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در ایي همبلِ لقذ دارین ثب کَلز گبسیً ،حَُ عزهبعبسی ،اًَاع کَلز گبسی ٍ همبیغِ کَلز گبسی
ٍ آثی آؽٌب ؽَین.
کَلز گبسی یکی اس عیغتنّبی خٌک کٌٌذُ اعت سیزا ثِ عزػت اس گزهبی هحیو هیکبّذ در
ایي همبلِ هیخَاّین چگًَگی عزهب عبسی اًَاع کَلز گبسی ٍ هشایب ٍ هؼبیجؼ را ًغجت ثِ کَلز
آثی ثبسگَ کٌین پظ ثب هب ّوزاُ ثبؽیذ.

چگًَگی عزهب عبسی
در کَلز گبسیّ ،وبًٌذ یخچبل ،اس فزایٌذ تجذیل گبس ثِ هبیغ ثِ ٍعیلِ افشایؼ فؾبر ٍ در ًتیجِ
تَلیذ عزهب کِ در اثز تجذیل هبیغ ثِ گبس ایجبد هیؽَد اعتفبدُ هیؽَد.

کَلز گبسی
ایي دعتگبُ ػوذتبً اس یک ثخبر کٌٌذُ کِ ٍظیفِاػ جذة گزهبی َّاعت ،یک کوپزعَر کِ
ٍظیفِاػ افشایؼ دهبی ثخبر هبدُ عزهبساعت ،یک کٌذاًغَر ٍ یک دهٌذُ تؾکیل ؽذُ اعت .ایي
دعتگبُ دارای هقزف ثغیبر ثبالی اًزصی اعت.کوپزعَر دعتگبُ گبس هخقَؿ را ثِ هبیغ تجذیل
کزدُ ٍ گبس فؾزدُ ؽذُ ثِ ففحِ ّبی رادیبتَری دعتگبُ رعیذُ ٍ ثب دریبفت گزهبی هحیو گبس
فؾزدُ هبیغ ؽذُ  ،هجذدا ثِ گبس تجذیل هی ؽَد ایي پزٍعِ تب رعیذى دهبی هحیو ثِ دهبی
هيلَة اداهِ خَاّذ یبفت در ىی ایي ػولکزد کوپزعَر دعتگبُ ثبیغتی سهبًی ثزای اعتزاحت
داؽتِ ثبؽذ  .درفَرتی کِ ایي سهبى ثِ کوپزعَر دادُ ًؾَد هوکي اعت هَجت آعیت رعیذى ثِ
دعتگبُ ؽَد پظ ثِ ّویي دلیل هب ًوی تَاًین در فنبی هَرد ًظزخَد ّز کَلز گبسی را کِ
خَاعتین ًقت کٌین  .در افل ثبیذ کَلزی اًتخبة ٍ ًقت ؽَد کِ ثغتِ ثِ فنب ثتَاًذ سهبى
اعتزاحتی ثزای هَتَر ثذعت آیذ پظ در اًتخبة کَلز گبسی فنبی هب تؼییي کٌٌذُ اعت ًِ
اًتخبة هب.

هیشاى عزهبدّی کَلز ثب هؼیبر  BTUهؾخـ هی گزدد . BTUثبالتز ثِ هیشاى عزهبدّی ثیؾتز در
ٍاحذ سهبى اعت (ًِ ایٌکِ دهبی ثبد کَلز خٌک تز اعت ثلکِ هیشاى عزهبیی کِ ٍارد هحیو هی
ؽَد ثیؾتز خَاّذ ثَد)

کَلز ّبی گبسی ػوذتب در دٍ ًَع پٌجزُ ای ٍ اعپلیت عبختِ هی ؽًَذ ثؼنی اس هذلْب ًیش ثِ
ؽکل پزتبثل عبختِ ؽذُ اًذ .هذلْبی پٌجزُ ای ّوبًيَر کِ اس ًبهؼ پیذاعت پؾت پٌجزُ در
فنبیی کِ لجال در ًظز گزفتِ ؽذُ ًقت هی گزدد  .اؽکبل ایي کَلز ّب ٍجَد فنبی هَرد ًیبس
ثقَرت پٌجزُ ای هی ثبؽذ ٍ درفَرتی کِ ایي فنب ٍجَد ًذاؽتِ ثبؽذ ًقت آى ثب هؾکالت
ثیؾتزی ّوزاُ اعت  .موٌب هذلْبی پٌجزُ ای دارای تَاى هحذٍد ٍ تٌَع کوتزی ّغتٌذ  .اؽکبل
دیگز هذلْبی پٌجزُ ای فذای سیبد در همبیغِ ثب هذلْبی اعپلیت هی ثبؽذ  .اگز چِ هذلْبی
پٌجزُ ای ثِ ًغجت ارساى تز ّغتٌذ اهب ظبّز آًْب ًیش لبثل همبیغِ ثب هذلْبی اعپلیت ًیغت.

