
(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

11/26/2019

(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir 1

عناصر جزئیات 

تاسیسات ساختمان

:عنوان مطالب

تاسیسات بهداشتی ساختمان✓
تاسیسات حرارتی✓
پکیج ✓
سیستم گرمایش از کف✓
سیستم های تهویه مطبوع و برودتی✓
دتیل های تاسیسات مکانیکی✓
تاسیسات الکتریکی✓
دتیل های تاسیسات الکتریکی✓

تأسیسات بهداشتی ساختمان 

تأسیسات بهداشتی ساختماب به طور معمول سه شبکه زیر راشامل می شود 
شبکه لوله کشی آب سرد ساختمان (الف
شبکه لوله کشی آبگرم ساختمان ( ب
شبکه لوله کشی فاضالب (ج

: منابع تأمین آب
منابع زیر زمین. 2روی زمینی،. 1

رودخانه ها ودریاچه های طبیعی ومصنوعی وانبارهای جمع آوری نزوالت جوی.1
حفر چاه واستفاده از قنا ت واستفاده از چشمه های آب.2

:لوله کشی آب درساختمان
برای پیاده کردن شبکه آب سرد درساختمان مانیاز به چهار بخش اساسی زیر داریم 

(بست ها)نگه دارنده ها -4شیر ها -3اتصاالت -2لوله ها •

:لوله ها
کنیم که درتأسیسات آب رسانی به منظور انتقال آب از نقطه ای به نقطه ای دیگر ازلوله ها استفاده می

.بسته به حجم وفشار مورد نیاز ازاندازه های مختلف لوله بهره میگیریم 

:انواع لوله مصرفی درساختمان 

بیشترین کابرد درتأسیسات حرارت مرکزی ( : لوله سیاه)لوله فوالدی درز دار •

بیشترین کاربرد درلوله کشی آب سرد وآبگرم ساختمان ( :لوله سفید)لوله فوالدی گالوانیزه•
بیشترین کاربرد درلوله کشی گاز ودرتأسیسات با فشار باال ( بدون درز )لوله فوالدی مانسمان •

معموالً بیشترین مصرفش درانتقال آب است : لوله فوالدی اسپیرال 
بیشترین مصرف درآب رسانی وفاضالب است : لوله های بتنی 

بیشترین مصرف درآب رسانی است ترجیحاً آب سرد : لوله های پلی اتیلن 
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کاربردش درتأسیسات الکتریکی است :لوله های فوالدی برق 
بیشترین مصرف لوله های چدنی درتأسیسات فاضالب است : لوله های چدنی 

به عنوان دودکشها ودرتأسیسات فاضالبهایی که همراه با مواد شیمیایی باشد مثل خورنده ها : لوله های سیمانی 
بیشترین مصرف برای دودکشها وتأسیسات فاضالبهای توأم بامواد شیمیایی است : لوله های آزبست -

درلوله های آب باران وفاضالب ( :پلی کا)سی –وی –لوله های پی -

ف رادارد بیشترین مصرف درتأسیسات گرمایشی وسرمایشی است ودرکویلهای حرارتی بیشترین مصر: لوله های مسی -

.ایشی است بیشترین کاربرد درتأسیسات آبرسانی گرمایشی ویرم( : سوپرپایپ ،ایزو پایپ ، نیو پایپ )لوله های چند الیه 

بیشترین مصرف درتأسیسات انتقال گازهای خاص وهوارسانی: لوله های آلومینیومی 

:اتصاالت 

ر جهت درلوله درلوله کشی به منظور اتصال لوله ها به هم دیگر جهت تغییر قطر درمسیر لوله کشی وبرای تغیی
کشی وبه منظور گرفتن انشعاب جدید از مسیر لوله کشی از اتصاالت استفاده می کنیم 

:انواع اتصاالت 
به منظور متصل کردن دولوله ی رسیده به همدیگر : بوشن 

به منظور تغییر جهت درمسیر لوله کشی : زانو

به منظور گرفتن: سه راهی و زانو سه راهی 
انشعاب از مسیر لوله کشی

به کمنظر متصل کردن اتصاالت به همدیگر: مغزی 

به منظور تغییر قطر درمسیر لوله کشی : تبدیل 
به منظور بستن محل انشعاب : درپوش 

: مهره ماسوره  و زانو مهره ماسوره
به منظور اتصال دومسیر رسیده به هم

خم 
پل 

جهارراهی 

زانو سه راهی 

شیرها
و سرعت شیرها به منظور برداشت اب مصرفی از مسیر لوله کشی جهت قطع وصل  جریان اب برای کنترل فشار

حرکت آب و به منظور جلوگیری از برگشت آب در مسیر لوله کشی تعبیه میشود

انواع شیر ها
به منظور برداشتن آب مصرفی( : تک واحدی ) شیر های ساده ( 1
برای قطع و وصل جریان آب در مسیر لوله کشی( : شیر فلکه ) شیر های بین مسیر ( 2

: شیر های مخلوط ( 3
برای تعیین میزان مخلوط شدن 

آب سرد و آب گرم با یکدیگر
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کاربرد برای تنظیم مقدار فشار آّ در مسیر لوله کشی( : بشقابی ) شیر های گلویی ( 4

برای جلوگیری از برگشت آب درمسیر لوله کشی: شیر های یک طرفه ( 5

جهت کنترل فشار و درجه حرارتآّ: شیر اطمینان ( 6

برای انتقال تجهیزات بهداشتی به لوله کشی: شیر پیسوار ( 7

نگه دارند ه ها 
.به منظور لوله کشی در مسیر لوله له کشی استفاده میشود

روش های بستن قطعات و اتصاالت به همدیگر
اتصال دنده ای1)
اتصال جوشنی2)
اتصال به روش فلنجی3)
اتصال پرسی4)

انواع لوله کشی
لوله کشی به روش رو کار بعد از نازک کاری(1
لوله کشی به روش تو کار قبل از نازک کاری2

لوله کشی به روش تو کار
لوله کشی تو کار واقعا در کانال های تاسیساتی( 2لوله کشی تو کار مدفون   1)

شبکه لوله کشی آب سرد گرم در داخل ساختمان
مین آب در ساختمان لوله کشی آب سرد از محفظه کنتور به بعد شروع میشود و شبکه لوله کشی آب گرم از محل تان

ه های گرم  کن شروع میشود  و ادامه میابد ولی در کل هردو  شبکه دارای قسمت های مشابه  هستند به طور کلی لو ل
:به کار رفته در دو شبکه عبارت اند از 

( افقی) لوله اصلی آب ( 1
(رایزر) لوله های باال رونده ( 2
(در ساختمان های وسیع و بلند مرتبه) لوله های برگشت آبگرم ( 3

آبگرمکن ها

اطالق می شودکلیه تجهیزات مربوط به تأمین آبگرم مصرفی درساختمان ودستگاههای تولید آبگرم اصطالحاً آبگرمکنبه 
:انواع آبگرمکن 

آبگرمکنها به دو گروه کلی تقسیم می شوند 
آبگرمکن های نوع مستقیم •
آبگرمکن های نوع غیر مستقیم •

ش قرار درآبگرمکن های نوع مستقیم منبع آب مستقیماً درکنار محل تولید انرژی حرارتی است واصطالحاً آب درکنار آت
ها دارد اما درآبگرمکن های نوع مستقیم منبع آب دور از شعله های آتش وانرژی حرارتی است دراین گروه از آبگرمکن

انرژی حرارتی تولید سپس به نقطه دیگری انتقال وبه منبع آب منتقل می شود
:انواع آبگرمکن های نوع مستقیم 

آبگرمکن نفتی•
آبگرمکن گازی •
(برقی )آبگرمکن الکتریکی •

:انواع آبگرمکن های غیر مستقیم
آبگرمکن بامخزن دوجداره •
آبگرمکن کوئلی •
آبگرمکن های خورشیدی •

:آبگرمکن نفتی
صلی این ماده سوختنی دراین آبگرمکن نفت بوده ومخزن دار است ودرظرفیتهای مختلف ساخته می شود قسمتهای ا

:آبگرمکن عبارتند از
منبع آب-1
اجاق نفتی-2
منبع نفت-3
کاربراتور-4
ترموستات-5
ترمومتر-6
شیر اطمینان-7
دودکش -8

.وسیله ای است که میزان وجریان نفت به اجاق را کنترل می کند کاربراتور
زان وجریان وسیله ای است که به بدنه منبع آب وصل می شود وبا سنجش دمای آب به کمک کاربراتور میترموستات

ماده سوختنی به اجاق را کنترل می کند 
(دماسنج) ترمومتر 

دمای آب را به درجه سانتی گراد نشان می دهد

شیر اطمینان
ب می به منظور باال بردن ضریب ایمنی آبگرمکن نص

از شود ودرمواقعی که فشار منبع ویا دمای آب بیش
حد باشد مسیر آب راباز و با خروج آب از منبع 

وجایگزین شدن آب سردخطرات احتمالی ناشی از 
وله انفجار کنترل می شود آب خروجی معموالً توسط ل

.ی سرریز آب هدایت می شود

آبگرمکن گازی 
ای نفتی دراین آبگرمکن ها از گاز مایع یاگاز شهری به عنوان ماده سوختنی استفاده می شود ودرکل مشابه آبگرمکن ه

:است با این تفاوت که از اجاق گاز به جای اجاق نفتی استفاده می شود لذا قسمتهای مختلف آن عبارتند از
منبع آب -1
اجاق گاز-2
ترمومتر -3
شیر اطمینان-4
دود کش -5
فندک-6
ترموکوپل -7
پیلوت یا شمعک-8

ارتند از دروسایل گاز سوز به منظور باالبردن ضریب ایمنی ازتجهیزات خاصی درکنار اجاق گاز استفاده می شود که عب
ترموکوپل
ودن وسیله ای است که درکنار اجاق گاز نصب می شود ومستقیماً توسط شعله اجاق داغ می شود باداغ بترموکوپل

ن ترموکوپل وباز شدن شیر گاز اجاق روشن می ماند حال به هر دلیلی اجاق خاموش شود وترموکوپل سرد گردد درای
ثانیه با وجود باز بودن شیر گاز مسیر جریان گاز به فرمان ترموکوپل بسته می شود 20صورت بعد از 

.یک شعله ی کوچک دائماً روشن است وبه منظور روشن شدن اجاق روشن می شود ( :شمعک) پیلوت 
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.وسیله ای برای تولید جرقه الکتریکی است فندک
شیر اصلی گاز سه وظیفه برعهده دارد

قطع ووصل جریان گاز-1
رساندن گاز به پیلوت -2
قطع گاز درمواقع ضروری به فرمان ترموکوپل -3

برای آبگرمکن های نفتی وگازی مخزن دار دومشکل دارند تولید آبگرم درحد محدود،کاهش دمای آب به موازات مصرف آب
می شود جبران این نقیصه می توان از آبگرمکن های گازی دیواری استفاده کرد دراین آبگرمکن ها منبع آب حذف
صفحات ویک کوئل به عنوان منبع تأمین می شود جنس کویل معموالً مسی است واز یک سری لوله های مارپیچ و

ردن شیر مسی تشکیل می شود آب به هنگام عبور از کویل به دمای مطلوب می رسد به این ترتیب که با باز ک
اق آبگرم اجاق نیز روشن می شود وانرژی حرارتی توسط کویل به آب داده می شود وبه محض قطع جریان آب اج

