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تاسيسات

تاسيسات الکتريکي

تاسيسات مکانيکي تاسيسات ساختماني
کشي گرمايش با آب گرم لوله
کشي گرمايش با بخار لوله
کشي سرمايش با آب سرد لوله

تجهيزات موتورخانه
کشي هواي تهويه و اگزاست کانال
کشي آب سرد و گرم بهداشتي لوله
کشي فاضالب لوله
کشي گاز طبيعي لوله
کشي و تجهيزات آتش نشاني لوله

استخر، سونا و جکوزي
آسانسور و باالبر

کشي هواي متراکم لوله
کشي خال لوله
کشي گازهاي طبي لوله

خط توزيع روشنايي
خط توزيع برق اضطراري

خط توزيع تلفن
خط توزيع شبکه کامپيوتر
رساني خط توزيع شبکه اطالع

هاي مدار بسته سيستم
گير سيستم برق
آنتن مرکزي

تاسيسات صنعتي

تاسيسات



مقدمھفصل اول

شرایط طرح داخل و خارجفصل دوم

محاسبھ بار گرمایشيفصل سوم

محاسبھ نفوذ و تھویھفصل چھارم

وسایل گرمایشيفصل پنجم

مقدمھ اي بر لولھ کشيفصل ششم

سیستم گرمایش با آب گرمفصل ھفتم

موتورخانھ گرمایشيفصل ھشتم

سیستم گرمایش با بخارفصل نھم

شبکھ توزیع آب مصرفيفصل دھم

شبکھ جمع آوري فاضالبفصل یازدھم

شبکھ گاز طبیعيفصل دوازدھم

محاسبھ بار سرمایشيفصل سیزدھم

موتورخانھ سرمایشيفصل چھاردھم

نمودار رطوبت سنجيفصل پانزدھم

کانال کشي و شبکھ توزیع ھوافصل شانزدھم

فهرست مباحث



تهويه مطبوع علمي است کـه بـه   . آيد هاي اصلي تاسيسات مکانيکي ساختمان به شمار مي تهويه مطبوع يکي از بخش  سيستم
بررسي اصول کنترل درجه حرارت، رطوبت، سرعت و تميزي هوا در محـيط بـه منظـور رسـيدن بـه شـرايط آسـايش انسـان         

هـاي اصـلي تاسيسـات مکـانيکي      آوري فاضالب و توزيع گاز طبيعي ساير بخش هاي توزيع آب مصرفي، جمع شبکه. پردازد مي
 .دهند ساختمان را تشکيل مي

گذرد، انتخاب صحيح نوع سيستم تهويه مطبـوع بـراي سـاختمان     اي از زندگي انسان در ساختمان مي از آنجا که بخش عمده
مهمترين مواردي کـه مهنـدس طـراح جهـت انتخـاب سيسـتم       . گردد تصميم مهمي است که توسط مهندس طراح اتخاذ مي

:مناسب بايد در نظر داشته باشد عبارت است از

امکانات مالي  §
کاربري، محل و فضاي موجود در ساختمان  §
شرايط محيطي مانند دما، رطوبت، شدت باد، شدت تابش و ميزان سايه  §
ميزان تغييرات بارهاي داخلي ساختمان در طول روز  §
انتظارات کارفرما در مورد کيفيت هوا  §
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DXسيستمهاي 

سيستمهاي تمام آب

سيستمهاي تمام هوا

آب-سيستمهاي هوا

پمپهاي حرارتي
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