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 هیتهو ستمیبا س  ییآشنا
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 ست؟ یمطبوع چ هیتهو ستم یبه س  ازین لیدل  .1
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 همان .رود ی به کار م ی عیوس اریمطبوع در گستره بس هی تهو  ستمیامروزه س
در حاالت  یی نقش به سزا ی زندگ طی مربوط به مح طیشرا دیدان ی طور که م 

مطبوع در  هیتهو   یها ستمیس نی که از بهتر ی زمان .انسان دارد ات یو روح
  لیقب نی از ا یو موارد ی مسکون یمجتمع ها ،یادار  یساختمان ها

ساکنان آن مکان ها به وجود  یرا برا ی مطلوب احساس استفاده شود،
 .خواهد آورد

 هیتهو  یها  ستمیس نهیشما را با هر آن چه در زم می مقاله بنا دار نیا در
باره   نیکه به کسب اطالعات در ا یصورت  در .میاست، آشنا کن ازیمطبوع ن

 .دیمتن با ما همراه باش انیتا پا  د،یعالقه مند هست

 

 ست؟یمطبوع چ  هی تهو ستمیبه س  ازین لیدل 1#

  ی م  ی انسان طراح یآرامش برا جادیمطبوع با هدف ا  هیتهو یها ستمیس
از ساختمان ها   یمطبوع در بازه گسترده ا  هیتهو یدستگاه ها  از .شوند

 ی استفاده م  لیقب نیاز ا یو موارد ی مسکون  ،یتجار  ،یاماکن ادار  رینظ
را درک  ستمی س نی ا تیاهم شتریانسان روز به روز ب لیدل نیهم به .شود

 .کند ی م

از هدر   یر یمطبوع سبب جلوگ هیتهو   یها ستمیس نی مناسب تر  شناخت
و   نی باتریدر ز اگر .گزاف خواهد شد یها نهیپرداخت هز ای یرفت انرژ 

مطبوع  هی تهو  ستمیس اما دیساختمان ها سکونت داشته باش نی تر کیش
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دسته   نیا .خواهد کرد ی آن مناسب نباشد، بدون شک شما را کالفه و عصب
 تی ولورا در ا نیساکن شی آسا رایندارند، ز ی از ساختمان ها ارزش چندان

 .قرار نداده اند

شود،  ی م انیها ب ستمیدسته از س نیا ی اصل  فیچه به عنوان وظا آن
 :است ری شامل موارد ز

 دما  کنترل •
 رطوبت  •
 یداخل طیمح شی و گرما شی سرما •
 نامطبوع  یگرد و غبار و بوها ینابود •

 ره یغ و

  میکن ی م دایآل دست پ دهیمطبوع ا هیدستگاه تهو  کی به  ی واقع زمان  در
 .کند فایا ی اهداف کاربران به خوب  ی خود را در برآورده کردن تمام  نقش که
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 مطبوع  هی تهو ستمیانتخاب س یپارامترها 2#

 طیمطبوع مناسب با شرا هی دستگاه تهو کی آن که قادر به انتخاب  یبرا
 نیا در .دیرا مد نظر قرار ده ی طیشرا ستی با ی م د،یکار خود باش ای ی زندگ

  در .خواهد آمد نییپا  هیتهو ستمیس دیشما در خر یخطا بیصورت ضر 
 .میکن انیرا ب نهیزم نیاز موارد مهم در ا ی برخ میبخش قصد دار نیا

 مطبوع  هیتهو ستمی نوع س 1-2#

 شی سرما ستمی س دیاز انتخاب و خر شیپ دیکه با ی نکات نی از مهم تر ی کی
  ستمیشک س بدون .باشد ی نوع دستگاه م  د،یبه آن توجه کن شیو گرما 

کوچک   یبا مغازه ا دهیساختمان پنج طبقه سرپوش  یمناسب برا هی تهو
 .نخواهد بود  کسانی

را به طور کامل در نظر  ی طیمح یها  ی ژگ یو و طیشرا دیبا لیدل نیهم به
  شیسرما  ینوع آب و هوا در انتخاب دستگاه ها نیچن هم .دیداشته باش