.نیز خاموش میشود

:آبگرمکن الکتریکی یا برقی 
ها قسمت به منظور گرمایش آب منبع استفاده می کنیم دراین آبگرمکنالمنتدرآبگرمکنهای برقی از یک سری 

ن های آتشدان یا اجاق نفتی یا گازی حذف شده است وبه دلیل حذف دودکش از وسط منبع معموالً ابعاد آبگرمک
برقی نسبت به آبگرمکن های هم ظرفیت نفتی یا گازی کاهش می یابد 

:قسمتهای اصلی این آبگرمکن عبارتنداز
منبع آب-1
المنت یا سیم گرم شونده-2
کلید قطع ووصل جریان برق -3
ترموستات -4
ترمومتر یا دماسنج -5
شیر اطمینان-6
لوله سرریز آب -7

گرمکن درآبگرمکن های نوع مستقیم مشکل اساسی محدود بودن حجم آبگرم تولیدی وپایین بودن ظرفیت آب
گرمکن های به جز آب)تولیدی است برای جبران این مشکاالت معموالًاز آبگرمکن های غیر مستقیم استفاده می شود 

(خورشیدی 

:آبگرمکن های دوجداره 

رتو است که درآبگرمکن با استفاده از منبع دوجداره وسیله ی اصلی گرمایش آب منبع دوجداره است این منبع درواقع دو منبع تود
راف هیچ ارتباط آبی باهم ندارند منبع داخلی درحکم منبع ذخیره کننده آب است ومنبع بیروی درحکم محل گردش آب ازاط

ومنبع بیرونی منبع داخلی است منبع داخلی درمسیر آب سرد شهری به شبکه لوله کشی آب گرم مصرفی سلختمان قرار میگیرد
(  وفاژ ش)واقع می شود ازاین روش معموالً درکنار تأسیسات حرارت مرکزی ( دیگ) دریک مدار مرتبط بایک آبگرمکن مستقیم 

استفاده می شود به منظور افزایش راندمان وکارایی آبگرمکن های غیر مستقیم از نوع کویلی استفاده می شود 

:آبگرمکن کویلی

عموالً مبدل انرژی حرارتی جهت گرمایش آب استفاده می شود جنس کویل م)دراین نوع آبگرمکن از یک نوع کویل 
د ومتصل مسی است واز یک سری لوله های مارپیچ مسی تشکیل می شود کویل درداخل منبع ذخیره آب قرار میگیر

ی کندمی شود چرخش وگردش دایمی آبگرم ازکویل به مرور آب داخل منبع راگرم م( دیگ)به آب گرمکن مستقیم 

:آبگرمکن های خورشیدی 
رمکن ها درآبگرمکن های خورشیدی از انرژی خورشید به منظور گرمایش آب استفاده می شود اساس کار این آبگ

استفاده از یک گیرنده خورشیدی جهت گرمایش آب است 
ب این درکنار منبع آبگرمکن های خورشیدی یک المنت نیز نصب می شودودر روزهای ابری و در صورت نیاز در ش

نوع آبگرمکن ها تبدیل به آبگرمکن الکتریکی می شوند

انواع لوله کشی
(بعد از نازک کاری)لوله کشی به روش رو کار (1
(قبل از نازک کاری)لوله کشی به روش تو کار 2

لوله کشی به روش تو کار
لوله کشی تو کار، در کانال های تاسیساتی( 2لوله کشی تو کار مدفون   1)

روش های بستن قطعات و اتصاالت به همدیگر
اتصال دنده ای1)
اتصال جوشنی2)
اتصال پرسی3)
اتصال به روش فلنچی ( 4

شبکه لوله کشی آب سرد گرم در داخل ساختمان
ین آب گرم در ساختمان لوله کشی آب سرد از محفظه کنتور به بعد شروع میشود و شبکه لوله کشی آب گرم از محل تأم

له های کن شروع میشود  و ادامه می یابد ولی در کل هردو  شبکه دارای قسمت های مشابه  هستند به طور کلی لو
:به کار رفته در دو شبکه عبارت اند از 

( افقی) لوله اصلی آب ( 1
(رایزر) لوله های باال رونده( 2
(در ساختمان های وسیع و بلند مرتبه) لوله های برگشت آب گرم ( 3
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شبکه جمع اوری و دفع فاضالب

امیده آب های آلوده ناشی از فعالیت های انسانی که می بایست جمع آوری  و دفع شود فاضالب ن: تعریف فاضالب 
.  میشود

انواع فاضالب
فاضالب سطحی( 3فاضالب شهری  ( 2فاضالب خانگی   1)

ی فاضالب خانگی ناشی از حمام و دستشویی ، وان ، سینک ظرفشویی ، ماشین لباسشوی: فاضالب خانگی
.... باکتری وناشی از فعالیت  مراکز صنعتی میباشد که احتمال دارد حاوی مواد شیمیایی ، اسیدی ،: فاضالب صنعتی

باشد
ناشی از آب حاصل از بارندگی و دستشویی معابر است: فاظالب سطحی

علل جمع اوری و تصفیه  و دفع فاضالب
جلوگیری از آلودگی اب های زیر زمینی1)
جلوگیری از الودگی خاک2)
به منظور حفظ حیات آبزیان مفید3)
به  منظور حفاظت محیط زیست4)
به منظور باال آمدن سطح آب های زیر زمینی5)

سیستم جمع اوری  فاضالب خانگی به دو گرروه تقسیم میشود 
شبکه جمع آوری فاضالب ساختمان 1)
شبکه جمع آوری  فاضالب شهری  2)

شبکه جمع آوری فاضالب ساختمان از قسمت های زیر تشکیل شده است
(، چدنی pvc) لوله ها 1)

ز محفظه تفاوت اصلی شبکه آب سرد و لوله کشی آب گرم در نقطه شروع این دو شبکه است لوله اب سرد  ا: نکته   
کنتور شروع میشودو شبکه لوله کشی اب گرم از محل آب گرم کن  

ان فاضالب وجود تفاوت اساسی شبکه فاضالب ساختمان با شبکه دیگر در این است که در شبکه فاضالب فشار اولیه جری
مناسب و برای این منظور از شیب دادن به مسیر های افقی  و لوله ها استفاده میشود قابل ذکر است شیب. ندارد 

در صد در نظر 5سانتی متر در نظر گرفته میشود کمترین شیب در مواقع خاص 4الی 2برای لوله های فاضالب 
گرفته میشود

سیفون ها( 2
شار قطعاتی هستند که به منظور جلوگیری از ورود گاز های موجود در مجاری فاضالب و به منظور جلوگیری از انت

ی در بوی فاضالب و جهت جلوگیری  از ورد برخی حیوانات و جاغنداران از طریق لوله های فاضالب به محیط زندگ
های ورشویی  شبکه فاضالب استفاده میشود سیفون ها انواع مختلفی دارند از جمله  سیفون های شتر گلو ، سیفون

و سیفون های کف شو

لوله های مصرفی فاضالب در ساختمان های کوچک

وه ای  نام دیگر فاضالب سبک آب قه..   فاضالب ناشی از رو شویی ، حمام ، دستشویی و:فاضالب سبک 1)
(6لوله)اینچ2است  لوله مصرفی 

لوله )اینچ 4لوله مصرف) به فاضالب  توالت فرنگی و یا فاضالب توالت ایرانی آب سیاه  :فاضالب سنگین2)
10)

(10لوله ) اینچ 4و ( 8لوله ) اینچ 3اندازه لوله آب باران لوله های 

روش های دفع فاضالب خانگی
)septic)استفاده از انباره و یا مخازن سپتیک تانک 1)
استفاده از چاه جزبی2)
استفاده از شبکه های فاضالب شهری3)

تجهیزات بهداشتی ساختمان
روشویی1)
کاسه توالت 2)
وان3)
توالت فرنگی4)
زیر شویی5)
سینک ظرف شویی6)
فالش تانک7)
فالش والو به صورت شیر اب8)

تأسیسات گرمایشی 

ب تأسیسات کلیه تجهیزات وتأسیساتی که به منظور دادن انرژی حرارتی به ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد در غال
حرارتی ساختمان تقسیم بندی می شود و تمامی تجهیزات و دستگاههایی که جهت گرفتن انرژی حرارتی از 

مورد استفاده قرار می گیرد در غالب تأسیسات برودتی یا سرمایشی قرار می گیرد(خنک کردن فضاها)فضاها
:تأسیسات حرارتی یا گرمایشی ساختمان

تأسیسات حرارتی جهت گرمایش فضاهای مورد نظر کالً به دو گروه تقسیم می شوند

تأسیسات حرارتی نقطه ای(الف
تأسیسات حرارتی مرکزی(ب

رمی درگروه الف وسیله گرمایشی در داخل فضای مورد نظر مستقر و انرژی حرارتی تولید شده را به فضای مورد نظ
ر تولید،سپس منتقل و در مرحله سوم درفضای مورد نظ(موتور خانه)انرژی حرارتی در یک بخش(ب)اما در گروه.دهد

پخش می شوند
بخاری نفتی ،بخاری گازی ،بخاری برقی ،شومینه ها(:الف)گروه 
شوفاژ(:ب)گروه

محاسن ومعایب هر گروه
(الف

:محاسن
ارزان قیمت هستند. 1
سهولت تهیه،نصب،بهره برداری و نگهداری.2
پایین بودن هزینه نگهداری.3

:معایب
اشغال فضا.1
عدم یکنواختی گرمای پخش شده در محیط.2
راندومان و کارایی پایین این تجهیزات.3
(ب

:محاسن
یکنواختی انرژی حرارتی پخش شده در فضاها.1
اشغال کم فضا توسط بخش مربوط به پخش انرژی حرارتی.2
امکان تأمین آب گرم مصرفی ساختمان همزمان با گرمایش ساختمان.3

معایب
گران قیمت و پر هزینه بودن سیستم.1
نیاز به یک فضای جنبی جهت راه اندازی موتورخانه.2
باال بودن هزینه نگهداری.3

(:حرارتی مرکزی)سیستم های مرکزی

:در سیستم های حرارت مرکزی عموماً سه بخش مجزا و اصلی وجود دارد
(موتور خانه)بخش تولید انرژی حرارتی (الف
بخش مربوط به انتقال انرژی حرارتی(ب
بخش مربوط به پخش انرژی حرارتی در فضاهای مورد نظر(ج

.انرژی حرارتی تولید می شود و انرژی حرارتی به یک سیال واسط داده می شود(الف)در بخش 
توسط سیال واسط انرژی حرارتی را به خود جذب ،و از محل تولید به فضاهای مورد نظر منتقل می کند سپس

عد از این ب. دستگاههای مربوط به پخش انرژی حرارتی،انرژی حرارتی از سیال به محیط پخش و انتقال می یابد
.عمل دمای سیال افت می یابد و برای گرمایش مجدد به موتور خانه بازگردانده  می شود

دمای این چرخه به صورت مستمر صورت می گیرد در این سیستم ها یک سری حسگرها و کنترل کننده ها
:فضاها را سنجیده و به دو روش باعث یکنواختی دما در محیط می شود

با قطع چرخش سیال در سیستم(الف
با خاموش کردن بخش تولید انرژی حرارتی(ب

25 26 27
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حرارت

مرکزی

آب گرم بخار آّب هوای گرم

:انواع سیستمهای حرارت مرکزی

از این .تیکی از مبناهای متداول برای تقسیم بندی سیستمهای حرارت مرکزی نوع سیال واسطه و دمای آن اس
.نظر سیستمها را به چهار گروه تقسیم می کنند

(شوفاژ)سیستم حرارت مرکزی با آب گرم (الف
درجه سانتی گراد(120-95)سیستم حرارت مرکزی با آب داغ(ب
سیستم حرارت مرکزی با بخار آب(ج
سیستم حرارت مرکزی با هوای گرم(د

متداولتر است(الف)که گزینه ی

سیستم حرارت مرکزی با هوای گرم

:محاسن سیستم تهویه با هوای گرم به شرح زیر است
امکان تجدیدی و تصفیه و رطوب زنی هوا1.
.شده باشدهزینه اولیه نسبت به سیستم های دیگر کمتر است، به خصوص اگر کانالها در ساختمان پیش بینی2.
هیچوقت راه اندازی آن بسیار ساده و اشکاالت توزیع در شبکه مانند نشت و ترکیدن لوله و نظایر ان وجود ندارد و3.