هذلْبی اعپلیت اس دٍ ثخؼ پٌل داخلی ٍ ٍاحذ (یًَیت) ثیزًٍی تؾکیل ؽذُ  .یًَیت ثیزًٍی

ؽبهل کوپزعَر ٍ ثخؼ کٌتزلی ثَدُ ٍ ٍاحذ داخلی ؽبهل ففحبت رادیبتَری  ،عیغتن کٌتزلی ٍ
في هزثَىِ هی ثبؽٌذ .هذلْبی کَلز گبسی اعپلیت هؼوَال در هذلْب ٍ ىزحْب ثب ظزفیت ّبی
هتٌَع تزی عبختِ هی ؽًَذ  .ثؼنی اس هذلْبی کَلز گبسی اعپلیت دارای دٍ کوپزعَر ٍ ثب
لبثلیت اتقبل ثِ چٌذ پٌل ّغتٌذ .هذلْبی اعپیلیت دارای فذای کبرکزد کوتزی ثَدُ اهب ثب
تَجِ ثِ لزار گیزی ٍاحذ ثیزًٍی در ثیزٍى اس عبختوبى هوکي اعت هحذٍدیت ّبیی در ًقت ًیش
داؽتِ ثبؽٌذ .تبییي یک همذار هؾخـ عزهبدّی ثزای یک فنب ؽبیذ خیلی دلیك ًجبؽذ چزا کِ
ٍمؼیت فنبی هَجَد  ،تؼذاد دعتگبّْبی گزهبسایی کِ در فنب ٍجَد دارد  ،هیشاى لزار گیزی
در هؼزك آفتبة  ،ارتفبع دیَار تب عمف ٍ ثغیبری اس هَارد دیگز در آى دخیل اعت اهب ثز اعبط
فنبی هتَعو در ؽزایو آة ٍ َّایی ًِ خیلی گزم هؼیبرّبیی را ارایِ هی کٌین اهب درفَرتی کِ
هَلؼیت ؽوب درهٌبىك گزم  ،ؽزجی ٍ یبهیشاى آفتبة گیزی سیبد ٍ پٌجزُ ّبی ثشرگ اعت ٍ یب
ایٌکِ کَلز را ثزای آؽپشخبًِ اًتخبة هی کٌیذ ثبیغتی کَلز ثبتَاى ثبالتز را اًتخبة کٌیذ
اًتخبة کَلز گبسی ثزای یک اتبق  :ثزای اتبق  36هتزهزثؼی ثب اثؼبد  6در  6هتز تمزیجب  6000تب
 10000ثی تی یَ عزهبدّی هَرد ًیبس اعت
اًتخبة کَلز گبسی ثزای فنبی چٌذ اتبلِ:ثزای فنبیی در حذٍد  70هتز هزثغ عزهبدّی هؼبدل
 10000تب  16000ثی تی یَ هَرد ًیبس اعت
اًتخبة کَلز ثزای فنبّبی ثشرگ :هیشاى عزهبدّی هَرد ًیبس ثزای فنبّبی ثشرگتز اس  75هتز
هزثغ ٍ تب حذٍد 185هتزهزثغ تمزیجب  16000تب  28000ثی تی یَ هی ثبؽذ .

تَجِ کٌیذ  :همبدیز اػالم ؽذُ ثزای یک اتبق ثب ؽزایو ایذُ آل اعت ثِ همذار اػالم ؽذُ همبدیز
دیگزی امبفِ خَاّذ ؽذ کِ در اداهِ ًَؽتِ ؽذُ اعت
4000ثی تی یَ ثزای ّز اتبلی کِ سیز عمف (ىجمِ آخز عبختوبى ) ٍ یب رٍی کف ( ىجمِ اٍل
عبختوبى )ٍالغ ؽذُ اعت
4000ثی تی یَ ثزای ّز اتبلی کِ در هجبٍرت آؽپشخبًِ لزار دارد
1500ثی تی یَ ثزای ّز پٌجزُ ای کِ در هؼزك ًَر آفتبة لزار هی گیزد
1500ثی تی یَ ثزای اتبلْبیی کِ در سیز آًْب آؽپشخبًِ ٍ یب ؽَفبصخبًِ لزار گزفتِ
600ثی تی یَ ثبسای ّز ًفز کِ در اتبق لزار هی گیزد
درفَرتی کِ اتبق در ثخؼ عبیِ عبختوبى ثذٍى آفتبة گیز لزار ثگیزد هی تَاًیذ  1000ثی تی
یَ کن کٌیذ
جذٍل سیز ثز اعبط فنبّبی دلیك تز تبییي ؽذُ اعت:

((تَجِ  :درفَرتی کِ هيبلت کبهل ایي ثخؼ را هيبلؼِ ًکٌیذ ثب اعتفبدُ اس جذٍل سیز ًوی
تَاًیذ کَلز گبسی هَرد ًیبس فنبی خَد را تؾخیـ دّیذ).