با رطوبت باال مانند   یعنوان مثال شهرها به .موثر است اریبس شیو گرما 
با جنوب کشور برخوردار   ی متفاوت ی شی سرما یها ستمیشمال کشور از س

 .هستند

  .دارد نهیزم نی مجرب در ا یها نی به تکنس ازیموارد ن  نیاز تمام ا ی آگاه
افراد عالوه بر آن که شما را از انتخاب اشتباه و خلل در   نی با ا مشورت 

  نیا دیخر یبرا زین ی اضاف یها نهیهز از کند، ی خود دور م  شیآسا نی تام
 .خواهد کرد یر یدستگاه ها جلوگ



 

4 www.namatek.com 

برا 2-2# مناسب  س   ی محل   هیتهو  یها  ستم ی نصب 
 مطبوع 

اختمان ساکنان س شیآسا طیدر فراهم آوردن شرا رگذاریعوامل تاث گرید از
مطبوع   هیتهو ستمینصب س یبرا است که ی گاهیها و مراکز مختلف، جا

 .دیکن ی انتخاب م 

اما آن را در محل نصب  د،یکن یدار یرا خر ی شی دستگاه سرما نیبهتر اگر
بهتر است عالوه   نیبنابرا .رود ی م نیشک ارزش کار شما از ب بدون د،ینکن

 .دیتوجه کن زیبه محل نصب آن ها ن هیتهو ی ها ستمیبر نوع س
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 مطبوع  هی تهو یها ستمیس زاتیانواع تجه 3#

در دسترس شما در  یمطبوع امروز   هیتهو یها ستمیشناخت س دیترد ی ب
از   یتعداد میگرفت  میتصم لیدل نی هم به .دارد تیاهم اریبهتر بس ی انتخاب

ها   ستمیس نی ا اب یی آشنا یبرا اگر .میکن ی دستگاه ها را به شما معرف نیا
 .دیادامه متن را از دست نده د،یکنجکاو هست
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 لر یچ  1-3#

 رینظ ی ب یمطبوع به روز با کاربرد هی تهو  یها ستمی از س ی کیجزو  لریچ
 یبرقرار  یدستگاه برا نیو لوکس از ا کیش یساختمان ها شتریب در .است

 .شود ی مناسب استفاده م  ی طیمح طیشرا

 :شوند ی م  میتقس ریبه دو دسته ز ی در حالت کل  لرهایچ

 ی جذب لریچ .1
 یتراکم  لریچ .2

  ی کینامیترمود  ی تراکم ای ی جذب دیتبر یها کلیدستگاه بر اساس س نیا
  یاست که ماده مبرد یدستگاه به گونه ا نیکار ا روش .شده است ی طراح 
 .دارد  انیها جر لیدر کو

ساختمان   ی داخل یبرودت فضا  یبرا ی حرارت یانرژ  ن ی با تام ی جذب لریچ
 ی ک یالکتر  یاست که در صورت استفاده از انرژ  ی در حال  نیا .کند ی تالش م 

 .شود ی م هیتوص ی تراکم  یلرهایچ  ش،ی سرما یبرا



 

7 www.namatek.com 

 

 لر یچ یای مزا

  بر .شده اند لی تشک ی و تراکم  ی از دو نوع جذب لرهایچ م یطور که گفت همان
نسبت به  یشتر یب یایاز مزا ی جذب یلرهایکارشناسان، چ ات یاساس نظر

  یلرهایموضوع، استفاده چ نیا لیاز دال ی کی .برخوردارند ی تراکم یلرهایچ
 .رود ی به شمار م شی سرما ندیانجام فرآ یبرا ی حرارت  یاز انرژ  ی جذب

 یر یبه کارگ د یترد ی ب  ده،یسال ها که مصرف برق به اوج خود رس نیا در
برق  ازمندین ی تراکم یلرهایچ .و کارآمد است دیمف اریبس ی جذب لریچ