.شبکه نیاز به تعمیر پیدا نمیکند
رودتی هوای مهمتر اینکه در فصل تابستان میتوان به عنوان تهویه ساده از ان استفاده کرد و یا با نصب دستگاه ب4.

.خنک تهویه کرد

.در این سیستم هوا عامل انتقال حرارت است
هوا پس از گرم شدن در مولد که ممکن

از. است کوره هوای گرم یا کویل باشد
طریق کانال های رفت اصلی و فرعی به 

داخل ساختمان ارسال شود و پس از تبادل 
حرارت با محیط، تمام یا قسمتی از ان 

برای کسب انرژی حرارتی مجدادا از طریق
.کانال برگشت به مولد باز گردد

سیستم حرارت مرکزی با بخار آب

معایب
.عبور بخار از شیرها و اتصاالت دیگر در اثر سرعت  باعث سوت کشیدن میشود

ده و تغییر در قسمتی از لوله ها که نا مناسب اختیار شده و یا گرفتگی ایجاد شده باشد ، در اثر جمع شدن بخار تقطیر ش
فشار آنی در محل سردت ، تولید صدا و ضربه میکند
:نکات مهم که باید در این سیستم رعایت شود

استفاده در مناطق بسیار سرد
استفاده در ساختمان های حجیم و مرتفع

ساختمان هایی که مجهز به سیستم تهوه مطبوع تابستانی با ماشین های جذبی هستند ودیگ بخار دارند
استفاده در کارخانه ها

سیستمی که در ان ناقل حرارت بخار آب
باشد، در گرمایش با بخار اب ،در اثر تقطیر

بخار در رادیاتو یا کنکوتور، یک( میعان)
کیلو کالری گرما 540کیلوگرم سیال حدود 

به عبارت دیگر وقتی بخار وارد . پس میدهد
رادیاتور میشود ، تبدیل به مایع میشود،و 
حرارت میعان خود را معادل حرارت نهان

.تبخیر از دست میدهد

(:شوفاژ)سیستم حرارت مرکزی با آب گرم

سیستم می باشد در این(شوفاژ)یکی از سیستم های متداول در ساختمانها سیستم حرارت مرکزی با آب گرم 
در این آب به عنوان سیال انتخاب وانرژی حرارتی توسط آن از موتورخانه به فضاهای مورد نظر منتقل می شود

سیستم نیز سه بخش تولید ،انتقال و پخش انرژی حرارتی وجود دارد 
.دیاگرام ساده این سیستم به صورت زیر است

رارت سیستم ح(ب)سیستم حرارت مرکزی به صورت برگشت مستقیم است ودر دیاگرام(الف)در دیاگرام 
مرکزی بصورت برگشت معکوس ترسیم شده است

ش قابل ذکر است میزان لوله های مصرفی و هزینه اجرا ،در برگشت معکوس باال است اما در این شیوه پخ
انرژی حرارتی در فضاها یکنواخت صورت می گیرد

مستقیم( الف

معکوس( ب

رادیاتور

رادیاتور

لوله رفت آبگرم

دیگ

دیگ
لوله برگشت آبگرم

پمپ سیرکالتورلوله برگشت آبگرم

پمپ سیرکالتور

طرز کار بخش های مختلف سیستم حرارتی با اب گرم

 آب با در این سیستم معموال. در سیستم حرارت مرکزی اب گرم اب به عنوان سیال نافل انرژی حرارتی استفاده میشود
.درجه گرم شده و فرستاده میشود65دمای 

.  درجه برای کاهش مجدد به موتور خانه باز  میگردد50درجه و به صورت اب گرم با دمای 15و با افت حداکثر 
.در شکل زیرخش های مختلف و وظیفه هر یک از قسمت های مختلف ان سیستم مشاهده میشود

(1)

(2)

(3)

(4) (5) (6)

(15)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)(14)

(14)

(15)
(15)

(16)

(17)(18) (19)

(20)

(12)(10)

31 32 33

34 35 36
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ه به ظرفیت با توج. در واقع یک آب گرم کن از نوع مستقیم است و آب گرم مورد نیاز سیستم را تولید مکنددیگ(1
.  یشودگرما دهی سیستم دیگ نیز در ظرفیت های مختلف تولید میشود وبه طور معمول از دو نوع زیر استفاده م

دیگ چدنی= 1
دیگ فوالدی= 2

(1).دیگ معموال در موتور خانه ها نصب میشود

(2)

عل مش. در واقعا یک دهنده هوا است که  هوا را با ماده سوختنی ترکیب کرده و بعد از شعله ور شدن به داخل دیگ میدهدمشعل( 2
فت سیاه تولید ن) نیز در انواع مختلف وبسه به ظرفیت دیگ تولید میشود وبا قابلیت کار در انواع مشعل های گازی و گازوئیلی مازوت 

.میشود

جریان برق( 3
لوله ای رابط به منبع سوخت( 4
مای آب، مشعل این وسیله در واقعا یک حسگر با گنترل گر میباشد و بر روی دیگ نصب میشود و بسته به د: اکوستات روی دیگ( 5

.را روشن یا خاموش میکند

دود کش( 6
نس این این لوله وظیفه انتقال آب گرم از دیگ به فضا های مورد نظر را به عهده میگیرد ج: لوله رفت آب گرم(7

کند لوله ها معمال از نوع نوع لوله های فوالدی سیاه درز دار میباشد در جاهایی که از فضا های مورد نظر عبور می
ود برای نیاز به عایق های حرارتی ندارد اما در مسیرهای فضای باز و فضا های غیر اصلی میبایست عایق حرارتی ش

وله ها مشخص شدن این لوله ها از رنگ قر مز به صورت فلش های قرمز رنگ و با حلقه های رنگی قرمز در مسیر ل
.استفاده میشود

ده روی به منظور کنترل فشار سیستم و کنترل انبساط و انقباظ حجمی آب که از گرم و سرد ش:منبع انبساط ( 8
.در شکل منبع انبساط باز به سیستم اضافه شده است. میدهد از منبع انبساط استفاده میشود و

درچیه های باز دید( 9
یم آب منظو کنترل سطح آب در مخزن انبساط و جبران کمبود احتمالی آب یک لوله مستق: لوله آب سرد شهری( 10

.سرد شهری به مخزن متصل میشود
ب را این شیر در مسیر ورود لوه آب سرد شهری به مخزن نصب میشود و سته به سطح آب جریان آ: شیر شناور( 11

.قطع و وصل مکند

:لو له های سر زیر آب( 12
پشت برای کنترل سر زیر آب از مخزن لوله سر زیر آب تعبیه میشود و معموال توسط شلنگ به مجرای خروجی آب باران

.بام هدایت میشود
: لوله های رفت  اب گرم به منبع دو جداره(13

این یکی از ویژگی های سیستم حرارت مرکزی امکان تاغمین آبگرم مصرفی ساختمان و همزمان با گرمایش است برای
نبع را به منظور در این سیستم منبع دو جداره پیش بینی شده است و این لوله وظیفه انتقال آب گرم از دیگ به این م

عهده دارد
:رادیاتور( 14

ر مبنای رادیاتور ها در واقع بخش اصلی مربوط به پخش انرژی حرارتی در محیط  مورد نظر میباشد اساس کار رادیاتور ها ب
میابد در افزایش سطح تماس آب با هوای محیط است با افزایش سطح سرععت انتال انرژِ ی حرارتی از آب به محیط افزایش

ل نتیجه زمان الزم برای تبادل کاهش میابد در رادیاتئور ها انرژی حرارتی آب از طریق جداره پره به هوای محیط منتق
.میشود

قابلیت رادیاتور های از یکسری پره بهم متصل شده تشکیل میشود و طراحی پره ها به گونه ای است که
در . یشودبسته شدن به همدیگر را دارند تعداد پره ها بسته به سطح حرارتی مورد نیاز محاسبه و انتخاب م

.یک رادیاتور چهار منفذ وجود دارد که برای مصارف گوناگون مطابق شکل زیر استفاده میشود

شیر قطع و وصل آب گرم ورودی

شیر هوا گیری

شیر سه راهی

سانتی درجه50لوله برگشت آب گرم 
گراد

درجه سانتی 65)لوله رفت آب گرم 
(گراد

نوع آن 2توسط این شیر میزان آب گرم ورودی به رادیاتور تنظیم میشودو :شیر قطع و وصل آب گرم ورودی
.مورد استفاده قرار میگیرد

که مشابه یک شیر قطع وصل  معمولی استشیر های ساده1)
ای تنظیم این شیر ها به صورت خود کار میزان آب گرم ورودی به رادیاتور را بسه و به دم: شیر ترموستاتیک(2

مقدار آب گرم ورودی به رادیاتور را کنترل میکند» شده بر روی آ
این شیر در محل خروج آب از رادیاتور و در ابتدای اتصال رادیاتوربه لوله های برگشت: شیر های سه راهی 

اشد تعبیه میشود و در داخل یک محفظه سه راهی شکل قرار قرار دارد و در حالت عادتی در دسترس نمیب
.در مواقع نیاز با برداشتن در پوش آن مسیر بسته میشود

از وجود هوا در داخل رادیاتور باعث پایین آمدن راندومان رادیاتور میشود برای تخلیه هوا: شیر هوا گیری(4
ورت رادیاتور یک شیر در قسمت باال تعبیه میشود که به کمک یک ابزرا چهار گوش عمل هوا گیری ص

.میگیرد
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علت این است که توسط رادیاتور شوفاژ در .بهترین محل نصب رادیاتور در زیر پنجره یا کنار دیوارهای خارجی است 
چون بخش .ولی دمای اتاق باال نمی رود و این دما ثابت می ماند .فصل زمستان دائما گرما به اتاق افزوده می شود 

.بیشتری از گرمای تولید شده تلف می شود

کف و دیوار و پنجره -یکی تلفات حرارتی ناشی از جداره ها از قبیل سقف. تلفات حرارتی از دو طریق انجام میگیرد 
به عبارت دیگر چه بخواهیم و . دیگری تلفات حرارتی ناشی از نفوذ هوای سرد از درزهای پنجره  می باشد ... و