یک اتبق تب 9هتزهزثغ  4000 -تب  6000ثی تی یَ
یک اتبق  9تب  17هتز هزثغ  6000 -تب  7500ثی تی یَ
یک اتبق  17تب  25هتزهزثغ  7500 -تب  9000ثی تی یَ
یک اتبق  25تب  37هتزهزثغ  9000 -تب  10500ثی تی یَ
چٌذ اتبلِ تب  37هتز هزثغ  10500 -تب  12000ثی تی یَ
چٌذ اتبلِ  37تب  46هتزهزثغ  12000 -تب  13500ثی تی یَ
چٌذ اتبلِ  46تب  65هتزهزثغ  13500 -تب  15000ثی تی یَ
چٌذ اتبلِ  65تب  75هتز هزثغ  15000 -تب  16500ثی تی یَ
فنبی ثشرگ تب  84هتز هزثغ  16500 -تب  18000ثی تی یَ
فنبی ثشرگ  84تب  92هتز هزثغ  18000-تب  19500ثی تی یَ
فنبی ثشرگ  92تب  102هتز هزثغ  19500 -تب  21000ثی تی یَ
فنبی ثشرگ  102تب  111هتزهزثغ  12000 -تب  22500ثی تی یَ
فنبی ثشرگ  111تب 140هتز هزثغ  22500 -تب  24000ثی تی یَ
فنبی ثشرگ  140هتز تب  158هتزهزثغ  24000 -تب  25500ثی تی یَ
فنبی ثشرگ  157تب  177هتزهزثغ  25500 -تب  27000ثی تی یَ
فنبی ثشرگ  177تب  205هتزهزثغ  27000 -تب  28500ثی تی یَ
ثِ همبدیز ثبال ؽزایيی کِ لجال تَمیح دادین امبفِ خَاّذ ؽذ .

کَلز گبسی ًجبیذ اس ظزفیت هؾخـ ؽذُ خیلی ثبالتز ثبؽذ ثغیز اس ایٌکِ اس دعتگبُ در هکبًْبی ثب
آة ٍ َّای خؾک اعتفبدُ ؽَد ٍ .ظیفِ کَلزگبسی ػالٍُ ثز عزدکزدى هحیو کبّؼ رىَثت
ًیش هی ثبؽذ درفَرتی کِ ظزفیت کَلزگبسی ثیؼ اس اًذاسُ ثبؽذ لجل اس کبّؼ رىَثت  ،فنب ثِ
دهبی هيلَة رعیذُ ٍ کَلز خبهَػ خَاّذ ؽذ .

چِ همذار ظزفیت عزهبدّی ثزای ّز هتزهزثغ عبختوبى هَرد ًیبس اعت؟
ّز  1200ثی تی یَ حذٍد  46هتز فنب را هی تَاًذ خٌک کٌذ اهب ایي در ؽزایو کبهال ایذُ آل ٍ
ػبیك هی ثبؽذ  .اهب پبراهتزّبیی کِ ثز رٍی هیشاى خٌک ؽذى هحیو اثز هی گذارد را ًیش ثبیذ
درًظز گزفت .

ایٌکِ عبختوبى در کجب لزار گزفتِ  -ؽوبل ایزاى  ،تْزاى  ٍ ،یب جٌَة ایزاى؟

چِ همذار تبثؼ ًَر هغتمین آفتبة ثِ عبختوبى هی تبثذ؟
رًگ ٍ جٌظ ثذًِ عبختوبى در ثخؾی کِ ًَر آفتبة هی تبثذ چیغت؟
هیشاى ػبیك ثٌذی عبختوبى
تؼذاد افزادی کِ اس فنب اعتفبدُ هی کٌٌذ
چِ دعتگبّْبی گزهبسایی در عبختوبى لزار دارد؟
ارتفبع عمف چمذر اعت ؟
ؽکل اتبلْب در جْت چزخؼ َّا ثِ چِ فَرتی اعت ؟
هؼوَال در تْزاى ّز فنبی  20هتزی در اتبلی کِ آفتبة گیزی سیبدی دارد ٍ دارای چٌذیي
پٌجزُ اعت ثِ  18000ثی تی یَ عزهبدّی ًیبس دارد.

درفَرتی کِ دٍ تبعِ اتبق ثِ ًحَی درکٌبرّن لزار گزفتِ ثبؽذکِ ثب ٍفل یًَیت ثیزًٍی ثتَاى
ثِ ّز عِ فنب اتقبالت را رعبًذ هی تَاى اس یک کوپزعَر ثب لبثلیت ٍفل چٌذ کَلز ثِ آى ثْزُ
ثزد .در ایي فَرت هثال ثزای عِ اتبق  15هتزی کِ ّز کذام ثِ  12000ثی تی یَ عزهبدّی ًیبس
دارد هی تَاى ثب خزیذ یک یًَیت  ٍ BTU 36000عِ پٌل  BTU 12000ثِ ّذف هَرد ًظز رعیذ.

