
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Familiarity 
with misters 

w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

 با مه پاش ها  ییآشنا



w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

   کنند؟ یمه پاش چگونه کار م یها ستمیس  .1
  ( Types of Misting Systemsانواع مه پاش ) .2
   و کم فشار وجود دارد؟ یمه پاش فشار قو نیب یچه تفاوت  .3
 ست؟ یانواع مه پاش چ یایمزا .4
 کنند؟  یاستفاده م  misting systemکدام نوع مشاغل از   .5
 مورد نظر من مناسب تر است؟  طیمح یکدام نوع از مه پاش برا .6
محل کار خود به چه  ایدر خانه   misting systemنصب  یبرا .7

 دارم؟  ازین یلوازم

 فهرست مطالب



 

1 www.namatek.com 

که   نی در مورد ا یر یگ میامروزه با وجود انواع مه پاش ها در بازار، تصم
  کیتواند  یم  خانه شما است،  ایمشاغل  یبرا نهیگز  نی بهتر کیکدام 
 .سخت باشد  میتصم

و  ای انواع مه پاش، نحوه کارکرد آن ها، مزا ی مقاله به بررس  نیدر ا نیبنابرا
سوال   نی به متداول تر نیچن هم .می پرداز ی ها م  ستمیس  نیانواع ا بی معا

 .داد میمه پاش پاسخ خواه یها  ستمیها در مورد س

 .دیما همراه باش با
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 کنند؟ یمه پاش چگونه کار م یها  ستمیس 1#

نصب شده  ی طوط آب رسانمه پاش ها، با استفاده از پمپ فشار، خ انواع
پمپ، آب را از  ستم،یروشن شدن س با .کنند ی مخصوص کار م یو نازل ها

 .دهد  ی به سمت نازل ها هل م ی خطوط با فشار مشخص قیطر

در هنگام  آب شود که ی نازل و فشار آب سبب م یها  ی خروج  زمیمکان
مه پاش   یها ستمیکار، س هنگام .شود جادیقطرات ا ز یخروج از نازل، به ر

 به کنند که یم  دیتول هیآب را در هر ثان زی از قطرات فوق العاده ر ی انبوه
 .شوند یسرعت وارد هوا م 

 اثرات  است، دهیدر اصطالح مه پاش ستم یکه در آن س ی ط یمح  نیبر ا عالوه
شود که بسته به    ی م  جادی ا ستمیمه در اطراف س ای زیقطرات فوق العاده ر

مه پاش   یها ستمیعنوان مثال، س به .کند ی م  جادیا ی مختلف  طیفضا شرا
اطراف   یآب، به خنک شدن هوا ریباز با جذب گرما و تبخ یدر فضا ها
  ی م شود، ی استفاده م  ی داخل یکه در فضا ی هنگام  اما کنند؛ ی کمک م 

  جادیا یخنک کردن و هم برا یدوگانه آن هم برا ریتأث لیتوان از مه به دل
 .استفاده کرد طیرطوبت در مح
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 Types of Misting) انواع مه پاش 2#
Systems) 

 :مه پاش وجود دارد ستمینوع س 3 ی طور کل به

 کم  فشار •
  متوسط فشار •
 بال  فشار •

  نیا نیها مشخص است، تفاوت ب ستمیس نیطور که از نام ا همان
  ی م  جادیمه پاش ا ینازل ها قیطر از فشار آب است که ای psi ها ستمیس

تر  ع یآن سر ریباشد، قطرات آب کم تر و تبخ شتریفشار آب ب هرچه .شود
 .شود ی م
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شدن هنگام   س یفشار کم باعث خ ستمیس کیاست که  ی بدان معن  نیا
تواند هوا را بدون  ی م  یفشار قو ستمیس کی اما شود؛ ی خنک شدن م

 .گونه رطوبت خنک کند چیه

 

 

و کم فشار   یمه پاش فشار قو نیب یچه تفاوت 3#
 وجود دارد؟

انواع مه پاش فشار بال و کم فشار استفاده از پمپ   نیب زیتم ی اصل عامل
که در   ی ستم یمه پاش با فشار بال، مانند س ستمیس کی  .مه پاش است

