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عملکرد انواع هواساز چگونه است ؟ . ۱
ی انواع هواساز آپارتمان . ۲
هواساز ی اجزا. ۳
ی انواع هواساز صنعت . ۴
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.را داریمنحوه عملکردشان و انواع هواساز  در این مقاله قصد معرفی 

تم های سرمایش و گرمایش محیط هایهواسازها یکی از اصلی ترین سیس

ما در این مقاله به زبان ساده هر چیزی را که یک .بزرگ محسوب می شوند

.مهندس ساختمان نیاز دارد درباره هواساز بداند، نوشته ایم

عملکرد انواع هواساز چگونه است ؟ 
اهیدستگAHUیا به اختصارAir Handling Unitهواساز به انگلیسی

، گردش هوا و تنظیم)HVAC(سرمایش وگرمایش، تهویه مطبوعاست که

.کیفیت هوا را بر عهده دارد

هواساز معموال یک جعبه فلزی بزرگ است که حاوی اجزای دمنده، گرمایش 

این سیستم اغلب.یا خنک کننده، قفسه های فیلتر، کانال ها و دمپر است

ه هوای نامطلوب را از سیستم خارجبه یک کانال تهویه هوا متصل است ک

در برخی مدل ها این کانال وجود ندارد و هوای نامطلوب بهمی کند و

.صورت مستقیم از در و پنجره ها خارج می شود
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هواسازها از دیگر سیستم های سرمایش و گرمایش مثل فن کویل ها،

ت مهندسانو ... پیچیده تر هستند پس الزم اسسیستم گرمایش از کف

BMSاین سیستم نیاز به کنترل و مانیتورینگ به این نکته دقت کنند که

.بیشتری دارد

انواع هواساز آپارتمانی 
هواساز باتوجه به افزایش آپارتمان های چند واحدی، استفاده از یک 

از آن جایی که.برای کل ساختمان بسیار مقرون به صرفه استآپارتمانی 

گزینه هستند،لتر کردن هوا، کنترل دما و رطوبتهواسازها قادر به فی

.مناسب برای سیستم سرمایش و گرمایش یک آپارتمان محسوب می شوند
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اجزای هواساز 
اجزایشکیل شده اند که تصویر زیر هواسازها از بخش های مختلفی ت

در ادامه عملکرد هر.مختلف و محل قرارگیری هر جزء را نشان می دهد

.بخش را به صورت مفصل توضیح خواهیم داد

فن یا دمنده(Fan)

کویل(Coil)

فیلتر(Filter)

 مبدل حرارتی(Heat recovery)

کانال و دمپر
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(Fan)فن یا دمنده
مختلف ساختمان استفاده میمت های از فن ها برای گردش هوا به قس

آن ها بر اساس فشار سیستم و حجمنوع فن ها و میزان ظرفیت.شوند

از است که سرعت فن ها کنترل شود.نی.هوای مورد نیاز انتخاب می شوند

.استفاده می شوددرایویا همان اینورتربرای کنترل سرعت فن ها از 
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(coil)کویل
ر دما و ایجاد سرمایش  و گرمایش هوا از کویل ها استفادهبه منظور تغ

و برقی ساخته می شوند. بهDXکویل ها در سه نوع آبی، گازی.می شود

گرمایش و از کویل های گازی برایصورت متداول از کویل های آبی برای

.سرمایش استفاده می شود

(Filter)فیلتر
از هوا به کار می روند.ذرات و آالینده های مختلفحذف فیلترها برای 

ان نصب می شوند تا تمام اجزا بعد فیلترها در اولین قسمت از یک هوارس

وای بدون گرد و غبار برای افراد،به منظور تامین ه.از آن ها تمیز بمانند

.بحث انتخاب فیلترها از اهمیت باالیی برخوردار است

فاده بستگی به کاربرد سیستم دارد که در زیر به  استنوع فیلتر هوای مورد

:انواع آن ها اشاره می کنیم
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Metal Filterفیلتر فلزی
به ورود ذرات درشتاز جلوگیریورقه های مشبک فلزی هستند که برای 

.داخل هواساز استفاده می شود

Bag Filterفیلتر کیسه ای
.به داخل هواساز جلوگیری می کنندورود ذرات ریز فیلترهای کیسه ای از 
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Active Carbon Filterفیلتر کربن اکتیو
ر این نوع از فیلترها وجود دارد،به علت وجود ذرات شیمیایی خاصی که د