فنبّبی ثشرگی هبًٌذ عبلي ّبی کٌفزاًظ ٍ  ...ثبیغتی تَعو کَلز ثب پٌل ّبی هتؼذد خٌک ؽَد
ثب تَجِ ثِ تؼذاد افزادی کِ در عبلي لزار هی گیزًذ پٌل ّب ثبیغتی در فَافل هٌبعت ًقت
گزدد .ثِ ػٌَاى هثبل هی تَاى اس یک یب چٌذ کَلز  48000ثب چٌذیي پٌل اعتفبدُ کزد.

درفنبّبی ثشرگی کِ ثبهؾکل ًقت هتؼذد پٌل ّوزاُ اعت هؼوَال کَلزّبی ایغتبدُ لزار هی
گیزد .یًَیت ایي کَلزّب در فنبی ثیزٍى لزار هی گیزد ٍ اتقبالت ثِ ٍاحذ داخلی ٍفل هی
ؽَد  .کَلزگبسی ایغتبدُ ًیبسی ثِ ًقت دیَاری ًذارد ٍ ٍاحذ داخلی رٍی سهیي لزار هی گیزد.
پزتبة ثبد ایي کَلز ّب ثیؾتز اعت  .هذلْبی ایغتبدُ در افل کَلز گبسی اعپلیتی هی ثبؽذ کِ
ٍاحذ داخل آى ثِ جبی پٌل دیَاری ٍ ،احذ ایغتبدُ داخلی اعت  .هؼوَال تَاى ایي کَلزّب
حذٍد  48000تب  BTU 80000هی ثبؽذ.

کَلز گبسی ّبی پزتبثل ًَع دیگزی کَلزگبسی اعت کِ ػولکزدی هؾبثِ کَلزّبی پٌجزُ ای
دارد ثب ایي تفبٍت کِ کَلز ثِ ىَر کبهل در داخل اتبق لزار هی گیزد  .یک لَلِ خزٍجی َّای
گزم ًیش اس پؾت دعتگبُ ثِ ثیزٍى ٍفل خَاّذ ؽذ ( تمزیجب هبًٌذ ثخبری گبسی)  .هحذٍدیت ایي
ًَع کَلز ّب هیشاى عزهبدّی اعت  .هؼوَال ایي کَلز ّب ثب تَجِ ثِ لزارگیزی کوپزعَر در داخل
دعتگبُ تَاى سیبدی ًذارد ٍفمو لبثل اعتفبدُ در فنبّبی کَچک هی ثبؽذ.

تَجِ کٌیذ کِ خٌک کزدى کل یک هٌشل ثغیبر ّشیٌِ ثز اعت کَلزّبیی کِ دارای تَاى 27000
ٍ ثیؾتز ّغتٌذ ثْتزاعت یک عین ثزق اس فیَس کٌتَر تب ٍاحذ خبرجی ٍفل ؽَد ایي کبر هبًغ
افشایؼ جزیبى ٍ گزم ؽذى عین ثزق هٌشل خَاّذ ؽذ  .موٌب در هقبرف خبًگی ثب تَجِ ثِ
هحذٍدیت تَاًی تؼییي ؽذُ ًوی تَاى اس تؼذاد سیبد کَلز گبسی ّوشهبى اعتفبدُ کزد ٍ اعتفبدُ
ثیؼ اس حذ هَجت ليغ فیَس خَاّذ ؽذ .پظ ثْتز اعت در هٌشل فمو ثخؼ ّبی خبفی را
کَلز گبسی لزار دّیذ ٍ ثزای خٌک کٌٌذگی لغوتْبی دیگز اس کَلز آثی اعتفبدُ کٌیذ  .هثال یک
کَلز در عبلي لزار دّیذ ٍ اتبلْب را ثب کَلز آثی خٌک کٌیذ ٍ یب ثزػکظ
درجِ عزهبدّی کَلزگبسی اس دهبی حذٍد  18درجِ عبًتی گزاد تب  30هی ثبؽذ .تؼییي دهب ثز
رٍی 18درجِ عبًتی گزاد ثِ هؼٌبی رٍؽي ثَدى هذاٍم دعتگبُ ٍ ّشیٌِ عزعبم آٍر ثزق خَاّذ
ثَد عؼی کٌیذ در فقَل گزم اتبق را تجذیل ثِ یخچبل ًکٌیذ  .دهب را تب حذ هيلَة حذٍد  25تب
27درجِ لزار دّیذ .ثب تَجِ ثِ راًذهبى ثبالی کَلز گبسی درفَرتی کِ کَلزگبسی درعت
اًتخبة ؽذُ ثبؽذ ٍ دهبی اعتفبدُ در حذ هيلَة تؼییي ؽذُ ثبؽذ هؼوَال اختالف ّشیٌِ ثزق سیبد
ًخَاّذ ثَد.

