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سیستم هاي هوایی

:انواع سیستم هاي هوایی از نظر روش و میزان کنترل بار

)CAV Single Zone(سیستم هاي حجم ثابت یک ناحیه اي   §
)CAV Single Zone-Reheat(سیستم هاي حجم ثابت یک ناحیه اي با بازگرمایش   §
)CAV Multi-zone(سیستم هاي حجم ثابت ناحیه اي   §
)CAV Dual Duct(سیستم هاي حجم ثابت دو کانالی   §
)VAV(سیستم هاي حجم متغیر   §



)Single Zone(یک ناحیه اي  م هايسیست

مزایا
مزایاي این سیستم سادگی، داشتن فقط یک کانال هـواي  
رفت و کارایی باالي انرژي و ارزانی نسبی قیمـت دسـتگاه   

.است

معایب
عیب عمده این سیستم، نبود امکان سرمایش و گرمـایش  

بـه  . همزمان و کنترل درجه حرارت فضاهاي مختلف است
همین علت تعداد و انواع فضاهایی کـه سیسـتم قـادر بـه     

عـالوه بـر ایـن    . تغذیه مناسب آنهاسـت کـاهش مـی یابـد    
سیستمی که بدین طریق کار می کند در تابستان رطوبـت  
را به خوبی کنترل نمی کند، چون در صورت رسـیدن هـر   
فضا به دماي خشک مورد نظر عمل رطوبت گیـري توسـط   

.کویل سرمایی نیز متوقف می شود



مزایا
مزیت اصلی این سیستم فراهم کردن امکان کنترل عـالی  

همچنین سیستم یک کاناله . رطوبت و درجه حرارت است
.فضاي نسبتاً کمتري براي عبور کانال هاي هوا نیاز دارد

معایب
ایـن  . سیستم بازگرمایش ترمینالی معایـب متعـددي دارد  

سیستم در بین تمامی سیستم ها کمترین کارآیی انرژي را 
اگر چه با اتخاذ روش هاي خاصی می توان کارایی آن (دارد 

این سیستم در عین حـال نیـاز بـه کویـل     ). را افزایش داد
آبی، شیر فلکه، لوله کشی زیر سقف کاذب در قسمت هاي 
تهویه شونده و مسیرهاي کنتـرل دارد کـه بـه معنـاي آن     

همچنـین در  . است که فضاي زیـادي را اشـغال مـی کنـد    
با اینکه . صورت نشت آب امکان بروز مشکالتی وجود دارد

ــران قیمــت نیســت،    قســمت اصــلی سیســتم هواســاز گ
کویل هاي کمکی آبی، لوله کشی، شیر فلکـه و ترموسـتات    

.سیستم را به یک سیستم گران قیمت تبدیل می کند

- Single Zone(یک ناحیه اي با بازگرمایش   م هايسیست Reheat(



مزایا
از مزیت هاي سیستم چند ناحیه اي قیمـت نسـبتاً کـم آن    

با فرض اینکه تعداد نواحی زیاد نبوده یا اینکه مسیر (است 
بـه عـالوه مـی تـوان     ). کانال هاي هوا زیاد طـوالنی نباشـد  

اجـزاي اصـلی   . نواحی را بـه طـور مسـتقل کنتـرل نمـود     
سیستم را نیز می توان به صورت پیش سـاخته خریـداري   

.کرد

معایب
عیب مهم این سیستم محدودیت انـدازه و تعـداد نـواحی    

فضاي مورد نیـاز بـراي کانـال هـا نیـز      . تهویه شونده است
اگـر تعـداد   . خصوصاً در نزدیکی اتاق هواسـاز زیـاد اسـت   

نواحی زیاد باشد تهیـه و سـاخت کانـال هـاي هـوا هزینـه       
همچنین سیستم قادر . زیادي را به خود اختصاص می دهد

به کنترل رطوبت نبوده و انعطاف پـذیر هـم نیسـت یعنـی     
.افزایش یا تغییر نواحی در آن مشکل است

)Multi Zone(چند ناحیه اي  م هايسیست



مزایا
مزایاي سیستم دو کاناله بـا جعبـه هـاي اخـتالط کنتـرل      

و عدم نیاز به لوله کشی ) نه رطوبت(مطلوب درجه حرارت 
.آب سرد یا گرم خارج از اتاق هواساز است

معایب
معایب سیستم دو کاناله عبارت است از نیاز به فضاي زیاد 

، قیمـت گـران، کنتـرل    )خصوصاً به دلیل وجود دو کانال(
نامناسب رطوبت و عدم کارآیی باالي انـرژي هـر چنـد بـا     
اتخاذ تدابیري چون تنظیم دوبـاره درجـه حـرارت هـواي     

