
1 www.GanjineTasisat.com                Telegram:  @Ganjine_Tasisat 

 

 

 

 

 

ه ب انتخاب سیستم تهویه مطبوع در قسمت اول مقاله

در این مقاله انتخاب سیستم پرداخته شد، معیار  4

در صورتی که  مورد دیگر اشاره خواهیم داشت. 4ه ب

مقاله اول را مطالعه نکرده اید به کانال گنجینه 

 تاسیسات بپیوندید : 

 @Ganjine_Tasisat 

 استقالل در هزینه ها 5.

معنای پرداخت هزینه های  استقالل در هزینه ها به

ای محلی با انرژی مصرفی می باشد. در سیستم ه

هزینه های انرژی  و برق آب،مجزا کردن کنتور گاز 

این مهم نیز امتیاز که  مصرفی نیز مشخص می گردد

بزرگی برای سیستم های محلی به شمار خواهد رفت 

عامل باعث گردیده که اغلب کارفرمایان و و همین 

تم از سیسمنازل مسکونی و  برای آپارتمان هامالکین 

اما این پایان کار نیست  ،کنندهای محلی استفاده 

ه ز موتورخانه استفادمرکزی که ا های سیستمبلکه در 

 ،با نصب تجهیزات اندازه گیرینیز می توان می کند 

و اندازه به تفکیک محاسبه واحد هر مصرف انرژی 

به طوری که حتی می توان با نصب این  گیری گردد،

هر  مصرفی  تجهیزات میزان مصرف آب سرد و گرم

 واحد را مشخص کرد.

 مصرفمیزان ندازه گیری اکنتور  -1تصویر

 تعمیر و نگهداری .6

نتخاب سیستم عوامل تاثیر گذار در ایکی دیگر از 

برای پروژه های بزرگ مبحث تعمیر و نگهداری می 

  خواهیم پرداخت.عامل باشد، با ذکر یک مثال به این 

در اقلیم مغازه واحد  033با  فرض کنید مرکز تجاری

قرار دارد، طراح بین دو سیستم محلی  گرم و مرطوب

 و مرکزی حق انتخاب دارد تا پس از بررسی سیستم

 .  کندانتخاب را وژه پر تهویه مطبوع

سیستم باشید از بین دو طراح این پروژه اگر شما 

ا یا بآ؟  کنیدمحلی و مرکزی کدامیک را انتخاب می 

محدودیت ها سیستم های محلی آشنا هستید؟ آیا 

سیستم مرکزی می تواند برتری نسبی نسبت به 

 سیستم محلی داشته باشد؟

 

  دومقسمت -تهویه مطبوعانتخاب سیستم معیارهای     
      تاسیسات گنجینهگروه مهندسی  ،  مهندس مجید رحیمی

     Hvac850@gmail.com       
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از دیدگاه سیستم های ابتدا برای پاسخ به این سوال 

تحلیل و بررسی خواهیم کرد با این محلی، سیستم را 

 زفرض که پیشنهاد اول طراح تاسیسات استفاده ا

 اسپیلت برای هر مغازه می باشد :

به جهت مستقل سازی هزینه  استفاده از اسپیلت

از  کامال صحیح و منطقی می باشد،مغازه هر  های

به واحد های اشاره دیگر مزایا این سیستم می توان 

 قرار دارند کهکه در هسته مرکزی ساختمان  داشت

عموما در  ،نمی باشنددیوار یا سقف خارجی  دارای

به ه باتوجکه  می باشندسرمایش نیازمند به زمستان 

ان امک این مهم این سیستم به راحتی مستقل بودن

 پذیر می باشد.

 به هنگام انتخاب این سیستم سواالتی در ذهن شکل

 خواهد گرفت:

 

 نصب یونیت خارجی بر روی نما -2تصویر

و نصب این تعداد یونیت خارجی در کجا جانمایی 

نصب خواهد شد و آیا امکان راهبری و نگهداری در 

؟ در صورتی که فاصله محل نصب شده وجود دارد

و منجر به  شودبین یونیت داخلی و خارجی زیاد 

ز اآیا  رددگافزایش طول لوله کشی بین یونیت ها 

 ودشلحاظ عملکردی دستگاه با مشکالتی مواجه نمی 

؟ در صورتی که هر یونیت خارجی روی نما ساختمان 

پروژه را تحت تاثیر قرار  ظاهری نمایاجرا گردد 

 نخواهد داد ؟

زلزله یوینت های خارجی نصب وقوع آیا در صورت  

شده بر روی نما خطر سقوط و پرتاب شدن بر روی 

آیا مصرف برق این عابرین پیاده راه نخواهند داشت؟ 

د محاسبه نمی گردسیستم بیش از سیستم مرکزی 

مغازه در  033یونیت خارجی جهت  033با فرض  ؟

اقلیم ذکر شده چند درصد احتمال خرابی برای 

اولیه و هزینه آیا  روژه وجود دارد ؟یونیت های این پ

م در مقایسه با سیست محلی سیستمنصب تجهیزات 

اسپیلت  آیا عمر کاری؟ شدخواهد نمرکزی کمتر 

 نسبت به سیستم های مرکزی کمتر نخواهد بود ؟

همانطور که مشاهده کردید برای انتخاب یک سیستم 

سواالت زیادی مطرح می گردد، مادامی که نتوان به 

سواالت پاسخ داد نمی توان با قاطعیت یک  این

  .تم را از دایره انتخاب خط زد سیس

همیشه  هزینه ها مستقل سازیاولیه و بحث هزینه 

مالک اصلی انتخاب یک سیستم نمی باشد و بایستی 

به صورت همه جانبه طرح مورد بررسی قرار گیرد تا 

محدودیت و نقاط قوت و ضعف هر سیستم در یک 

 ساله  آشکار گردد. 11الی  13بازه 

 