توبم کَلز گبسی ّب ثِ فَرت فمو عزد ٍ یب ثقَرت عزٍ ٍ گزم عبختِ هی ؽًَذ  .هذلْبی عزد
فمو در َّای گزم کبرایی دارد اهب اس لبثلیت ثخبری کَلز گبسی ًیش هی تَاى در َّای عزد
اعتفبدُ کزد الجتِ اگز اهکبى اعتفبدُ اس رادیبتَ ٍ یب ثخبری گبسی ٍجَد داؽتِ ثبؽذ افال اعتفبدُ
اس ثخبری دعتگبُ کَلزگبسی ثب تَجِ ثِ هقزف ثزق آى تَفیِ ًوی ؽَد اهباعتفبدُ آى ثقَرت
کوکی در َّای خیلی عزد در حبلتی کِ دیگز دعتگبّْبی گزهبسا تَاى گزم کزدى هحیو را
ًذارد هی تَاًذ ثغیبر هفیذ ثبؽذ.

اًَاع کَلزّبی گبسی
کَلزّبی گبسی هؼوَالً در عِ هذل عبختِ هیؽًَذ:
کَلزّبی یک تکِ یب پٌجزُای
کَلزّبی دٍ تکِ (اعپلیت)
کَلز ّبی پزتبثل (لبثل حول)
در کَلزّبی یک تکِ ای یب پؾت پٌجزُ ای ثِ اثؼبد پٌجزُ ٍ کَلز دلت کٌیذ
کَلزّبی یک تکِ دیَاری ،یب پؾت پٌجزُای ،خیلی هتذاٍل ٍ هَرد تَجِ هیثبؽٌذ ٍ ثِ آعبًی
در داخل لبة پٌجزُ ًقت هیؽَدٍ .لی ثِ ػلت ًَع کوپزعَر آى هقزف ثزق
ثیؾتزی ًغجت ثِ اًَاع دیگز آى دارد.
ٍلی در کَلزّبی اعپلیت کِ دٍ تکِ ّغتٌذ در ٌّگبم خزیذ ثِ دعتگبُ خبرجی ٍ هحل ًقت آى
ٍ چگًَگی اتقبل آىّب ثِ ّن را ّن هذ ًظز لزار دّیذ.
همبیغِ کَلز گبسی ٍ آثی
کَلزّبی گبسی ثز خالف کَلز ّبی آثی رىَثت هحیو را افشایؼ ًویدّذ پظ در هٌبىك

هزىَة کبرایی سیبدی هیتَاًٌذ داؽتِ ثبؽٌذ .اس ایي جْت ثزای هحیوّبی ؽزجی ثغیبر هٌبعت
اعت.
کَلز گبسی ًبم هقيلح فبرعی اعت کِ ثِ کلیِ دعتگبُّبی ؽبهل چزخِ عزهبیؼ هجتٌی ثز تزاکن
ٍ اًجغبه گبس اىالق هیؽَدً .بم اًگلیغی ایي گًَِ تجْیشات  Conditioner Airاعت.
عیغتنّبی عزهبیؾی هَجَد در ایزاى ٍ هقبرف ثزق آىّب
عیغتنّبی عزهبیؾی کِ در ایزاى هَرد اعتفبدُ لزار هیگیزًذ در ًمبه هختلف هتفبٍت هیثبؽٌذ.
اس جولِ ایي عیغتنّب کِ ػوذتبً در هٌبىك جٌَة ٍ ؽوبل کؾَر ثِ ػلت آة ٍ َّای گزم ٍ
هزىَة هَرد اعتفبدُ لزار هیگیزًذ ،کَلز گبسی هیثبؽذ.
حذٍد  70درفذ اس خبًَارّبی ایزاًی در فقل گزهب اس کَلز ّبی آثی ٍ یب گبسی ثزای خٌک
کزدى هحیو سًذگی خَد اعتفبدُ هیکٌٌذ .تَاى کَلزّبی آثی در حذٍد ٍ 500ات ٍ در هَرد
کَلزّبی گبسی ثبلؾ ثز ٍ 2000ات اعت.
کَلزّبی آثی در هٌبىمی کِ رىَثت َّا ثبال اعت ،هبًٌذ ؽوبل ٍ جٌَة کؾَر اس کبرایی خَثی
ثزخَردار ًیغتٌذ ،لذا در ایي هٌبىك اس کَلزّبی گبسی ثِ ىَر گغتزدُ اعتفبدُ هیؽَد .لکي در
هٌبىمی کِ ؽزایو آة ٍ َّایی ثزای اعتفبدُ اس کَلز آثی هغبػذ اعت ،اعتفبدُ اس کَلز گبسی
اؽتجبُ اعت.
در هَرد کَلزّبی آثی ًیش هی تَاًیذ ثب رػبیت هَاردی هثل عبیِ ثبى هٌبعت ثزای کَلز ٍ
اعتفبدُ اس دٍر کٌذ ثِ جبی رٍؽي ٍ خبهَػ کزدى ّبی پی در پی ٍ اعتفبدُ اس دٍر تٌذ هی
تَاًیذ هقزف ثزق ایي کَلزّب را تب حذ لبثل تَجْی کبّؼ دّیذ.
در موي تفبٍت افلی کَلزّبی گبسی ٍ آثی ػالٍُ ثز عبختبر ٍ ًظبم کبری آًْب ًجَد تزهَعتبت
در عیغتن کٌتزلی کَلز آثی هی ثبؽذ کِ ثتَاًذ سهبى رٍؽي ثَدى کَلز را ثب تَجِ ثِ دهبی هحیو
هذیزیت کٌذ کِ ایي خَد ػیت ثشرگی هحغَة هی ؽَد ٍ عجت هی ؽَد تب در فقَل گزم هثل
تبثغتبى ثِ ػلت رؽي هبًذى کَلز در توبهی عبػبت ؽت عجت عزهب خَردگی ٍ ثیوبری افزاد