.خروجی می توان عملکرد انرژي آن را بهبود بخشید

)Dual Duct(دو کانالی  م هايسیست



مزایا
سیسـتم هـاي حجـم هـواي متغیـر نسـبتاً ارزان قیمـت و        
انعطاف پذیر بوده و امکان کنترل مستقل هر فضا را فـراهم  
می آورد، مهمتر اینکه هزینه هاي جـاري آن نیـز کمتـر از    

.بسیاري از سیستم هاي دیگر است

معایب
یکی از مشکالت سیستم حجم هواي متغیر این است کـه  
احتماالً در ساعات خـالی بـودن فضـاها از سـکنه، درجـه      

عیـب دیگـر   . حرارت را بیشتر از حد مجاز پایین مـی آورد 
سیستم، ضعیف بودن سیستم کنترل رطوبت است کـه در  

یـک  . دبی هاي پایین هوا باعث احساس خفگـی مـی شـود   
عیب جدي دیگر توزیع ضعیف هوا در هنگام پایین بـودن  

اگر از دریچه هاي هواي معمولی، که بـه ازاي  . دبی هواست
دبی مشخصی انتخاب می شوند، براي توزیع هـوا اسـتفاده   

.شود هوا با دبی کمتري به اتاق می رسد

)VAV(حجم متغیر  م هايسیست



هاي آبیکویل 



هاي انبساط مستقیمکویل 



هامداربندي کویل 



هاکویل کارآیی 



هاکویل کارآیی 



هاکویل کارآیی 



هاکویل کارآیی 



هاکویل کارآیی 



هاکویل کارآیی 



هاکویل کارآیی 



هاکویل کارآیی 



هاکویل کارآیی 



مشخصات سمت هوا



مشخصات سمت آب



 هازن رطوبت

حداکثر رطوبت براي عدم چگالش رطوبترطوبت بهینه براي تأمین آسایش

:مورد استفاده در صنایع تهویه مطبوعزن  رطوبتانواع 

 هاي بخارزن رطوبت  §
 هاي تبخیريزن رطوبت  §
 هاي آبیزن رطوبت  §



 هاي بخارزن رطوبت



 هاي بخارزن رطوبت



 هاي تبخیري و آبیزن رطوبت
:زن تبخیريرطوبت 

:زن آبیرطوبت 



 هازن رطوبت
حداکثر رطوبت براي عدم چگالش رطوبت



 هاي مرکزيزنی در سیستم رطوبت

سیستم تهویه تک زونه با رطوبت زنی: 1حالت 



 هاي مرکزيزنی در سیستم رطوبت

سیستم تمام هواي تازه با رطوبت زنی: 2حالت 



 هاي مرکزيزنی در سیستم رطوبت

سیستم تمام هواي تازه با کنترل دوگانه بر روي رطوبت زنی: 3حالت 



 هاي مرکزيزنی در سیستم رطوبت

سیستم تمام هواي با رطوبت زنی اولیه و ثانویه: 4حالت 



 هاي مرکزيزنی در سیستم رطوبت

سیستم دو کانالی با رطوبت زنی: 7حالت 



تعیین محل سنسور رطوبت



 هاي حرارت و انرژيبازیاب

: هاي حرارت و انرژي مورد استفاده در صنایع تهویه مطبوعبازیابانواع 

)Run-around Coil Loop( هاي حرارت کویلی بازیاب  §
)Plate( هاي حرارت صفحه اي بازیاب  §
)Heat Wheel( هاي حرارت دوار بازیاب  §
)Energy Wheel( هاي انرژي دوار بازیاب  §
)Heat Pipe( هاي حرارت لوله حرارتی بازیاب  §

 هاي حرارت و انرژيبازیابکاربرد 



 هاي حرارت کویلیبازیاب



 هاي حرارت صفحه ايبازیاب



 هاي حرارت دواربازیاب



 هاي حرارت دواربازیاب

Purging System

Cleaning System



 هاي انرژي دواربازیاب

Heat Source

Process Air

Recovery Air

Process Air

Recovery Air

Desiccant
Wheel OUTSIDEINSIDE



 هاي انرژي دواربازیاب

تأثیر رطوبت ورودي بر رطوبت هواي خروجیتأثیر سرعت هوا بر رطوبت هواي خروجی



 هاي انرژي دواربازیاب

تأثیر رطوبت ورودي بر دماي هواي خروجیتأثیر دماي بازیاب بر رطوبت هواي خروجی



 هاي انرژي دواربازیاب

تأثیر دماي بازیاب بر دماي هواي خروجی



 هاي لوله حرارتیبازیاب



مقایسه انواع بازیاب 



در صنایع رنگ  هاي حرارت دوارانتخاب بازیاب

ضخامت صفحات

فاصله صفحات



در صنایع رنگ  هاي حرارت دوارانتخاب بازیاب



در صنایع رنگ  هاي حرارت دوارانتخاب بازیاب

راندمان دمایی



در صنایع رنگ  هاي حرارت دوارانتخاب بازیاب

:موقعیت هاي مختلف نصب چرخ