 

 



3 www.GanjineTasisat.com                Telegram:  @Ganjine_Tasisat 

 

 

درصورتی که طراح تاسیسات در این پروژه پیشنهاد 

ر ده از سیستم های مرکزی داشته باشد.به استفاد

 :ی تواند دو حق انتخاب داشته باشداینصورت طراح م

  فنکویل 

 VRF 

در هر دو حالت استقالل در کاربری امکان پذیر می 

ه گیری و ستم امکان اندازباشد و در هر دو سی

وجود دارد، اما از نظر بحث  مصرفی انرژی محاسبه 

راهبری و تعمیرات و هزینه اولیه این دو سیستم 

اختالف بزرگی خواهند داشت. باتوجه به اینکه 

و دارای تی ایک سیستم وارد VRFسیستم های 

تکنولوژی پیشرفته و تمام الکترونیکی می باشد، تیم 

ستقیما در صورت مراهبری و نگهداری نمی تواند 

و در  بروز مشکل و خرابی با این تجهیز کار کند

صورت خرابی این سیستم بایستی نمایندگان مجاز و 

 این کار را انجام دهند. فنی سیستم مورد نظر 

در صورتی که از فنکویل و چیلر هواخنک استفاده 

تیم راهبری و نگهداری به مستقر بودن گردد باتوجه 

مشکل برطرف خواهد شد. هر دو  در پروژه سریعا این

به  نسبتنسبی سیستم ذکر شده دارای برتری های 

یکدیگر می باشند به عنوان مثال استفاده از سیستم 

VRF  نسبت به سیستم چیلر و فنکویل سبب می

نصب تجهیزات جهت فضای نیازی به گردد 

 نباشد.موتورخانه 

  

 

ب نصجهت  فضایی بایدحالت دو در  الزم به ذکر است

 رسانیآبپمپ های  ذخیره آب و اطفا حریق، مخازن

  پیش بینی گردد.اطفا حریق و 

مزایای اصلی سیستم های مرکزی نسبت به دیگر از 

 به در نظر گرفتن سوختسیستم محلی می توان 

، از دیگر داشتی گاز اشاره رزرو در صورتی قطع

مزایای سیستم های مرکزی به متمرکز بودن 

نیز فضا اشاره کرد که این عامل تجهیزات در یک 

 پروژه مناسب تر گردد.راهبری و نگهداری شده سبب 

الزم به ذکر است در این مقاله آموزشی قصد نداریم 

یک سیستم را برای هر پروژه ی برتر بدانیم بلکه 

معتقد هستیم هر سیستم بایستی در جای خود و 

 پس از بررسی ها انجام شده انتخاب گردد. 

پذیری سیستم و توسعه احتمالی در  انعطاف.7

 آینده :

ی به جهت متمرکز بودن در یک مرکزهای سیستم 

می  آمد، از حیث راهبری و نگهداری بسیار کارمکان

صورتی که در پروژه احتمال توسعه آتی  ند ، درباش

در زمان طراحی می توان این مهم د داشته باشوجود 

 زاتجهیو فضای برای نصب این ترا پیش بینی کرد 

 در موتورخانه اصلی در نظر گرفت .
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 .ایمنی :8

با پیشرفت روز سیستم های محلی و مرکزی در 

هرچه بیشتر این افزون تکنولوژی به ایمن سازی 

و با خیالی آسوده می  تجهیزات توجه ویژه شده است

  توان از این تجهیزات استفاده کرد.

ات تجهیزلحاظ متمرکز بودن به سیستم های مرکزی 

در یک فضای مشخص و با در نظر گرفتن تمهیدات 

جدا نمودن مولدهای سرمایشی و با و  اجرایی

در زمان واحدها ایمنی باالتری  اخلگرمایشی از د

را شاهد خواهیم بود و ریسک خطر زلزله و ....  وقوع

 کاسته خواهد شد.از این طریق در پروژه های بزرگ 

 جمع بندی : 

موزشی به هشت معیار اصلی انتخاب در این مقاله آ

 ه انتخابک وع پرداخته شدسیستم تهویه مطب

د عوامل بای سیستم فقط وابسته به یک عامل نیست و

 یدر کنار یکدیگر قرار گیرند تا پس از بررسی ها

بیشتر بین سیستم ها مناسب ترین سیستم باتوجه 

 انتخاب گردد.  پروژهبه شرایط 

 طراحبر عوامل اشاره شده عالوه  سیستم در انتخاب 

تان نسبت به مرکز اس پروژهبه موقعیت قرارگیری  باید

سردسیر یا گرمسیر  اقلیم آب و هوایی از لحاظ و نوع

 و سیستم های را مدنظر داشته باشدکافی بودن توجه 

قرار دهد که از حیث راهبری و تعمیرات در آینده با 

 واجه گردند.کمترین مشکالت م
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