 ی اماکن  یاستفاده از آن ها برا لیدل  نیهم به .هستند ی ادیو ز یقو ی رسان
 تیبرق در آن اهم انیجر  ی شگیهم یبزرگ که برقرار  ی نت ها ی کاف رینظ

 .شود ی نم  شنهادی دارد، پ
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 ج ی پک 2-3#

  ی نام م جیپرکاربرد، پک اریو بس یمطبوع امروز   هیتهو یها  ستمیس گرید از
  زانیم رینظ یورود یهوا طیدستگاه با در نظر داشتن شرا  نیا .باشد

  یرا برا ی مطبوع یهوا لیقب  نیاز ا یو موارد ی رطوبت، مقدار آلودگ 
 .ساختمان به وجود خواهد آورد ی داخل  طیساکنان مح

بهره  یخنک کار  ندیفرآ یآب برا یکارشناسان از مبرد به جا ستمیس نیا در
  ی اصل فهیوظ .شود ی خنک کن م ی ها لیوارد کو مایمستق هوا .رندیگ ی م
ها   لیپمپ به کو قیو انتقال آن از طر یورود یهوا  یسردساز  لر،یچ

 .خواهد بود
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 ج یپک یای مزا

  یشتر یب یا یمطبوع از مزا هیتهو یها ستمیس گریها نسبت به د جیپک
 ی دستگاه در برابر امکانات فوق العاده آن ب نی ا یی دما  بازه .برخوردارند

به عنوان  جیپک  سبب شده است که ستمیس نیا یباال بازده .است رینظ
 .بزرگ و لوکس به شمار رود ی ساختمان ها یبرا  نهیگز نیمناسب تر 

 دیمطبوع با هی تهو  یها ستمی مناطق خشک که س یبرا ن،یبر ا عالوه
در ساختمان ها   جیراه نصب پک  نیبهتر  کنند، نی را تام ازیرطوبت مورد ن
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  هیتهو  ستمیس ک یهر آن چه را که شما از  ی به خوب جی پک رایز .خواهد بود
 .برآورده خواهد کرد  د، یمطبوع انتظار دار

 یها برا جیحتما از پک د،یکه در مناطق آلوده سکونت دار ی صورت در
از  یر یها با بهره گ جیپک .دیاستفاده کن طیمح شی و گرما شی سرما

 یانتخاب برا نی مصرف کننده، مناسب تر لیمطابق م یقو یلترهایف
 .شود ی مناطق آلوده محسوب م  ایشهرها 

 

مطبوع،   هی تهو ستمیس نی با انتخاب بهتر  4#
 دی را تحت سلطه خود درآور  یط یمح طی شرا

انسان  یو آرامش برا شیآسا یمطبوع با هدف برقرار   هیتهو یها ستمیس
انتخاب مناسب  لیدل نیهم به .شده است ی طراح یها در ابعاد گسترده ا

  ستمیاز س استفاده .برخوردار است یی باال تیاز اهم  هیدستگاه تهو  نی تر
 .کند ی م لیتنها آرامش افراد را زا تیفی ک ی مطبوع ب هی تهو

  ی شی و سرما یشیگرما  یها ستمی درباره س ی حاتیمقاله به توض نیا در
آن ها  ی افراد و محل زندگ ازیها بسته به نوع ن ستمیس  نیا .پرداخته شد

 .است ریمتغ

  هیتهو  یدستگاه ها قیطر را از رینظ ی ب ی آرامش دیدار ل یکه تما ی صورت در
 .دیآن لحاظ کن دیاز خر شیرا پ طی بهتر است تمام شرا د،یمطبوع برقرار کن
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از  دی با مرطوب است،  یآب و هوا یکه دارا دیکن ی م یزندگ یدر شهر  اگر
 .که رطوبت زا نباشد دیریبهره بگ یا هیتهو ستمیس

انتخاب    نیبه بهتر  نهیزم  نیکمک مشورت با کارشناسان متخصص در ا  به
 .دی ابیساختمان دست   ی داخل یآرامش فضا نیتام یخود برا


