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 زات ی از تجه ی ک ی  دارد؟ یو چه کاربرد ستیاگزاست فن چ دیدان ی م ایآ
 .باشند ی مطبوع، اگزاست فن ها م  هی تهو  ستمیدر س یکاربرد

 .پرداخت میآن خواه  ات ییاگزاست فن ها و جز ی مقاله به معرف نیا در
 .دیتا انتها با ما همراه باش  زیتجه  نیبا ا یی آشنا یبرا

 

 ست؟ یاگزاست فن چ 1#

  طیو گردش هوا در مح هی تهو  جادیا  یساده و کارآمد برا  یاز روش ها ی کی
فضا  ط،یمطابق با نوع مح البته .باشد ی انواع فن م یر ی بسته، به کارگ یها

  ی م  اما شده است؛ دیو تول ی از فن طراح ی متفاوت  یو ابعاد آن، ساختارها
 طیثابت مح یآن ها خارج کردن هوا ی تمام  یی توان گفت که هدف نها

 .باشد ی گردش هوا در آن م ایبسته 

 در .باشد ی و کاربرد آن چه م ستی گفت اگزاست فن چ میجا خواه نیا در
و به  دهیشده است که هوا را کش  ی طراح  یاگزاست فن، به گونه ا قتیحق

برخالف   قاینوع از فن دق نی ا ساختار .دینما  ی منتقل م طیخارج مح
 .باشد ی دمنده م یعملکرد فن ها

و عرضه شده است  دیتول  ی در انواع مختلف (Exhaust Fan) فن اگزاست
منازل،  یشکل آن را در هواکش آشپزخانه ها  نیتوان ساده تر   ی م که

بوده   یادیقدرت مکش ز یاگزاست فن دارا ی نوع صنعت  اما .مشاهده نمود
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با   یی از فن ها ط،یشرا نیا در باشد و ی م  CFM 1400که به طور معمول 
 .شود ی قدرت باال استفاده م 

 

 

 اگزاست فن  خچهی تار  2#

بشر،   ی و زندگ طیو گردش هوا در مح هیکامال روشن است که تهو نیا
 ی ط یشرا جادی ا یبرا یی به دنبال راه ها ربازید از داشته و یی نقش بسزا 
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  ی خیو تار  ی میقد یکه به بناها یصورت در .مطلوب و مطبوع بوده است
در   هیتهو ستمیکه س افتی میدرخواه م،ی بنگر زدیاستان  یرهایمانند بادگ

انسان   ،ییچه ساختارها با بوده و تیاز اهم یچه درجه ا یآن دوران دارا
 .ندیمنازل خود وارد نما طیو مح ی را به زندگ هی ها توانسته اند تهو

و   ی زندگ طیتوان گفت که اگزاست فن ها نه تنها در مح  ی م البته
در  یادیز اری تواند نقش بس  ی م بلکه است، تیاهم یساختمان ها دارا

  یآلوده ا ع یصنا  یها طیمح یو گردش هوا یو در پاکساز  ع ی صنا ستمیس
توان در  ی ا م فن ر اگزاست .داشته باشد مانیس ای مانند نفت و گاز و 

 .از کارخانه ها و کارگاه ها مشاهده نمود یار یبس
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 ضرورت استفاده از اگزاست فن 3#

بسته   یها طی بر مح یر یو چه تاث ستیاستفاده از اگزاست فن چ ضرورت 
 دارد؟ 

بسته،  یو فضاها  طیگونه که اشاره شد، حضور انواع فن ها در مح همان
  از .افتیمطبوع دست  یا هی به تهو بتوان باشد تا ی گردش هوا م  جادیا
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 شده اند تا  جادی دمنده و اگزاست فن ها ا یروست که فن ها نیهم
 .خود به گردش درآورند یها چهیدر  قیرا از طر طیثابت مح یهوا بتوانند

  ی دمنده که باعث م یدر کنار فن ها ،ی صنعت  یها ط یاز مح یار یبس در
گردش هوا در فضا گردد، از   باعث شده و طیوارد مح  یدیجد یشود هوا