ما فقط میتوانیم میزان آن را کاهش دهیم ولی نمیتوانیم آن را به طور . نخواهیم این تلفات حرارتی صورت می گیرد 
پس بهتر است رادیاتور را در زیر پنجره نصب کنیم تا مقداری از حرارت رادیاتور صرف تلفات . کامل حذف نماییم 

و بتوانیم .و بخشی که باقی می ماند اتاق را گرم کرده و دمای ان را در حدی مناسب نگه دارد .پنجره وجدارها شود 
به دلیل سردی محیط اطراف . اگر رایاتور در خالف ضلع پنجره نصب شود . در نزدیکی پنجره از اتاق استفاده نماییم 

.پنجره استفاده از آن محیط خالی از اشکال نمی باشد 

رادیاتور چدنی

رادیاتور فوالدی

فهوالدی و الومینیهومی خهط تولیهد-چهدنی . رادیاتورهای شوفاژ از نظر جنس به سهه دسهته تقسهیم مهی شهوند 
وخ شده می رادیاتورهای چدنی به دلیل پایین بودن راندمان حرارتی و باال بودن وزن آنها برچیده شده و تقریبا منس

.باشد 

یمت گرانتر ولی از لحاظ ق.رادیاتور آلومینیومی سبک تر زیباتر و ضریب هدایت حرارتی باالتری نسبت به فوالدی دارد 
.اده کرد مانند حمامها بایستی حتما از رادیاتور آلومینیومی استف. معموال در فضاهایی که رطوبت زیاد دارد .می باشد 

میتوان به آنها یعنی در خارج از کارخانه ن. پره رادیاتورهای فوالدی به صورت یک بلوک غیر قابل تفکیک تولید می شوند 
.ولی در مورد رادیاتورهای آلومینیومی این قابلیت وجود دارد .پره اضافه کرد و یا کم نمود 

.یعنی قیمت به ازای هر پره سنجیده می شود . مبنای فروش رادیاتورهای آلومینیومی در بازار پره می باشد 

رادیاتور آلومنیمی

رادیاتور آلومنیومی
:با شیر ترموستاتیک 

ستم ترموستات ها وسایل کنترل دمای آب داخل شبکه سی
وای گرمایش یا سرمایش  یا آب گرم مصرفی و یا کنترل ه

.گرم یا سرد می باشند 
هر ترموستات دارای  یک قطعه حساس در مقابل دما است

ث قطع که نسبت به تغییر آن عکس العمل نشان داده و باع
ته و وصل آن می شود به این قطعه حساس حس کننده گف

.می شود

حوله خشک کن
.

حوله خشک کن و گرم کن جدید شیشه ای، ایستاده  که هم واجد زیبایی 
است و هم با فریم های براق فلزی و با امتیاز تکنولوژی شیشه گرمایی جلوه
خاصی دارد که این شیشه باعث شده حوله گرم کن حضوری شفاف داشته 

این نحوه طراحی و تکنولوژی ساخت آن زیبایی و جذابیت خاصی در . باشد
این گرم کن بی نهایت در . مقابل انواع معمولی آن به ارمغان آورده است

این . انرژی صرفه جو است و برای شما محیطی گرم و مطبوع فراهم می کند
حوله خشک کن که مخلوطی از شیشه و فلز است در فضاهای داخلی تنوعی 

.زیبا به وجود می آورد
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Eskimo جا حوله

این مدل .  این مدل توسط شر کت المانی افنبرک ساخته شده است . با این که این مدل ساده نظر میرسد اما بسار کارا میباشد 
.برای  خشک کردن حوله در رنگ های مختلف  با مصرف انرژی کمتر ساخته شده است

رادیاتور دالیس

کار مبتکرانه و ممتاز در طراحی رادیاتورهای جدید، 
شکل و فرمهای خسته کننده رادیاتورهای قدیمی را به 

طراحان میالنی .شکلی زیبا تغییر داده است
رادیاتورهای موج مانندی که بافت شان بصورت خطوط 
بلندی است طراحی کرده اند و در رنگهای بسیار زنده و 

پر طراوت ارائه کرده اند این رادیاتورهای موج مانند 
دیواره های صاف و خسته کننده را به محیط های 
فعال و زنده و متحرک تبدیل می کنند و استفاده از 
ها تکنولوژی برتر در جهت استفاده بهینه از این رادیاتور

بر زیبایی و جذابیت این طرحها افزوده است و باعث 
شده اند عناصری مدرن به طراحی داخلی معاصر راه 

پیدا کنند

طراحی رادیاتور جدا کننده دیوارها

در عین هنری بودن کارایی زیادی دارند و از لوله های نازک 
تشکیل شده اند که در بعضی جاها توسط مربع هایی این ردیف

های لوله ای قطع می شوند و طرح بسیار زیبا و مدرن و 
این واحدها تنها رادیاتور نیستند . متعادلی را پدید آورده اند

آنها برای جداسازی اتاقها بسیار مناسب می باشند وقتی این 
واحدها بصورت عمودی در اتاق قرار می گیرند اتاق را به دو 
قسمت تقسیم می کنند که در واقع خصوصی سازی اتاق را 
انجام می دهند و در عین حال اجازه می دهند هریک از دو 
.قسمت به همدیگر مشرف باشند و جلوی نور گرفته نمی شود

رادیاتور های فوالدی
محاسن

ضربه پذیر بودن و استحکام( 3ارزان قیمت بودن   ( 2تنوع در ابعاد و اندازه   ( 1
معایت

جایگیر بودن و اشغال فضا( 3وزن زیاد  ( 2پوسیدگی زود رس  (1
رادیاتور های آلومینیومی

محاسن
باال بودن قابلیت انتقال انرژی حرارتی

سبک بودن این نوع رادیاتور ها
داشتن ظاهر مناسب و زیبا نسبت به رادیاتور های فوالدی

معایب
گران قیمت بودن

تنوع کم در ابعاد و اندازه
عدم ماندگاری پوشش های رنگی

رادیاتور های چدنی
محاسن 

ظربه پذیری و استحکام باال( 2تحمل فشار باال و ضربه  ( 1
معایب 

داشتن ظاهری نه چندان زیبا( 2سنگین بودن ( 1

لوله برگشت آب گرم( 15
د این لوله وظیفه جمع اوری و برگرداندن آب از رادیاتور به دیگ را به منظور گرمایش مجدد به عهده دارن

.یممشخصات  این لوله ها مشابه لوله های رفت است و برای مشخص شدن آن از رنگ آبی استفاده میکن
.ود این وسیله به منظور گردش اجباری سیال واسطه در سیستم تعبیه میش:پمپ سیر کالتور ( 16

.پمپ ها به نسبت سرعت چرخش سیال و حجم سیال در گردش ، درانواع مختلف ساخته میشود
.در محل نصب پمپ به مدار معموال پمپ یدک نیز به موازات آن استفاده میشود

بسته

پمپ اصلی

بازباز

پمپ یدکی

بسته

میکند این وسیله بستهبه دمای تنظیم شده بر روی آن پمپ را روشن و خاموش: اکوستات روی لوله برگشت( 17
درجه  کمتر ا اکوستات روی دیگ است15دمای تظیمی بر روی این اکوستات معموال در حدود 

جریان برق ( 18
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ن در واقع یک آب گرم کن از نوع غیر مستقیم است  و آب گرم مصرفی ساختمان توسط آن تامی:منبع دو جداره ( 19
تو منبع دو جداره از دو منبع تو در. میشود این منبعه از جنس گالوانیزه و در ظظظرفیت  های مختلف ساخته میشود 

بع بیرونی  تشکیل میشود که هیچ ارتباطی با همدیگر ندارند منبع داخلی در حکم منبع ذخیره آّ برای گرمایش است و من
رژی حراریتی متصل به سیستم میود و اب گرمسیستم توسط آن دائما از اطراف منبع  داحخلی عبور میکند و در این بین غان

نبع قابل ذکر است این دو م. آ ب در گردش سیبستم از طریق جداره های منبع  داخلی به آب ذخیره شده متصل میشود
.میشودهیچ ارتباط  آبی با هم ندارند به منظور کاهش تلفات انرژی حرارتی اطراف این دو منبع معموال عایق کاری حرارتی

آب گرم خروجی به سمت دیگ

الف_لفا

ب_ب

ر لوله سر ریز آب به همراه شی
اطمینان یا انبساط

(20)

(12)

(13)

(10)

(15)

آب گرم ورودی

شبکه آبگرم ساختمان

آب سرد شهری

ب

ب

الفالف

دستگا های پخش کننده گرما

ن دستگاه آب گرم از طریق لوله رفت وارد ای. دستگاه شامل کونکوتور ها، رادیاتور ها ،فن کویل ها،یونیت هیتر است
.ها شده و در انها از طریق هدایت، تابش، و وزش با هوای اتاق تبادل گرمایی انجام میدهد

ا و پمپ سیرکالتور سیستم انتقال اب گرم شامل سیستم لوله کشی بین دستگاه های پخش کننده و تولید کننده گرم
یرد است، جریان گردش آب ممکن است به طور طبیعی بر اساس اختالف دمای آب رفت و برگشت نیز صورت گ

.برای باال بردن سرعت آب و کاهش قطر لوله ها امروزه معموال از سیستم پمپی استفاده میشود.

سیستم انتقال آب گرم 

کنوکتور
س و از لوله های پرده داری که جنس لوله ها ممکن است م. کنوکتور ها جز وسایل انتقال حرارت اتاقی هستند

.پره ها از آلومینیوم و یا هر دو از جنس آن باشد، که تواما در داخل جعبه ای قرار میگیرد
ه خواص کنکتور ها عارت است از جاگیری کم ، زیبایی ظاهری یکنواخت بودن حرارت اتاق ، سادگی در لول
ستکشی  و نصب و حمل و نقل آسان ، فقط ایرادی که دارد این است که نظافت آن به علت پره ها مشکل ا

دستگاه های پخش کننده گرما

نیت هیتریو 

الن های نظیر سالن های ورزشی ، س) یونت هیتر یا واحد گرم کننده دستگاهی است که از ان برای گرم کردن فضاهای بزرگ 
.  استفاده میشود( کارخانه و غیره 

:دارای مزایای زیر میباشد
جایگیری کم به علت وزش اجباری1
امکان تجدید هوای محل2
توزیع بهتر حرارت در محل3
سرعت گرم کردن ان زیاد و مدت4

راه اندازی برای گرم کردن کم است

فن کویل

تن هوای دستگاهای پخش کننده حرارت است که از دو قسمت اصلی فن و کویل تشکیل شده است وظیفه فن گرف
و کویل در .در محل است( پخش گرما ) محل گرم شده و هوای تازه ، عبور آن از روی کویل و به جریان انداختن هوا 

.زمستان ها معموال آّب گرم در داخل آن جریان میابد و وظیفه انتقال گرما از آن به هوا را به عهده دارد
فن کویل را هم برای گرم کردن هوا 

در زمستان و هم برای خنک کردن هوا 
.در تابستان مورد استفاده قرار میدهند

فن کویل سقفی

فن کویل زمینی
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رادیاتور روغنی1.

وات2000حداکثر توان گرمایشی 2.

پره39.

سه گزینه متفاوت تنظیم حرارت4.