اعتفبدُ کٌٌذُ اس ایي ًَع کَلز ؽَد کِ الجتِ کَلز گبسی ایي هؾکل را ًذارد ٍ خَؽجختبًِ ایي
هؾکل ثب اعتفبدُ اس کلیذ َّؽوٌذ کَلز آثی لبثل حل هی ثبؽذ.
هقزف ثبالی اًزصی الکتزیکی در کَلزّبی گبسی ،اّویت ثْیٌِ عبسی ٍ کٌتزل هقزف اًزصی
الکتزیکی را در ایي ٍعبیل ایجبة هیًوبیذ.
همذار اًزصی هقزفی در کَلزّبی گبسی تبثغ ػَاهل هختلفی اعت کِ اس هْنتزیي ػَاهل تأثیز
گذار ثز هقزف اًزصی الکتزیکی کَلزّبی گبسی هیتَاى ثِ هحل ًقت ،عزٍیظ ٍ ًگْذاری
هٌبعت ٍ تٌبعت ظزفیت ثزٍدتی کَلز ثب فنبی هَرد اعتفبدُ (اس لحبً هغبحت ،دهب ٍ رىَثت)
اؽبرُ ًوَد.
تَفیِ ّبی کبرثزدی:
 .1ثزآٍرد ظزفیت هٌبعت
السم اعت در هَلغ خزیذ کَلز گبسی ثِ هغبحت فنبیی کِ ًیبس ثِ ثزٍدت دارد تَجِ ًوبیین .در
جذٍل سیز ظزفیت هَرد ًیبس کَلز گبسی ثِ ًغجت هغبحت فنبی هَرد اعتفبدُ ،درج ؽذُ اعت.
ظرفیت BTU/h
۰۹۹۹
۰۹۹۹۹
۰۳۹۹۹
۰۱۹۹۹
۰۰۹۹۹
۳۱۹۹۹

مساحت (مترمربع)
۷۳-۷۳
۷۳-۱۰
۱۰-۰۹
۰۹-۴۱
۴۱-۰۰
۰۰-۰۰۳

چٌبًچِ فنبی هَرد ًظز آفتبةگیز ثبؽذ ثِ ظزفیتّبی هٌذرج در جذٍل ثبال 10 ،درفذ امبفِ
هیگزدد ٍ اگز فنبی هَرد ًظز عبیِ ثبؽذ 10،درفذ اس ظزفیت هذکَر کن خَاّذ ؽذ ٍ چٌبًچِ
کَلز فزفب ثزای آؽپشخبًِ ثکبر هیرٍد ،هیتَاى اس یک ردُ ثبالتز اعتفبدُ کزد.

ٌّگبم خزیذ دعتگبّی را اًتخبة کٌیذ کِ دارای ػالهت اعتبًذارد ٍ ثزچغت اًزصی ثبؽذ ٍ ثب
تَجِ ثِ ثزچغت اًزصی دارای ثبالتزیي درجِ کبر آیی ٍ ثبسدّی ثبؽذ.
ًغجت ثبسدُ اًزصیE.E.r:

ًغجت تَاى خزٍجی ثِ تَاى ٍرٍدی ّز دعتگبُ ثزلی ،ثبسدُ اًزصی خَاًذُ هیؽَد ٍ در
کَلزّبی گبسی ایي رلن اس حبفل تمغین ظزفیت عزهبیؾی کل ثِ تَاى ٍرٍدی هَثز ،ثذعت
هیآیذ ٍ ثِ  E.E.rهَعَم اعت.