.هوای ورودی به هوارسان می شوندگرفتن بوی بد باعث 

Hepa Filterفیلتر هپا
که نیاز به محیط بسیارزمایشگاهی از این نوع فیلترها در موارد خاص آ

در ساختمان های مسکونی کاربردبهداشتی است، استفاده می شود و

.درصد آلودگی را جذب می کنند٩٩ندارند. این فیلتر ها تا 



8 www.namatek.com

Heat recoveryمبدل حرارتی
از هیت ریکاوری استفاده میکاهش مصرف سوختو  بازیابی حرارتی برای  

مقداری انرژی می تواند باعث پیشداشتنهوای خروجی به علت .شود

این کار در بخش هیت .سرمایش یا پیش گرمایش هوای ورودی گردد

.ریکاوری انجام می گیرد

کانال و دمپرها
به داخل هوارسان استفاده می شود.کنترل میزان ورود هوا از دمپرها برای 

حالت موتوری بهمی توان در در دو حالت موتوردار یا دستی وجود دارند و

.وسیله یک کنترلر عمل قطع و وصل و کنترل هوای عبوری را انجام داد

انواع هواساز صنعتی 
دسته بندی هواسازها براساس پارامترهایی که در زیر به آن ها اشاره می 

.کنیم تقسیم بندی می شوند
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انواع هواساز براساس نوع هوادهی
هوارسان هوای تازه(Full Fresh)

هوارسان برگشت دار(Return)

انواع هواساز براساس مقدار هوادهی
هواساز حجم هوای ثابتCAV

هواساز حجم هوای متغیرVAV

انواع هواساز براساس ناحیه هوادهی
هواساز تک ناحیه ای(Single Zone)

هواساز چند ناحیه ای(Multi Zone)

(Full Fresh)هواساز هوای تازه
زه استفاده می شود و هوای برگشتی در این هواسازها کامال از هوای تا

در محیط هایی استفاده می شود که .محیط دوباره وارد هوارسان نمی شود

هوای برگشت، هوای مناسبی نیست مثل محیط های آزمایشگاهی و
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تازه با هموای در محیط هایی که عموما هوای برگشتی و هبهداشتی یا

.تفاوت چندانی نداشته باشند همانند البی ادارات بزرگ

(Return)هواساز برگشت دار
هوای برگشتی محیط دوباره با هوایدر هواسازهای برگشت دار قسمتی از 

این سیستم گرچه پیچیده.تازه مخلوط می شود و وارد هوارساز می شود

رفه جویی در مصرف انرژی می تر از هوارسان هوای تازه است ولی باعث ص

.شود
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CAV (Constant Air Volume)هواساز حجم هوای ثابت
است و سرمایشثابتدرسیستم هوای ثابت، حجم هوای ورودی به محیط  

یا کاهش دمای هوای ورودی به محیطو گرمایش محیط از طریق افزایش 

ورودی کویلبا تنظیم آب CAVدر واقع در هوارسان های.انجام می گیرد

.های سرمایش و گرمایش دمای محیط مورد نظر را تنظیم می کنیم

VAV (Variable Air Volume)هواساز حجم هوای متغیر
دی به محیط متغیر و دمای آن ثابتحجم هوای وروVAVدر هواسازهای

در این هوارسان ها حجم هوای ورودی به محیط از طریق دستگاهی .است

ن جعبه های کنترلی در کانال هوایای.کنترل می شودVAV Boxبه نام

ورودی به هر قسمت از محیط نصب می شوند و حجم ورود هوا را کنترل 

.می کنند
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(Single Zone)هواساز تک ناحیه ای
جمله اتاق ها، سالن ها و ... بهدر هواسازهای تک ناحیه تمام محیط از

در این حالت نمی توان دمای.دوسیله یک کانال به هواساز متصل می شو

هر ناحیه را به طور جداگانه تنظیم کرد و در واقع همه ی محیط دمای 

.یکسانی دارد



13 www.namatek.com

(Multi Zone)هواساز چند ناحیه ای
هوادهی به قسمت های مختلف ساختمان به صورت مجزا ازهم انجام می 

هوارسان متصل می ا کانال هایی به هر ناحیه به صورت جداگانه ب.شود

.دمای هوای هر ناحیه را تنظیم کردVAV Boxشود و می توان به کمک