لوب ترموستات اتاق برای تنظیم و به طور خودکار نگه داشتن دمای مط1.

ترموستات ایمنی 2.

عملکرد ضد انجماد3.

ساختار کم حجم 4.

بدون هیچ گونه گوشه یا لبه تیز5.

اقی به دستگیره و چرخ های بزرگ پشتی جابه جایی آسان دستگاه را از ات6.
.اتاق دیگر امکان پذیر می سازند

Delonghi رادیاتور روغنی دلونگی

یره از بدلیل کم هزینه بودن و اشکال کم فضا و غ... ( دیگ بخارو) امروزه در بعضی از مکانها به جای موتور خانه 
.پکیج استفاده میکنند

وظیفه پکیج
اتور ها وصل پکیج میتواند هم به گرمایش کف متصل شود و ایجاد گرما برای ساختمان بکند و هم میتواند به رادی

.شود و گرمایش تولید کند

پکیج

.می باشدگاز شهری یا گازوئیل، سوخت پکیجها
که کنترل درجه حرارت سیستم توسط شیر گاز انجام میشود

.درجه سانتیگراد قابل تنظیم است90تا 45بین حرارتهای 
پکیجدسه موضوع در مور

بطور مستقل برای هر طبقه یا هر واحد از ساختمان یک -1
پکیج نصب میشود

شتر از یفشار اب در محل نصب دستگاه نباید کمتر از یک و ب-2
باشدتمسفرا3.5

متر 35وفاژها شحداکثر طول لوله کشی افقی اب برای -3
میباشد

محاسن پکیج ها
بهترین عملکرد در کمترین فضا 

تامین گرمایش و آبگرم مصرفی فراوان 
عدم نیاز به لوله کشی فراوان و پمپ سیرکالتور 

ارزان تر و اقتصادی تر از موتورخانه 
حذف فضای موتورخانه 

صرفه جوئی در مصرف انرژی -مصرف بسیار کم و ناچیز برق و گاز 
نصب راحت و کاربری آسان و راندمان حرارتی باال 

کار آمد ترین جایگزین موتورخانه حرارت مرکزی شوفاژ در 
...احلی آپارتمان ویال و شهرک های جنگلی و س-برج ها و ساختمان بلند مرتبه -هتل آپارتمان -ویال ها 

نوع کلی 2
پکیج

زمینی دیواری
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پکیج های دیواری مدرن

یاز به کیلووات پاسخگویی بسیاری از مصرف کنندگانی می باشد که ن35توان خروجی 
.مترمربع را دارند350گرمایش در متراژهای تا 

مجهز به صفحه نمایشگر چند منظور
قابلیت اتصال به کیت خورشیدی

-حیطیترموستات م-ترموستات اتاقی)قابلیت نصب به سیستمهای کنترل جانبی 
(RAMتایمر

مجهز به دکمه قفل کودک
مجهز به دکمه تعطیالت جهت جلوگیری از یخ زدگی و گیرپاژ پمپ

Øمجهز به فن دو سرعته
سیستم آیونایز روشن شدن اتوماتیک مشعل

دارای مشعل اتمسفریک ضد زنگ
کیلو وات35صدادهی فوق العاده پایین حتی در شرایط خروجی 

سیستم حفاظتی ضد گریپاژ پمپ
.سیستم حفاظتی ضد یخ زدگی دستگاه 

.دارای فیلترهای آب و گاز ورودی جهت حفاظت و افزایش طول عمر دستگاه 
امکان نصب سریع و آسان دستگاه در حداقل فضای ممکن 

قابلیت تامین آب گرم مصرفی دو شیر به طور همزمان

پکیج های زمینی

خصوصیات کلی این نوع پکیج ها

کار با آب های سنگین و گچ دار، و درصد، توانایی کار با حداقل فشار آب و توانایی90راندمان حرارتی باالی 
همچنین کارکردی آرام، بدون صدا و با ضریب ایمنی باال ، 

تا مین مینمایدساعت24گرمایش وآب گرم بهداشتی مورد نیازهر واحد مسکونی را به طور مستقل درتمام  . 

انواع پکیج های زمینی

پكیج هاي چدني شوفاژ 

زمیني 

(  Compact)كالس

پكیج هاي چدني شوفاژ

زمیني كالس

(Eeconomy  )

پكیج هاي چدني شوفاژ

(  Super)زمیني كالس

متر مربع 60پکیج های چدنی شوفاژ زمینی ،جهت گرمایش و تأمین آپارتمانها و ساختمانهای مسکونی و اداری از 
به گونه ای طراحی شده آنهادر آشپزخانه به راحتی قابل نصب بوده و ابعاد. باشند متر مربع مناسب می1400تا 

مصرف گاز این پکیجها کم و به دلیل استفاده از دیگ چدنی. که با استاندارد کابینتهای آشپزخانه هماهنگی دارد 
کامأل بی صدا می باشد مجهز به با حرارتی عالی ،دارای حرارتی بسیار باال و مقاوم در برابر خوردگی و همچنان

سو پاپ اطمینان برای سیستم آب شوفاژ می باشد کنترل در جه حرارت سیستم توسط شیر گاز انجام می شود 
گردش آب در پکیج توسط پمپ انجام می شود و . درجه سانتگراد قابل تنظیم است 90تا 45که بین حرارت های 

باشددارای سه وضعیت کم ،متوسط و زیاد می

پکیج های چدنی شوفاژ زمینیخصوصیات کلی

هزار کیلو 680هزار 36نوع پکیج از ظرفیت حرارتی این
متر تا 30کالری تولیدمی شود و سطح گرمایش آن از 

.متر مربع را در بر می گیرد1400

ُُُُپکیج چدنی کالس
S

در مدلهای مختلف از ظرفیت پکیجاین نوع 
هزار کیلوکالری تولیدمی شود 40هزار تا 12حرارتی

متر مربع مناسب 360متر تا 100و برای ریربنای 
می باشد

ابعاد آن طوری طراحی شده که به راحتی در .
کابینت آشپزخانه جای می گیرد و با آن هماهنگی 

.دارد 

پکیج های چدنی کالس 
E

فیزیکیابعادلحاظبهپکیجهانوعاین
،برایباشندمیقبلیدستهدوازکوچکتر

وبودهمناسببسیارکوچکهایآشپزخانه
60بنایزیرسطحازتوانندمی متر120تا

.دهندپوششرامربع

پکیج چدنی کالس
C
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یک نوع پکیج شوفاژ زمینی است که دارای اجاق گاز چهار شعله می باشد که به دلیل فضای کوچک و محدود 
آپارتمانی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است

نو آوری در صنعت پکیج

می باشند و از قابلیت پکیج هوشمند و سخنگو این 
تنظیم روشن و خاموش اتوماتیک و یا با تلفن از راه دور 

بهداشتی، برخوردار بوده و دارای نمایشگر دمای آب گرم
آب گرم رادیاتور و دیگ می باشند و هنگام بروز اختالل 

.در مکانیسم داخلی پکیج هشدار می دهند

صرفه جویی مکان در اپارتمان های کوچک= پکیج دوکاره = اجاق گاز+ ابگرم کن

سیستم گرمایش از کف

تم یک سیسیسیستم گرمایش کف. در تامین آسایش ساکنین ساختمان داردینقش مؤثرشیانتخاب یک سیستم گرمای
نسبت به رادیاتور یغیرقابل انکاریمزایایموجود در دنیاست که دارایاز موثرترین سیستم های، و یکیمدرن و امروز

 باشدیم

گرما نزدیک سقف % 70در سیستم های گرمایشی متداول، تا 
این . جمع میشود و نزدیک کف دمای پایین تری را داریم

ما هنگامی . شرایط محیطی با آسایش ما مطابقت ندارد
این بنابر. آسوده تریم که پای ما گرم و سر ما خنک تر باشد

ست، یعنی گرما باید در جایی تولید شود که به آن بیشتر نیاز ا
.در کف

سیستم گرمایش کفی انقالبی در نحوه ی گرم کردن 
در این سیستم، گردش آب گرم از درون . ساختمان هاست

ه شبکه ای از لوله ها که در زیر کف نصب شده اند، حرارت را ب
کندیآرامی توزیع م

، شود وهوا با دمای کمتری به سقف می رسددر روش گرمایش از کف ابتدا قسمت پائین که مورد نیاز ساکنین است گرم می 
یکی دیگر از مزایای استفاده از روش گرمایش از کف که امروزه بسیار مورد. که این یکی از مزایای اصلی این سیستم می باشد

می باشد، به طوریکه آسایش و راحتی فرد در محل سکونتش بدون اینکه از هر آسایش و راحتی افرادتوجه واقع می شود 
. بابت دارای محدودیت باشد فراهم می شود

سیستم گرمایش از کف برخالف رادیاتور
که هوای محل سکونت را به دلیل گرمای 

،رطوبت را درحد بیش ازحد خشک می کند
.متعادل نگه می دارد

درسیستم گرمایش از کف جریان هوا به آرامی از پایین به باال می 
دیوار ها پاکیزه می مانندباشد بنابراین 

باعث خشک سیستم در مکانهایی همچون آشپزخانه و حمام که کف آنها معموالً خیس و مرطوب است مناسب بوده و 
مسئله مهم دیگر اینکه در این روش رطوبت زمین که دربعضی ازمنازل منجر به بروز بیماریهای . شدن کف می شود

.کاهش درد بیماران مبتال به ناراحتی هایی از قبیل رماتیسم خواهد شدمفصلی می شود از بین رفته و باعث 

جایی برای و دیگر اینکه در این سیستم از رطوبت دیوارها و کپک زدن آن که شکل خوشایندی ندارد جلوگیری می شود
رشد و تکثیر حشرات موزی وجود ندارد

دیگر فضای منزل یا محل کار توسط دستگاههای رادیاتور و بخاری اشغال نمی شود و به همین منظور آزادی بیشتری 
در تغییر دکوراسیون محل زندگی خواهید داشت

شما می توانید برای پوشش کف منزل خود از هر نوع مصالحی ازجمله سنگ، سرامیک، کاشی پارکت چوب وفرش نیز 
از یکی دیگر از مزایای استفاده از سیستم گرمایش. استفاده کنید بدون اینکه تأثیری درگرمای مطلوب محیط شما بگذارد

می باشدروشهای ذوب برفکف در 

فواید کلی سیستم گرمایش از کف

اسایش و آرامش در باالترین حد ممکن 

ثابت بودن حرارت 
سبکی وزن ساختمان ، افزایش ارتفاع اتاقها 

صرفه جویی در مصرف سوخت 

آزادی عمل در دکوراسیون داخل منزل 
هوای پاکیزه تر و خشک نشدن هوا 

تمیزی دیوارها و اثاثیه منزل 

افزایش ارزش منزل 

استفاده از منابع حرارتی مختلف 

خشک تر باقی ماندن زمینهای مرطوب و یا خیس 

روش گرمايش
از كف

آب گرم
جريان 
هالكتريسیت

با هواي گرم

درجه سانتی گراد می باشد 60تا30در این سیستم گرمایشی معموالً دمای آب گرم موجود در لوله های کف خواب بین 
درصد در مصرف 40تا20درجه سانتی گراد است، 71تا 54که درمقایسه با سایر روشهای موجود، که دمای آب بین 