در ٌّگبم خزیذ کَلز گبسی ،در کبتبلَگ آى ثِ مزیت ، E.E.rرتجِ اًزصی ٍ کالط کَلز ثب تَجِ
ثِ ؽزایو اللیوی هٌيمِ تَجِ فزهبییذّ .زچِ ایي ؽبخـّب ثبالتز ثبؽٌذ ،کبرایی کَلز ثیؾتز اعت.
ثزای کَلزّبی ثب ظزفیت کوتز اس  ،20000 Btu/hهیثبیغت  E.E.rحذالل ثزاثز ثب 10/7ثبؽذ.
ًَ. 2ع کوپزعَر:

کوپزعَر هْنتزیي لغوت کَلز اعت .در حبل حبمز عِ تکٌَلَصی ثزای عبخت کوپزعَر ثِ کبر
هیرٍد .جذٍل سیز ٍیضگیّبی ّز یک را ًؾبى هیدّذ:

توان

میسان سر و
صدا

کم و متوسط +

مصرف برق
+

باال

+++++

++++

کم تا زیاد

++++++

++++++

تحمل
حرارت

نوع کمپرسور

پیستونی
+++++
()reciprocal
اسکرول
++++++
()scroll
روتاری
++
(موشکی)

ًتیجِ هیگیزین:

اگز در یک هٌيمِی گزهغیزی سًذگی هیکٌیذ ٍ ثِ تَاى خٌک کٌٌذگی ثبال (ثیؼ
اس ً btu )24000یبس داریذ ،کوپزعَرّبی اعکزٍل ثْتزیي اًتخبة ّغتٌذ.

اگز در یک هٌيمِی گزهغیزی سًذگی هیکٌیذ ٍ ثِ تَاى خٌک کٌٌذگی ثبال (ثیؼ
اس ً btu )24000یبس ًذاریذ ،کوپزعَرّبی پیغتًَی ثْتزیي اًتخبة ّغتٌذ .چٌبًچِ کَلز را در
هحلی ًقت هیکٌیذ کِ تبثؼ هغتمین آفتبة ًذارد ٍ َّا ثِ خَثی در آى جزیبى دارد،
کوپزعَرّبی رٍتبری (اس ًَع تزٍپیکبل) گشیٌِی هٌبعجی ّغتٌذ.
اگز در یک هٌيمِی هؼتذل هزىَة سًذگی هیکٌیذ ،کوپزعَرّبی رٍتبری گشیٌِی هٌبعجٌذ.
. 3ثزًذ ٍ کؾَر عبسًذُی کَلز:
عزاؽ ثزًذّبیی هيوئي ثزٍیذٍ ،لی ّوِ چیش یک ثزًذ خَة ٍ خزج کزدى پَل سیبد ًیغت.
ثب تَجِ ثِ جزیبى هقزفی ثبالً ،قت کَلز گبسی هیثبیغت تَعو تکٌغیي هجزة فَرت پذیزد.
ًقت ایٌَرتز در کَلزّبی گبسی پٌجزُ ای ثبػث افشایؼ راًذهبى آىّب هیؽَد.

تویش ثَدى کٌذاًغَرکَلز ثِ لحبً ػجَر جزیبى َّا تب هیشاى سیبدی اس جزیبى ثزق هقزفی کَلز
هیکبّذ.

ًقت کٌذاًغَر کَلزّبی گبسی در عبیِ ثبػث جلَگیزی اس اتالف هیشاى لبثل تَجْی اس اًزصی
هقزفی آىّب خَاّذ ؽذ.

در فَرت اهکبى کَلز گبسی را در هغیز ثبد ًقت کٌیذ ،سیزا ایي کبر ثبػث اًتمبل حزارت ثْتز در
کٌذاًغَر ؽذُ ٍ در ًتیجِ افشایؼ ثبسدُ ٍ کبّؼ هقزف اًزصی حبفل خَاّذ ؽذ.
عؼی ؽَد هحَىِ پؾت کَلز دارای فنبی هٌبعجی جْت گزدػ َّا ثبؽذ.

درسگیزی هٌبعت اىزاف کَلز ،لزار ًذاؽتي در هؼزك تبثؼ هغتمین خَرؽیذ ،عزٍیظ ثِ هَلغ ٍ

تویش ًوَدى فیلتزّبی َّا ٍ رادیبتَر ،تأثیز ثِ عشایی در کبّؼ هقزف اًزصی الکتزیکی دارًذ.

در ؽْزّبی جٌَثی کؾَر کِ دارای آة ٍ َّای ثغیبر گزم ٍ هزىَة ّغتٌذ ،کبؽتي یک افلِ
درخت در ًشدیکی کَلز گبسی ،حذٍد  10تب  15درفذ کبّؼ هقزف اًزصی الکتزیکی را ثِ
ّوزاُ خَاّذ داؽت .ػالٍُ ثز ایٌکِ کبؽتي درخت در هجبٍرت عبختوبىّب ثبػث سیجبیی ٍ ػبیك
عزهب ٍ گزهبی عبختوبى ًیش هیگزدد.