ثابت و احتماال آلوده   یهوا بتوانند ات   ندینما ی استفاده م  زیاگزاست فن ن
 .ندیرا به خارج از آن منتقل نما طیمح

  هیزاو یگردش پروانه ها با شده اند که ی طراح  یفن ها به گونه ا اگزاست
 .ندیخارج پرتاب نما یو به سو  دهیرا مک طیمح ی داخل یدار خود، هوا 
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 نحوه عملکرد انواع اگزاست فن 4#

و به  دهیاست که هوا را مک نیاگزاست فن ها ا دیو تول ی از طراح  هدف 
به عمل   یر یجلوگ ی و آلودگ  طیمح ی ثابت ماندن هوا از خارج ارسال کند تا

 اریبس ستمیس  نیقدرتمند در ا یموتورها جادیروست که ا نیهم از .آورد
قدرت   ،ی صنعت  ایدر منازل  یمتناسب با نوع کاربر  حال .باشد ی م  ی ات یح
 ی صنعت  یها طیاز مح ی در برخ البته .تواند متفاوت باشد ی موتورها م  نیا
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 ست،یز طیو مح رونیداخل به ب یهوا  پرتاب باال بوده و طیمح ی که آلودگ 
 .دینما ی متفاوت عمل م  یکم  ستمیس نیا باشد، ی نم  ریامکان پذ

  یلترهایو اگزاست فن، ف طیمح یمکش هوا ریکه در مس یگونه ا به
 زهیپاک یی عبور هوا از داخل آن ها، هوا با شود تا ی به کار گرفته م ی مناسب

که از مواد   ییبه خصوص در فضاها ستمیس نیا .به داخل فضا بازگردد
 Clean) زیتم ی اتاق ها در .کاربرد دارد اریشود، بس ی استفاده م  یی ایمیش

Room) را بر عهده دارند  ی اگزاست فن ها نقش مهم زین. 

با  یی لترهایآن، ف ی دمندگ  ایهوا هنگام مکش و  انی جر ریمس ی تمام  در
ثابت   طینقطه از مح چیه در شوند تا  ی م  هیباال تعب ونیلتراسیدرجه ف

  ز،ی تم یفضا نیاگزاست فن در ا  بی ترت   نیبد .نگردد ی نمانده و دچار آلودگ 
کرده و خارج  افتیدر شود را ی و وارد م دیکه توسط هواسازها تول یی هوا

 .ندینما  ی م
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 انواع اگزاست فن یمعرف 5#

و چگونه   ستیکه انواع اگزاست فن چ مییبه شما بگو میتوان  ی م اکنون
 .شوند ی م  یدسته بند

 :شوند ی م می تقس ری دسته ز 3اگزاست فن، به  یدستگاه ها ،ی طور کل به

 یفن سقف  اگزاست .1
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 الیفن آکس اگزاست .2
 یتیلیوت ی فن  اگزاست .3

 :شوند یم  میبخش تقس 2فن ها از جهت نوع موتور به  نیا البته

 وژی فیسانتر •
 الیآکس •

 .نمود می توان اگزاست فن ها را به دو دسته تقس ی نظر عملکرد م  از

 طیکه گردش هوا را در مح یی ه و مدل فن هاکه هوا را خارج کرد ی نوع
  ی باز م  طیکردن هوا، آن را به مح زی کردن و تم لتریاز ف پس کرده و جادیا

 .گردانند
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 ست؟ یاگزاست فن چ یکاربردها  6#

 یکاربرد یبه آن اشاره شد، اگزاست فن ها دارا زیگونه که در ابتدا ن همان
 .رندیگ ی مورد استفاده قرار م ط،یهر مح ازیبا ن مطابق بوده و ی متفاوت

 .ستیمتفاوت اگزاست فن چ یگفت که کاربرد ها میجا خواه نیا در
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 ی بهداشت یها سی سرو 1-6#