در ساختمان هائی که دارای سقف بلند می باشند استفاده از سیستم گرمایش از کف باعث . انرژی صرفه جوئی می شود
(  مانند رادیاتور و بخاری)کاهش مصرف انرژی و صرفه جوئی در مصرف سوخت می شود، به این خاطر که در سایر روشها 

این )هوای گرم در اثر کاهش چگالی سبک شده و به سمت سقف می رود و اولین جائی را که گرم می کند سقف می باشد 
به علت باال بودن دمای هوا در کنار سقف میزان انتقال (. موضوع به طور واضح درسمت چپ شکل زیر مشخص می باشد

.حرارت آن به سقف از هرجای دیگر بیشتر است و این عامل باعث اتالف مقدار زیادی انرژی می شود

73 74 75

76 77 78

LX Mat.wmv
biroon.wmv


(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

11/26/2019

(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir 14

در موارد مسکونی چندان به صرفه نیست و روش هوای گرمبه دلیل اینکه هوا نمی تواند گرمای زیادی را درخود نگاه دارد 
درمقایسه با دو روش ذکر شده،.نیز فقط زمانی مقرون به صرفه است که قیمت انرژی الکتریکی کم باشدروش الکتریکی

.و خوشایندتر می باشدمقرون به صرفه تر( هیدرولیک) آب گرم سیستم گرمایش با 

گرمایش از کف به کمک آب

گرمایش کفی به کمک آب

گرمایش سقف به کمک آب

گرمایش از کف به کمک جریان الکتریسیته
این روش بسیار مناسب است اگرچه از لحاظ اقتصادی زیاد مقرون به صرفه نیست

:  روشهای کنترل دما در سیستم گرمایش کفی
سیستم کنترل دمای بصورت دست ه 

ه سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت مکانیک 
ه سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت برقی 

سیستم کنترل دمای بصورت دست

در این سیستم با استفاده از شیرآالت قطع و وصل متصل 
شده به خروجی های هر کلکتور،در جعبه مربوطه، امکان 

کنترل منطقه های حرارتی به صورت دستی امکان پذیر می 
از مزایای این سیستم، اقتصادی بودن و ساده بودن .گردد

سیستم کنترلی، میتوان اشاره نمود

سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت مکانیک

در این سیستم با استفاده از نصب شیرآالت گرمایش کفی در داخل دیوار هر فضایگرمایشی، از طریق تنظیم 
ترموستات حرارتی نصب شده بر روی شیر گرمایش کفی داخل دیوار، دمای محیط مریوطه به صورت مکانیکی و 

در این روش داخل جعبه شیر گرمایشی، شیر تخلیه هوا نیز پیش بینی شده است.اتوماتیک کنترل می گردد
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سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت برقی

در این سیستم شیرهای برقی که به حس گرهای الکتریکی در هرمحیط به طورجداگانه وصل شده اند، فرمان قطع و وصل 
امکان دیگری همانند، دبی سنج و یا .هرمدار حرارتی را دریافت نموده و عملیات تنظیم خودکار هر محیط را انجام می دهند

دماسنج نصب شده بر روی هر خروجی وورودی کلکتور امکان کنترل های مختلف و متنوعی را برای کاربر ممکن می 
.سیستم اتوماتیک برقی پایپکس کاملترین روش کنترلی دمائی فضای گرمایش کفی می باشد.سازد

:انواع منبع تامین کننده حرارتی ممکن جهت سیستم گرمایشی از کف

ولی با . میباشندسیستمهای گرمایش از کف همانند سیستم رادیاتور قابلیت اتصال به انواع منابع تامین کننده حرارتی را دارا
از طرف دیگر دمای مورد نیاز سیستم . درجه نمیرسد50توجه به راندمان باالی گرمایش کفی دمای مورد نیاز به بیشتر از 

رجه در نتیجه در ساختمانی که از گرمایش کفی استفاده می کند نیاز به دو مدار با د. درجه می باشد60آبرسانی حد اقل 
:  حرارت متفاوت ضروری است که به روشهای ذیل ممکن می باشد

ه استفاده از پکیج 
دیگ کوچک 2ه استفاده از موتورخانه با 

ه استفاده از موتورخانه با یک دیگ و مبدل حرارتی 
ه استفاده از موتورخانه با یک دیگ و الکترو والو با مدار بای پاس

تی منظور از تهویه مطبوع انجام عملیاتی روی هوا است تا بتوان شرایط هوای محل مورد نظر را راحتر و بهداش
وش معینی تر برای زیستن، کار کردن و یا متناسب برای عملیات صنعتی معینی کرد و این شرایط طبق ر

.به طور اتوماتیک ثابت بماند و یا تغییر  نکند

:در تهویه مطبوع باید عوامل مختلف هوا را تنظیم کرد که مهترین انها عبارت است از 
درجه حرارت•
رطوبت هوا•
سرعت وزش هوا •
صاف کردن هوا از گرد و خاک•
پاکی هوا با از بین برد ن باکتری ها •
از بین بردن بو و گاز های مسموم•

تاسیسات برودتی و تهویه مطبوع

انواع  سیستم های تهویه مطبوع
(اتاقی)تهویه مطبوع پنجره ای

(دو تکه ای)سیتم تهویه مطبوع مرکزی اسپیلت 
(یک تکه )سیتم تهویه مطبوع پکیج 

سیتم تهویه مطبوع پنجره ای
را تهویه کند اما سیستم تهویه مطبوع پنجره ای نمیتواند سرمایش کل خانه را تامین کندمیتواند فقط یک بخش یا اتاق

این سیستم به دلیل مصرف کم و صرفه جویی مناسب میباشد و انرژی کمتری را مصرف میکند

سیستم تهویه مطبوع مرکزی
ان به گردش سیستم تهویه مطبوع مرکزی ، هوای خنک را از طریق یک سیستم کانال کشی تغذیه و برگشت، در ساختم

این. در میاورد کانال های تغذیه و دریچه ها ، هوای خنک شده را از سیستم تهویه مطبوع به داخل خانه حمل میکند
یستم هوای خنک با گردش در فضای خانه گرم تر میشود و سپس از طریق کانال های برگشتی و دریچه ها دوباره به س

.یک تکه باشدیا پکیج( دو تکه)سیستم تهویه مطبوع مرکزی میتواند از نوع اسپیلت . تهویه مطبوع برگردانده میشود 

سیستم تبرید تراکمی

تم عمل در این سیس. در یک مدار بسته ونفوذ ناپذیر استفاده میشود(مبرد)در این سیستم از وجود ماده سرمازا 
برای متراکم در سرد کردن با عملیات مکانیکی، از یک کمپرسور.  سرد کردن به طور پیوسته و متوالی اجرا میشود

. کردن گازی استفاده میشود وبه ترتیب سکل حاصله را سیکل تراکمی مینامند
ندانسور انجام نام سیتم تراکمی به این علت است عمل تراکم بخار و تبدیل به مایع سرمازا ، به وسیله کمپرسور و ک

سمت فشار یک سیستم سرد کننده از یک قسمت فشار قوی و یک ق.میشود  و به این ترتیب انرژی حاصل میشود
.دضعیف تشکیل شده است که حرارت را از قسمت فشار ضعیف گرفته و در قسمت فشار قوی دفع میکن

ک به طور کلی برای انتقال حرارت از محلی به محل دیگر وجود اختالف درجه حرارت الزم است و در ی
یک و ( دفع کننده حرارت)یک قصمت فشار قویسیکل تبرید برای کسب این اختالف درجه حرارت، 

.نیاز می باشد( جذب کننده حرارت)قسمت فشار ضعیف

فشار ضعیف
به ماده مبرد در این قسمت از شیر انبساط حرکت کرده و به طرف اوپراتور میرود و بعد از طریق لوله مکش

.کمپرسور وارد میشود

فشار قوی
برد این قسمت شامل کمپرسور ،لوله خروج گاز از کمپرسور ، کندانسور ،مخزن مایع مبرد و لوله حامل مایع م

.میباشد
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ه کندانسور در واقعا قلب یک تاسیسات تبرید هستند زیرا عمل انها مکش گاز اپراتور و رانش ان بکپرسور های تبرید
.است

ر اثر کار گرمایی را که از اواپراتور در نتیجه سرد کردن محیط خود جذب نموده است به اظافه گرمایی که دکندانسور
.رد سرد میکندمکانیکی کمپرسور در مرحله تراکم به گاز مبرد منتقل شده است و تا حد تقطیر و تبدیل آن به مایع مب

در حقیقت یک مبدل حرارتی است  که در اثر  تبخیر  ماده مبرد در داخل آن حرارت از محیط سرد و از اواپراتور
محصوالت موجود در محیط گرفته شده است

سیستم تبرید جذبی

تم اظافه شود در سیستم تبرید تراکمی اگر به جای کمپرسور یک ژنراتور قرار داده و یک جذب کننده نیز به سیس
چنینی سیستمی تبرید جذبی گویند

سیستم ها در این. در این سیستم به جای استفاده از انرژی مکانیکی برای ایجاد برودت از انرژی حرارتی استفاده میشود 
.از گازوئیل انرژی الکتریکی برای تولید حرارت استفاده میشود

انواع مختلف این سیستم

ماده جاذب کلرور نقره و آمونیاک به عنوان مبرد)سیستم جذبی با ماده جامد  1)
سیستم جزبی با مایع2)

(استفاده از گرما برای تولید سرما) چیلرهای جذبی 

ابستانها به چیلرها گاز سوز در ت. در این سیستم دیگر نیازی به دیگ بخار و یا دیگ ابگرم و یا ابداغ نمیباشد 
.عنوان منبع سرمایش ودر زمستان به عنوان دیگ ابگرم مورد استفاده قرار میگیرد 

ق بسیار باال چیلرهای گاز سوز با مصرف برق ناچیز جایگزین بسیار مناسبی برای چیلرهای تراکمی با مصرف بر
ره زمین که تاثیر قابل توجهی در گرم شدن ک( مانند اکسید کربن ) میزان تولید گازهای گلخانه ای . هستند 

ازسوز در توسط چیلرهای جذبی  گ( مانند اکسیدهای گوگرد ، اکسید نیتروژن و ذرات معلق ) دارند و االینده ها 
.مقایسه با چیلرهای  تراکمی بسیار کمتر است 

چیلر تک اثره

چیلر دو اثره تغریبا کار چیلر یک اثره را انجام میدهد)
اثره عمل در چیلر یک. مهمترین تفاوت چیلر دو اثره با چیلر یک اثره در نحوه تغلیظ محلول لیتیوم بروماید است

ی گیرد مرحله ودر ژنراتور صورت میگیرد در حالی که در چیلر دو اثره عمل تغلیظ در دو مرحله صورت متغلیظ در یک
لول مرحله اول توسط بخار در ژنراتور فشار باال و مرحله دوم در ژنراتور فشار پایین و توسط بخار اب حاصل از مح. 

