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  ایمان الیاسیان،دانشجوي دکتراي عمران سازه

  
 سیستم هاي تبخیري (کولر آبی و ایرواشر) -1

  
از یک سیستم براي سرمایش و   کردن سیستم گرمایشی به ایرواشر و استفاده ازکانال برگشت هوا می تواناضافه 

  استفاده کرد. گرمایش ساختمان
 سرمایش= ایرواشر 

 گرمایش= کوره هواي گرم 
  

 سرمایش= کولر آبی 

 گرمایش= کوره هواي گرم یا کویل گرمایشی  
 مزایاي سیستم تبخیري:
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       - .ساده بودن سیستم  
        - .هزینه ي اولیه سیستم پایین می باشد  
       - .تولید اکثر قطعات در داخل کشور  
       - .مصرف برق سیستم پایین می باشد  
       - .هزینه تعمیر و نگهداري سیستم پایین می باشد  
       -  .نصب و راه اندازي سیستم آسان است  
       - .هزینه ي اولیه سیستم پایین می باشد  
       - .مصرف برق سیستم پایین می باشد  
       - هزینه تعمیر و نگهداري سیستم پایین می باشد  

 معایب سیستمهاي تبخیري:
      - .هیچگونه کنترلی روي رطوبت فضاها وجود ندارد  
       - فضاي زیادي درنظرگرفته شود. جهت نصب کانال ها بایستی  
       - .محدود بودن کنترل درجه حرارت  
       - داد افراد زیاد باشد.مناسب نبودن سیستم جهت فضاهایی که در آنها تع  
       - .محدود بودن قدرت خنک کنندگی سیستم  
       - .پایین بودن ظرفیت کولرهاي آبی و در نتیجه نیاز به تعداد زیاد در فضاهاي بزرگ  
       -  ظاهر ساختمان.عدم زیبایی براي نماها و  
       - .نیاز به فضا و اتاق نسبتاً وسیع جهت نصب دستگاه هاي ایرواشر  
       - پایین بودن کیفیت تبرید. 
       - براي شهرهاي مرطوب قابل استفاده نمی باشند 

  
  )DX=Direct Expansionسیستم هاي انبساط مستقیم ( -2

 چهار بخش اصلی:

 (DX) اواپراتور - یا کویل  
  کمپرسور -
  کندانسور -
  ط یا لوله موئینشیر انبسا -

 انواع سیستمهاي انبساط مستقیم:
  

  دستگاه هاي اتاقی
  کولرهاي گازي یکپارچه پنجره اي - 
  و تکه (اسپلیت)کولرهاي گازي د - 
  یونیت داخلی با یک یونیت خارجی)  8تا  2سیستم چند پنله ( - 

VRF - سیستم جریان مبرد متغیر  
  دستگاه هاي هواساز

  دستگاه هواسازاسپلیت کانالی    -
  دستگاه هواساز یکپارچه یا اسپلیت عمودي -
  دستگاه هواساز یکپارچه پشت بامی -
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Variable Refrigerant Volume) ( :VRF  سیستم  

  
  

 کولر گازي اسپلیت کانالی: 

Duct Split  

  
  RoofTop Package هواساز یکپارچه پشت بامی:  - هواسازهاي انبساط مستقیم
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  Vertical Split دستگاه هواساز یکپارچه یا اسپلیت عمودي:
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  رادیاتور و کنوکتور -1                   سیستم هاي گرمایشی

  

  
  یونیت هیتر -2

  
  )Heat Pumpحرارتی (پمپ  -3
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 )Air Furnaceهواي گرم (کوره  -4

 سیکل معکوس کولر گازي
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 با کویلهاي آب گرم، بخاریا هیتر برقیهواساز  -5
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