ثزق هقزفی کَلزّبی گبسی ّوشهبى ثب اعتفبدُ اس الهپّبی کن هقزف (ثِ دلیل تؾؼؾغ حزارتی
کوتز ایي الهپّب) ثِ هیشاى لبثل تَجْی کبّؼ هییبثذ.

توبهی کَلزّبی گبسی دارای درجِ تٌظین دهب (تزهَعتبت )ّغتٌذ؛ لذا ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ثْتزیي
درجِ ثزٍدت هٌشل در فقل تبثغتبى ثیي  20تب  25درجِ عبًتیگزاد اعت ،هیثبیغت اس عزد
کزدى ثیؼ اس حذ هحل عکًَت خَدداری کزد.
اتبقّبی خَاة را اس  25درجِ عبًتیگزاد خٌکتز ًکٌیذ.

اعتفبدُ ثی هَرد ٍ یب ّوشهبى اس ٍعبیل خبًگی گزهبسا هبًٌذ اجبق ،عوبٍر ،الهپ رؽتِ ای …
ثبػث افشایؼ ثبر گزهبیی هحیو هیؽَد ،کِ ایي اهز سهبى کبر کَلز گبسی را جْت رعیذى ثِ
ثزٍدت هيلَة ،افشایؼ دادُ ٍ در ًتیجِ هٌجز ثِ هقزف ثیؼ اس اًذاسُ اًزصی الکتزیکی در کَلز
گبسی خَاّذ ؽذ .ثٌبثزایي کبرّبیی ًظیز پخت ٍ پش ،اتَکؾی ٍ … را در عبػبتی اًجبم دّیذ کِ
گزهبی َّا کوتز اعت.

در تبثغتبى هؼوَالً عِ هٌجغ ػوذُ گزهبی ًبخَاعتِ در هٌشل ٍجَد دارد؛ گزهبی َّای خبرج کِ
اس ىزیك عمف ٍ دیَار ّذایت هیؽَد ،گزهبیی کِ اس الهپّب ٍ لَاسم خبًگی اًتؾبر هییبثذ ٍ
ًَر خَرؽیذ کِ اس راُ پٌجزُ ّب ثِ داخل هیتبثذ .ثب اعتفبدُ اس عبیجبى ،پزدُ کزکزُ ٍ یب پزدُ
پبرچِ ای ثب رًگ رٍؽي ،هیتَاى ًَر خَرؽیذ را ثِ عوت ثیزٍى هٌؼکظ ًوَد.

تؼَیل کوپزعَر کَلزّبی لذیوی ٍ اعتفبدُ اس کوپزعَر پزثبسدُ ثزای افشایؼ ثبسدُ کَلز هفیذ
هیثبؽذ.

ٌّگبم رٍؽي ثَدى کَلز گبسی اس ثکبر گیزی دعتگبُ رىَثت گیز ثپزّیشیذ ،سیزا رىَثت گیز

ثبػث افشایؼ حجن ثزٍدتی ٍ کبرثزد ثیؾتز کَلز هیؽَد.

ثِ اسای ّز درجِ کبّؼ دهبی تزهَعتبت کَلز ،حذٍد  3تب  5درفذ اس هقزف ثزق هیتَاى
کبعت.

ثب تَجِ ثِ پبراهتزّبی ثبال السم اعت ثِ چٌذ ًکتِ اؽبرُ کٌین ٍ ًتیجِ هيلَة را ثگیزین
تَجِ داؽتِ ثبؽیذ کِ ثؼذ اس اًتخبة ثزًذ هَرد ًظزتبى ثِ عبیت ایٌتزًتی آى ثزًذ رفتِ ٍ
کبهلتزیي اىالػبت را اس ایي ىزیك کغت کٌیذ.

هَتَر ثزخی کَلز ّبی گبسی ثزای هٌبىك جغزافیبیی عبختِ ؽذُ اًذ .هثالً ثزخی اس آىّب ٍیضُ
هٌبىك گزم ٍ هزىَة ّغتٌذ کِ لیوت ثبالتزی دارًذ.

اگز ؽوب در جبیی هثل تْزاى سًذگی هیکٌیذ ًیبسی ثِ ایي گًَِ کَلز ّب ًذاریذ .پظ لجل اس
خزیذًَ ،ع اعتفبدُ را تؼییي کٌیذ تب دچبر مزر ًؾَیذ.

در ٌّگبم خزیذ هزالت موبًت ًبهِ ّب ثبؽیذ ٍ ثِ تبریخ ؽزٍع اى دلت کٌیذ ثب ایٌکِ هحذٍدُ
موبًتّب هحذٍد اعت ٍلی هزالت ثبؽیذ مزر ًکٌیذ.

در ٌّگبم خزیذ ثِ خذهبت پظ اس فزٍػ ٍ دفبتز آىّب ،هیشاى پؾتیجبًی ،دفتزچِ فبرعی
ٍ) (cdراٌّوب ٍ اس ّوِ هْنتز هزاکش هجبس ًقت دلت کٌیذ.