.(لیتیوم بروماید رقیق ژنراتور فشار باال صورت میگیرد

چیلر دو اثره

درصد 50میزان بخار مصرفی در چیلرهای دو اثره حدود 
رفی مصرف بخار در چیلرهای تک اثره می باشد فشار بخار مص

ضریب عملکرد چیلرهای. اتمسفر است 8در چیلرهای دو اثره 
می جذبی دو اثره تقریبا دو برابر عملکرد چیلرهای تک اثره

درصد چیلرهای جذبی نصب شده در 95امروزه بیش از . باشد 
دنیا را چیلرهای دو اثره تشکیل می دهد

چیلرهای جذبی دو اثره
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تاسیسات مکانیکی برج نگار

سیستم سرمایش، گرمایش و آب گرم مورد نیاز از 
ن می چیلرجذبی و دو دیگ بخار با فشار باال تأمی2طریق

یلر گردد، این چیهلرها از بهترین و پیشرفته ترین چ
ژاپن تهیه و Ebaraو ازشرکت . های موجود می باشند

تههویه مطبوع نیز از طریق . نصب گهردیده است
ورت چیلرهای جذبی و بوسیله فن کوئل های سقفی ص

.می گیرد

وز این فن ها، بصورت مداوم هوای داخل کلیه سرویس ها را بصورت مرکزی و توسط فن های اگز
پ انجهام آب رسانی به واحد ها از طریق لوله های گالوانیزه و سوپر پای. پشت بام تعویض می نماید

ی در آنها در قسمت هایی که لهوله ها بهراحتی قهابل دسترسی نیستند و احتمال خوردگ. می گردد
.وجود دارد، لوله ها از نوع پلیمر پنج الیه سوپر پایپ با عمر باال می باشند

کولر

مهمترین وظیفه کولر ایجاد هوای مناسب و دمای مناسب برای آسایش ساکنین ساختمان است

دو نمونه مهم کولر ها
کولر ابی

کولر گازی
کولر ابی

تصویر زیر یک نوع کولر ابی است که نوع 
کامال متفاوتی از سیستم تهویه مطبوع 

میباشد که کارایی مناسبی در
این. اب و هوای گرم و خشک دارد

سیستم قیمت کمتر از نصف سیستم 
25تهویه مطبوع تبریدی داشته و حدود 
درصد انرژی کمتری را مصرف میکند
چون کولر های ابی رطوبت را افزایش 

میدهند برای محیط های شرجی مناسب
نمیباشند و در ناحیه گرم و خشک کاربرد

.زیادی دارند

ن فقط کولرهای آبی فوق دارای فن آکسیال بوده و بنابرای
ی مناسب م( بدون عبور از کانال)جهت وزش مستقیم باد 

.باشند
کولرهای آبی فوق دارای نشانگر سطح آب در مخزن-2

.لیتری خود می باشند14
-سرعت فن در کولرهای فوق در سه حالت کم-3

.زیاد قابل تنظیم است-متوسط
الزم است پشت این کولرها جهت استفاده از هوای -4

.ندرطوبت نزده بیرون در معرض هوای تازه قرار داشته باش

نوعی کولر ابی چرخ دار
کولر گازی 

ازاین جهت برای محیط های شرجی . کولر گازی برخالف کولرهای آبی ، رطوبت را افزایش نمی دهد
کولرهای گازی معموال در دو مدل ساخته می شوند. بسیار مناسب است :

کولرهای یک تکه یا پنجره ای
اسپلیت)کولرهای دو تکه  )

کولرهای یک تکه دیواری ، یا پشت پنجره ای ، خیلی متداول و مورد توجه می باشند و به آسانی در 
.داخل قاب پنجره نصب می شود

.
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ساختمان کولرهای گازی

یل شده کولر گازی نیز همانند بسیاری از لوازم خانگی خصوصا یخچال فریزر از دو قسمت اصلی تشک
 :است که عبارتند از

 :قسمت الکتریکی
ار قسمت الکتریکی خود شامل قسمت هایی چون دوشاخه و سیم های رابط ، کمپرسور ، خازن ، رله ب

، کلید اصلی کولر و کنترل از راه  (کلید فن)رله راه انداز ترموستات ، کلید چند وضعیتی ( اورلود)زیاد 
.می باشد( در کولرهای دو تکه)دور 

درکولرهای گازی از یک خازن و در بعضی از کولرها از دو خازن به منظور ایجاد گشتاور راه اندازی 
رای راه شکل متداول بکارگیری خازن ، به این صورت است که یک خازن ب. کمپرسور استفاده می شود

ین و یک خازن برای راه اندازی کمپرسور مورد استفاده قرار می گیرد ظرفیت ا( پروانه)اندازی موتورفن 
.خازنها در کولرهای مختلف متفاوت است

 :قسمت مکانیکی
ز آن جمله اجزای مکانیکی کولر گازی با اندکی تفاوت ، درست مثل قطعات مکانیکی یخچال می باشد ا

، پروانه اواپراتور ، لوله ( درایر)، اواپراتور ، فیلتر ( رادیاتور)می توان به قطعاتی مانند کمپرسور کندانسور 
، سینی زیر کولر ، خروجی هوا و فیلتر خروجی هوا اشاره کرد( کاپیالری)مویین 

توصیه هایی برای استفاده صحیح کولر گازی
به این گرما به سرعت از راه شیشه و پنجره ها و. ه بزرگترین عامل گرم شدن اتاقها معموالً آفتاب است1

مقدار با استفاده از موارد ذیل می توان. آهستگی از طریق دیوارهای خارجی و سقف به اتاق تحمیل می شود
.  گرمایش تحمیلی را کاهش داد

ری سقف و عایق کا-استفاده از شیشه های رفلکس -استفاده از سایبان -استفاده از پرده یا کرکره داخلی 
دیوارهای خارجی

تگاههای ه دومین منبع بزرگ بار گرمایی اتاقها معموالً وسایل الکتریکی از قبیل رایانه ها، مانیتورها، دس2
ار، یک راه کاهش از این ب. می باشند که این نوع بار در ادارات محسوس است... کپی ، چراغهای روشنایی و

ه ای از راه دیگر این است که برای روشنایی به جای المپهای شیش. خاموش کردن آنها در مواقع بیکاری است
.المپهای فلورنست که اتالف گرمای کمتری دارند استفاده شود

عمده ای باز بودن پنجره باعث می گردد که بخش. ه بار سرمایی هوای نفوذی ممکن است بسیار زیاد باشد3
پرسور از توان کولر گازی صرف خنک کردن بیهوده هوای گرم ورودی شود که این سبب افزایش مدت کار کم

. ضمن اینکه اتاق هم به نحو مطلوب خنک نمی شود. و فرسودگی زود هنگام آن گردد
نک اگر درهای داخلی هم باز باشند کولر به جای خنک کردن فقط یک اتاق در واقع باید چندین فضا خ

.شود
صرف برق ه سرد کردن اتاق بیش از حد لزوم، ضمن اینکه از نظر بهداشتی صحیح نیست موجب افزایش م4

.و فرسایش بیهوده دستگاه می شود

دتیل های مهم تاسیساتی
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تاسیسات الکتریکی

نکات مهم در انتخاب تاسیسات برقی ساختمان
باید بزرگ انتخاب شود ( ورودی ) کابل تغذیه تابلوی اصلی توزیع 1.
روشنایی کافی برای تمام قسمت های خانه باید در نظر گرفته شود2.
کلید های زیاد باید نصب شود3.
پریز های زیاد ودر مکان های مهم نصب شود4.
10که کلید اتوماتیک 1.5اندازه سیم ها مناسب انتخاب کنید خانه های مسکونی نمره 5.

امپر
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تاسیسات برقی قسمت های مختلف خانه
اتاق پذیرایی

ه کلید ها را باید در جاهایی نصب شود ک. پریز داشته باشد  5هر قدر اتاق هم کوچک باشد باید حداقل 
تند که بدون توجه به ترتیب وسایل امکان تردد جاروئ برقی فراهم باشد بعضی اتاق ها انقدر بزرگ هس

مناسب پریز باید در دید. متر برای پریز ها جواب گو نمی باشد باید پریز های زیادی نصب گردد5/1نیاز
قرار داشته باشد
اتاق نهار خوری

االی میز نهار حداقل باید یک چراغ صقفی داشته باشد که با کلید دیوار کنترل میشود جای چراغ باید در ب
عدد باشد باید پریز ها در دید باشد و پنهان 4خوری باشد و در مر کز قرار گیرد حداقل تعداد پریز ها باید 

.نباشد پریز ها باید برای میز هم سرویس دهد
اتاق خواب

عدد 4متر باشد تعداد پریز های الزم 1.5چراغ صقفی باید داشته باشد با کلید کنار در، اگر فاصله پریز ها 
میباشد روشنایی کمد ها نباید فراموش شود

حمام
ه الز م یک عدد چراغ سقفی که با کلید دیواری کنترل میشود ضروری است و یک عدد نیز جلوی ایین

شویی البته برای ارایش دو عدد چراغ ، یک عدد پریز با با رله محافظ برای اصالح نیز در کنار دست. است
الزم  است

اشپزخانه
اشپزخانه اشپزخانه باید خوب روشن باشد برای اشپزخانه باید حتما یک چراغ در وسط در نظر گرفته شود اگر

یی الزم دو در دارد باید کلید چراغ وسط در کنار هر درب به صورت تبدیل باشد چراغ دیگری در کنار ظرف شو
سانتیمتری پیش خوان برای توستر و 25الی 15پریز به ارتفاع . است در کنار یخچال باید یک پریز نصب گردد

قسمت اگز دو.باید تعداد ان طوری باشد که امکان استفاده همزمان وجود داشته باشد. باید نصب شود.. همزن و
.هر قسمت را جداگانه منظور کنید. کابینت با اجاق گاز یا ظرفشویی از هم جدا شده باشد

.لباسشویی اتوماتیک ، خشک کن ،فریزر و وسایل مشابه با هم باید پریز داشته باشند

متفرقه
یده برای هر راه پله یک چراغ در نظر بگیرید در هر پار گرد نیز چراغ الزم است طوری که همه پله ها روشن د

روشن و به طوری که چراغ هم از باال راه پله و هم از پایین ان قابل.  و از کلید های تبدیل استفاده کنید. شود
دیل در راهرو هم باید حتما چراغ سقفی باشد و اگر طول ان دراز باشد میتوان از کلید تب.خاموش کردن باشد

اغ در یک چر. یک عدد پریز در فاصله های مشخص برای جارو برقی باید در نظر گرفته شود . استفاده نمود
ته شود برای در زیر زمین باید تعداد کافی پریز  در نظر گرف. ساختمان با کلید داخل ساختمان نیز ضروری است

سیستم تاسیسات

سیستم اتصال زمین و مشخصات فنی آن

مشخص نمودن محل چاه ارت در نقشه توسط مهندس طراح پیشنهاد می گردد و با نظر مهندس 
.تواند تغییر کندناظر می

گردد در چاه ارت بجای استفاده از نمک و زغال از مواد کاهنده مقاومت زمین مانند توصیه می
.بنتونیت استفاده گردد

باشد صحیح های ارتی که جنس الکترود آنها مس مینصب لوله گالوانیزه برای مرطوب نگهداشتن چاه
PVCنیست و بایستی از لوله  .استفاده شود

.اهم ذکر گردد2حداکثر مقاومت چاه ارت برابر 
نحوه اتصال سیم ارت به صفحه یا میله و مشخصات صفحه  یا میله و سیم ارت از قبیل جنس، ابعاد،  

