تدوغ هی
کٌٌذ ّ لزا خصْصیت اصلی ایي هسیظ ُب ّ ،خْد زْصٍ ُبی هتؼذد کٌتشل هسیغی اعت کَ ػوْهب اص عشیك یک یب چٌذ
عیغتن تِْیَ هغجْع هشکضی تغزیَ هی ؽًْذ.

)4

اخشا ّ آصهبیؼ عیغتن تِْیَ هغجْع

پظ اص اًدبم هسبعجبت ّ تِیَ ًمؾَ ُبی عیغتن تِْیَ هغجْع  ،اخشای عغتن ثب تْخَ ثَ دعتْسالؼول ُبی
اخشایی دس عبختوبى هْسد ًظش اًدبم هی ؽْد ّ دس هشازل هختلف اخشا  ،عیغتن هْسد آصهبیؼ ّ ثشسعی لشاس هی
گیشد  .دس عبختوبًِبی ثضسگ کَ ًمؾَ ُبی ؽجکَ ُبی هختلف تبعیغبت ثغْس خذاگبًَ تِیَ هی ؽًْذ  ،ثشای
تٌظین ثِیٌَ فضب ّ خلْگیشی اص تذاخل ؽجکَ ُب ثب یکذیگش ثِتش اعت لجل اص اخشای تبعیغبت ً ،مؾَ ُبی کبسگبُی
کَ ًؾبى دٌُذٍ آسایؼ همبعغ لْلَ ُب ّ کبًبل ُب دس عمف ُبی کبرة  ،داخل داکت ُب ّ کبًبل ُب هی ثبؽٌذ ،تِیَ
هی ؽًْذ .

هغبلت صیش ثؼٌْاى ساٌُوبیی خِت ثذعت آّسدى اعالػبت هْسد ًیبص دس اًتخبة هسل عیغتن ُبی تِْیَ هغجْع هی
ثبؽذ:
-1

فضبُبی دس دعتشط ّ ثذّى اعتفبدٍ عبختوبى ثبیذ ثشسعی ؽًْذ.

-2

هْلؼیت توبم دیْاسُب ّ پبستیؾي ُبیی کَ هسل ًصت ّعبیل اعفبء زشیك هی ثبؽٌذ ثبیذ هْسد تْخَ لشاس گیشًذ.

 -3هدبسی هکؼ ُْای ثیشّى ًغجت ثَ عبختوبى ّ خیبثبى ّاهکبى ّسّد هْاد ًب هغلْة آلْدٍ کٌٌذٍ ثَ آى ثبیذ دس
ًظش گشفتَ ؽًْذ .
 -4هؾخصَ ُبی هؼوبسی عبختوبى خِت اًتخبة دسیچَ ُبیی کَ ثبعشذ عبختوبى هغبثمت ًوبیٌذ ثبیذ ثشسعی
ؽًْذ.
-5
.

تدِیضات ّ کبًبل ُبی ُذایت ُْا کَ اص لجیل هْخْد ُغتٌذ ثشای اعتفبدٍ هدذد دس صْست اهکبى ثشسعی ؽًْذ
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-6

فٌذاعیْى عبختوبى ّ همبّهت آى ثشا خب یبثی ّ ًصت عیغتن تِْیَ هغجْع ثبیذ هْسد تْخَ لشاس گیشد .

-7

هغئلَ کٌتشل صذا ّ استؼبػ دس استجبط ثب هسل دعتگبُِب ثبیذ هْسد ثشسعی لشاس ثگیشد.

-8

اهکبى زشکت دادى تدِیضات ّ ثشدى آًِب ثَ هسل هْسد ًظش ثبیذ ثشسعی ؽْد.

-9

ًسٍْ تبهیي ثشق هصشفی هسل ّ هسذّدیت ُبی خشیبى ّ ّلتبژ ثبیذ هؾخص ؽذٍ ثبؽذ.

 -11اعتبًذاسدُبی هلی دس هْسد عغتن تبهیي آة  ،تدذیذ هبدٍ هجشد ،فبضالة  ،کبًبلِب  ،تدذیذ ُْای عبختوبًِب
 ،هسل لشاسگیشی دعتگبُِب ّ غیشٍ ثبیذ سػبیت ؽًْذ.

)5

ثشسعی خْاًت التصبدی

اص خولَ هِوتشیي ػْاهلی کَ هی تْاًذ ثش ًْع تدِیضات ّ کل عیغتن اثش ثگزاسد  ،ػْاهل التصبدی هی ثبؽذ  .ایي
ػْاهل ًتیدَ صبزت کبس ّ زذ عشهبیَ گزاسی دس ایدبد تبعیغبتی اعت کَ ثبیذ ؽشایظ زذالل ّ یب زذاکثشی سا تبهیي
ًوبیذ.عَ ػبهل هِن التصبدی کَ دس اًتخبة یک عیغتن تِْیَ هغجْع هغشذ ُغتٌذ ػجبستٌذ اص ؛ ُضیٌَ ُبی اّلیَ
ُ،ضیٌَ ُبی ًگِذاسی ّ ثشگؾت عشهبیَ.هٌِذط عشاذ ًَ تٌِب ثبیذ عشذ خْد سا ثش هجٌبی خْاًت هٌِذعی تِیَ کٌذ
 ،ثلکَ ثبیذ هیضاى عشهبیَ گزاسی صبزجکبس سا ًیض دس ًظش داؽتَ ثبؽذُ.ضیٌَ خشیذ تدِیضات ًیض ثَ لیوت آًِب  ،هْاد
هصشفی ً ،یشّی کبس ُّضیٌَ ُبی ًصت عیغتن ّاثغتَ اعت .ایي هْاسد سا ثبیذ ثَ دلت هتؼبدل عبخت تب ثتْاى
ثِتشیي عیغتن سا اًتخبة کشد .
ُضیٌَ ُبی ًگِذاسی یک عیغتن تِْیَ هغجْع ًیض ثَ همذاس هصشف اًشژی آى عیغتن ّ دعتوضد افشادی کَ خِت
ثِشٍ ثشداسی اص آى هؾغْل کبس ُغتٌذ ثش هی گشدد .دس هسبعجَ اّلیَ هخبسج ّ دسآهذ ُب ؛ تمشیجبت ثَ کبس ثشدٍ ؽذٍ
ثش هجٌبی لضبّت ُبی تدشثی دس تؼییي همبدیش ثبس تِْیَ هغجْع ّ هخبسج الصم خِت ثِشٍ ثشداسی اص عیغتن صْست هی
گیشد  .عپظ هی تْاى تدضیَ ّ تسلیل هخبسج ّ دسآهذ ُب سا ثشای عیغتن تِْیَ هغجْػی کَ لبدس اعت پتبًغیل
عشهبیَ گزاسی خبلجی داؽتَ ثبؽذ اًدبم داد .هتٌبعت ثب ایي ًتبیح ّ تسلیل ُب هی تْاى تؼییي ًوْد کَ کذام
عیغتن هٌبعت تشیي ّ ثِتشیي اًتخبة خْاُذ ثْد .
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انواع سیستم های تهویه مطبوع:
 All air system -1عیغتن ُبی توبم ُْا
 Air & water system -2عیغتن ُبی ُْا  -آة
 All water system -3عیغتن ُبی توبم آة
 Dx coil system -4عیغتن ُبی اًجغبط هغتمین
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