رسد،   ی به نظر م  یکه استفاده از اگزاست فن ضرور  یی جمله فضا ها از
 یبرا ی تواند محل مناسب ی بخار، م یتجمع باال لیدل به باشد که ی حمام م

اگزاست فن مناسب   جادیروست که با ا نیهم از .رشد قارچ و کپک باشد
 تی هدا رونیب به گرم و مرطوب را خارج کرده و یتوان هوا ی م  ط،یدر مح
 .نمود

 آشپزخانه ها 2-6#

آن ها در   یاگزاست فن ها، نصب و راه انداز  جیرا  یها یکاربر  گرید از
از پخت و   ی ناش  یبوها ی تواند به آسان ی م باشد که یآشپرخانه م یفضا

نگاه  زهیداخل منزل را پاک یفضا از ساختمان انتقال داده و رونیپز را به ب
 .دارد

 اگزاست فن در فصول گرم یر ی به کارگ 3-6#

ها، به جهت کنترل کردن دما در فصول   طیاز مح ی در برخ گرید یی سو از
گرم  یبا خارج کردن هوا تواندب شود تا ی دستگاه بهره گرفته م نیگرم، از ا

را  ی مطلوب یگردش هوا  ط،یدر مح ی فشار منف جادیاز داخل ساختمان و ا
  کیطور معمول از اگزاست فن ها به عنوان  به .دی نما جادیدر داخل ا
 .کنند ی مطبوع استفاده م  هیتهو  یها  ستمیس یمکمل برا



 

12 www.namatek.com 

 کارگاه ها 4-6#

اگزاست   حیگاراژها، انتخاب صح ای در کارگاه ها و  میبدان  میاگر بخواه اما
 به .مهم است اریبس طیمح نیهوا در ا هیتهو  که مییبگو دیبا ست،یفن چ

شود   ی استفاده م  ی خطرناک  یی ایمیها از مواد ش  طیمح  نیطور معمول در ا
  ی من یا جادیتواند در ا ی قدرتمند م  یاگزاست فن با موتورها  کی  وجود که

 .داشته باشد یی نقش بسزا  طیمح

  یافراد با مواد و محلول ها تیدر زمان فعال ی مکنده، به خوب یفن ها نیا
تنفس مواد آلوده توسط افراد و کارگران  مانع  وارد عمل شده و ،ییایمیش

تواند  ی کردن بخارات حاصل از رنگ و روغن م  خارج .خواهند بود طیمح
امر با نصب  نیداشته باشد که ا تیاهم اریبس ی کارگاه  یفضاها در

 .اگزاست فن مناسب، ممکن خواهد شد

 روم  نیاستفاده اگزاست فن در کل 5-6#

 نیکل یمهم است فضا اریکه کنترل گردش هوا بس ییها طیاز مح ی کی
ها نقش   طیمح   نیاگزاست فن در ا حضور باشد که یم  زیاتاق تم ایروم 

  شود، ی و اجرا م ی طراح زیاتاق تم  که ی طور معمول، هنگام  به .دارد ی ات یح
 یوارهاید ایشده و از سقف و  لتریشده توسط هواسازها ف نیتام یهوا
 .شود ی وارد م   طیبه سقف به مح کی نزد یها

  ی کرده و خارج م افتیاگزاست فن ها هوا را از اتاق در گرید یی سو از
شده توسط اگزاست فن به صورت  افت یدر یاز موارد هوا ی برخ در .ندینما
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  ی م  تیهواساز هدا یه به سوکآن  ای  شود و ی رانده م رونیکامل به ب
 .گردد

با قدرت دور موتور باال استفاده شده و  یی از اگزاست فن ها طیشرا نیا در
و کنترل کامل   ستمیس نیا ی طراح .باشد ی م ونیلتراسیف ستمیس یدارا

  نیا نیمهندس  دارد که ی محاسبات کامل  به ازین ز،یگردش هوا در اتاق تم
 .ندینما  ی و اجرا م ی فن آن را طراح