.مقدار و نوع الکترولیت مورد استفاده و عمق چاه با نظر مهندس طراح معین گردد

سیستم روشنایي و پریزهاي برق

همچنین در فضاهای قابل شستشو مانند .  استفاده شود( بارانی)دار جهت فضاهای باز مانند حیاط بایستی از پریز ارت دار و درب
.پارکینگ و غیره استفاده از این پریزها الزامی است
.تغذیه هیچ نوع چراغی از خط پریزها مجاز نیست

تواند از یک خط و می. مقررات ملی ساختمان الزامی است13در مکانهای مورد اشاره در مبحث ( خودشارژ)نصب چراغ ایمنی 
.جداگانه تغذیه گردد

(.در نقشه روشنایی و در نقشه پریزها. )ها مشخص شودمحل نصب کلیه تابلوهای برق در نقشه
.نصب چراغ خطر برای ساختمانهای بلند مرتبه الزامی است

های آشپزخانه مانند فن. )وات تجاوز نکند تغذیه کرد100توان یک موتور کوچک را، به شرط آنکه توان آن از از هر مدار روشنایی می
(های بهداشتیو سرویس

چراغ یا نقطه روشنایی را اگر دربیش از یک اتاق یا فضای مشخص قرار 12در ساختمانهای مسکونی هر مدار روشنایی نباید بیش از 
شوند تنها به جریان مجاز مدار گرفته باشند تغذیه کند همچنین تعداد چراغهای مدار که در یک اتاق یا فضای مشخص نصب می

.محدود میشود

پریزهای بکار رفته در حمام باید مجهز به هادی حفاظتی باشند مگر در مواردی که از پریزهای مخصوص مجهز به ترانسفورماتور 
(که در این صورت اجرای هادی حفاظتی الزامی است و در محل پریز عایق بندی و رها شود)ایمنی استفاده شده باشد 

سیستم پریزهای تلفن و آنتن تلویزیون

.وجود پریز برق در مجاورت پریز تلویزیون حتماً الزم است
.باشدوجود پریز برق در كنار پریز تلفن توصیه مي شود ولي الزامي نمي

سیستم درب بازکن و زنگ اخبار

.سانتي مترباشد0.6حداقل سطح مقطع سیم تلفن، در بازكن، زنگ اخبار و زنگ احضار باید 
اهم باشد و سطح مقطع  75با امپدانس مشخصه ( كواكسیال)كابل هاي سیستم توزیع آنتن باید از نوع هم محور 

.آن با توجه به مشخصات سیستم و افت سیگنال آن انتخاب شود

آسانسور

مقررات ملي ساختمان  15مبحث 8-3-3-2-15مطابق بند ( نه چاهك)روشنایي چاه آسانسور 
.ضروري است كه الزم است نقشه آن ارائه گردد

.قدرت الکترو موتور آسانسور مشخص گردد
.ها ذكر شوددر رایزر دیاگرام ها  اندازه  لوله و مشخصات كابلها و سیم

درخصوص پمپ ذخیره آب و پمپ آب آتش نشانی الزم است برای هر کدام یک تغذیه مستقل در تابلو 
.  بینی و به سمت تابلو قدرت و فرمان هدایت شودعمومی پیش

FIبرای تابلو مصارف عمومی و سایر تابلوها کلید  .در نظر گرفته شود
.های ورودی به ساختمان و طبقات مشخص شوددیماند درخواستی از شبکه و سایز کابل

.هر تابلو باید به یک کلید اصلی جداکننده قابل قطع و وصل زیر بار مجهز باشد
در صورت منظور نمودن یک خط تغذیه جداگانه برای مدار زنگ اخبار و احضار الزم است به وسیله کلید 

.آمپر محافظت گردد4مینیاتوری یا فیوز فشنگی حداکثر 

تابلوهای برق و تابلو کنتور
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شماتیک گیرنده و راهنمای سیم کشی گیرنده به تابلو برق

نمونه از دیاگرام تابلو های الکتریکی
نمونه از دیاگرام انتن مرکزی نمونه از دیاگرام تلفن
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سیستم فراخوان

نمونه از سیستم پخش صوت تاسیسات مدرن برقی ساختمان

(THC)سیستم کنترل خانه از طریق تلفن 

ارد این سیستم قابلیت شبکه شدن از طریق استاند
RS485رها را دارد و یک کامپیوتر مرکزی تمامی کنترل

یم این سیستم نیاز به س. را مانیتور و کنترل می کند 
قابلیت منحصر بفرد آن این است دارای . کشی دارد 

اشد می ب( سیستم گویای تلفن ) سیستم شنیداری 
با بطوریکه کاربر را مرحله به مرحله بصورت گفتاری و

همچنین کاربر را از . زبان فارسی راهنمائی می کند 
دن وضعیت منزل آگاه می سازد و کاربر می تواند با فشر

مثال ً. دگمه های مشخصی عملیات کنترل را انجام دهد 
روشن 2برای مسلح کردن سیستم دزدگیر دگمه 1دگمه 

...کردن المپ و 

x10کلید های 

، هم برای قطع و وصل کردن لوازم و x10کلیدهای 
و هم ( appliance module) وسایل منزل 

برای کم و زیاد کردن و قطع و وصل کردن نور 
این . المپهای هالوژن و التهابی موجود می باشند 

یچی کلید ها به صورت قابل حمل ، ریلی ، تو کار و پ
.  موجود هستند ( برای المپ ) 

نائی و با نصب این کلیدها در خانه امکان کنترل روش
)، تلفن ، کامپیوتر x10لوازم منزل از طریق ریموت 

کنترلر مرکزی و یا ( activehomeنرم افزار 
ود بصورت هوشمند و برنامه ریزی شده ، میسر می ش

 .

کلید برق بی سیم

امکان تنظیم شدت روشنائی المپها از طریق کلید 
امکان نصب بدون نیاز به تمهیدات خاص و بر اساس سلیقه و نیاز مشتری 

قابلیت جابجائی کلید پس از نصب اولیه 

بخاری برقی دیواری

که بدین صورت.این بخاری دارای سلکتور انتخاب گرما می باشد 
میزان گرمای مطلوب را انتخاب کرده 8تا 1شما با انتخاب درجه از 

و دستگاه بطور خودکار پس از رسیدن به دمای مورد نظر خاموش
.  شده و با کاهش مجدد دما روشن خواهد شد 

.طراحی بخاری فوق العاده ظریف و زیبا می باشد 
متر مربع و یا نصب همزمان 25این بخاری برای فضاهای تا حدود 

ود ، در جاهایی که بعنوان وسیله کمکی گرم کردن استفاده می ش
.مناسب می باشد 

ت از امکانات این دستگاه سیستم ضد انجماد آن بوده که در صور
*  ی وصل بودن بخاری به برق با قرار دادن سلکتور دستگاه بر رو

5حتی در صورت عدم حضور شما در منزل زمانی که دما به کمتر از 
ه کار درجه سانتی گراد می رسد ، سیستم گرمایش دستگاه شروع ب

.  ایدمی کند و از یخ زدگی و آسیب دیدن گیاهان و جلوگیری می نم
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کاره فن دار4بخاری برقی 

بینی کارایی هایی که سازنده برای این دستگاه پیش. طراحی و کارایی های این بخاری فوق العاده است 
.  نموده ، استفاده از این دستگاه را در نقاط مرطوب ممکن ساخته است 

قابلیت استفاده بصورت بخاری در اتاق 
قابلیت نصب روی دیوار بصورت خشک کن دست و حوله 

قابلیت استفاده بعنوان بخاری در حمام و دستشویی
وای اتاق این دستگاه دارای فن پرتاب هوا است ، ضمنا ترموستات قابل تنظیم پس از متعادل شدن دمای ه

.بخاری را خاموش کرده و پس از کاهش دما مجددا دستگاه را روشن می نماید 

تاسیسات الکتریکي برج نگار
-تأمین بهرق واحد ها بصورت مجزا و از محل اتاق برق در طبقه 

ری جهت تهأمین بهرق در مهواقع اضطرا. امکان پهذیر می باشد1
Volvoساخت شرکت KVA 500از دیزل ژنراتوری با ظرفیت 

سات این ژنراتور قابلیت تأمین برق جهت تأسی. استفاده شده
عمومی، آسانسورها، روشنایی البی و داخل واحدها را دارا می 

.باشد

UPS

با توجه به کاربری تجاری، اداری واحد ها، برای تمامی واحد ها 
در نظر گرفته شده است تا در زمان قطع برق UPSسیستم 

زهها از لهوازم بهرقی و کهلهید پری. اطالعات شبهکه از بین نهرود
تههیه و مهورد استهفاده قرار Legrandشرکهت فههرانسوی 

.گهرفته اند

سیستم ضد حریق
وردار اعهالن و اطفاء حریق بعنوان یکی از مههمترین مسائل برج های بلنهد مرتبهه بهاید از جایگاه ویژه برخ

تم به ههمین منظور از سیس. باشند، لذا این مهم مجموعه را برآن داشت که از بهترین نوع موجود استفاده شود
در د اخل Fire boxانگلستان استفاده گردیده و جهت اطفاء برای واحد ها Addressable-Gentاعالن حریق 

.البی ها نصب شده وبدین صورت امهکان اطفاء خشک و تر در طبهقات به سهولت امکان پذیر می گردد
آنتن مرکزی قابلیت دریافت و . مجههز شده است( Sprinkler)پارکینگ ها نیز به سیستم اطفهاء اتومهاتیک 

تهیه شده است و سیستم Katrineپهخش شبکه های داخلهی و خارجی را دارا می باشد و از شرکت آلمانی 
دی را دارا اینترنت مرکزی با سرعت باال و توسط فیبر نوری امکان ارائه هر پهنای بان. می باشدUFOعملکرد آن 

.می باشد

انتقال اینترنت از طریق خطوط برق

با گسترش اینترنت و خصوصا خطوط ای دی اس ال در دنیا و نزدیک شدن هر چه بیشتر آن به محل قرار گیری تلویزیون در 
ITمنازل ، مسیله انتقال اینترنت و اتصال دستگاهای نیازمند به خطوط اینترنت نیز خود بخشی از صنعت  این . شده است 

شهرت یافته اند میتوانند دیتای اینترنت را بوسعتی در حد یک منزل و از POWER LINE ADAPTORدستگاهها که به 
. توجه داشته باشید این انتقال وایرلس نیست و در واقع از طریق خطوط برق انتقال می یابد . طریق خطوط برق انجام دهند 

مثال اگر خط ای دی اس ال شما در یک اتاق باشد میتواند با اتصال کابل خروجی روتر به دستگاه مادر و وصل این دستگاه به برق 
slave، اینترنت را از خروجی دستگاه  .در اتاق دیگر دریافت نمایید 

ویژگی های امنیتی نیز برای جلوگیری از استفاده
افراد غیر مجاز در نظر گرفته شده است و میتوان

نتورک را برای دستگاههای خاص اختصاصی نمود
.تا بقیه افراد نتوانند از آن استفاده کنند

نمونه این دستگاه ها را در مورد رسیور ایکس کروزر
افرادی که. استفاده کردم و واقعا عالی کار کرد 

نمی خواهند سیم کشی خاصی بین رسیور و 
شبکه اینترنت انجام دهند میتوانند به سادگی 

. از این دستگاهها استفاده نمایند 

دتیل ها ی مهم  الکتریکی ساختمان
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