  با د،یکن ی و رستوران ها مشاهده م ی ح ی تفر یاستراحتگاه ها، پارک ها
اطراف را   فورا   شده تا ی مخصوص طراحپمپ مه پاش  کیاستفاده از 

 .خنک کند د،یکن ی چسبندگ ایو  ی سیاحساس خ نکهیبدون ا
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 ی نوع پمپ استفاده نم  نیمه پاش کم فشار از ا ستمیس  کی گریطرف د  از
  رایز کند؛ ی م  لیتبد زیبه قطرات ر یآب را با سرعت کمتر  معمول   کند و
 .شود ی آب خارج م ریش ایشلنگ باغ  کی از  ما  یمستق

 

  کمبود که دیتصور کن   دیتوان  ی عدم وجود پمپ، م لیاساس و به دل نیا بر
  کند که ی م دیتول  یشتر یب اریساده قطرات آب بس یها ستمیس نیدر ا روین

 .است ازی و خنک شدن آن ها زمان ن ریتبخ یبرا یشتر یزمان ب مدت 
 ستمیبا س یمنطقه امه پاش کم فشار، مناطق اطراف را از  ستمیس نیبنابرا

 .کند ی کند مرطوب تر م ی مه پاش فشار بال کار م
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را که با  ی خنک کننده قابل توجه لیپتانس دیتوان ی اوصاف م  نیا با
رود محاسبه   ی م  نیاز ب ادیفشار کم در مقابل فشار ز ستمیاستفاده از س

 .دیکن

 

 ست؟ یانواع مه پاش چ یای مزا 4#

از   یار یاست که آن ها را در بس نیمه پاش ا یها ستمی س ی اصل تی مز دو
که انواع مه پاش  یا دهیفا نی شتریب .کند ی مختلف کارآمد م  یها نهیزم

کاهش گرما   رند،یگ ی ها معمول  با آن شناخته شده و مورد توجه قرار م
  یخنک کردن هوا یتوان برا ی مه پاش را م  یها ستمیس شتریب .است

 .کرد ی طراح  ی مورد نظر و قابل توجه زانیاطراف به م

درجه کاهش دما  30از  شیتوان به ب ی ها م  ستمی س نیاز ا ی برخ در
  ریسا  ای ریدر کو ژهیکند، به و  ی م  جادیا یا ژهی امر تفاوت و نیا .دیرس
 .ادیز یبا گرما  یها طیمح
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آن در کنترل گرد و   یی مه پاش توانا   ستمیس ی صنعت   یایاز مزا  گرید  ی کی
رطوبت  زانی کنترل م ایهوا  یگرده ها  ایغبار و به حداقل رساندن دود 

هم صاحبان خانه و   ح،یو استفاده صح یصورت نصب، نگهدار  در .است
 جادیمه پاش ا ستمیکه س یز یتم ی هوا توانند در ی هم صاحبان مشاغل م

از افراد را به  یار یمناسب آن بس متیق نیچن هم .کند، خنک بمانند ی م
 .کند ی استفاده از آن مجاب م 

 

 misting system کدام نوع مشاغل از 5#
 کنند؟   یاستفاده م

 یا یبر مزا  هیتک با وجود دارند که ع ی از مشاغل و صنا یگسترده ا فیط
و کارمندان  انیمشتر یراحت را برا ی طیمه پاش، مح  یها ستمیانواع س
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 یتوان به پارک ها ی م  ع یصنا  نیجمله مشهورتر  زا .کنند ی م  جادیا
 .رستوران ها، استراحتگاه ها و هتل ها اشاره کرد ،ی ح ی تفر

 

مورد استفاده   زین ریز ع یانواع مه پاش ها در صنا نی حال، هم چن نیا با
 :ردیگ ی قرار م

 گلف  یها باشگاه •
 یخرده فروش  مراکز •
 باز یو جشن ها در فضا ادیاع یبرگزار  یها مکان •
 ینشان آتش •
 ینظام  مراکز •
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 ی سوارکار  مراکز •
 ها گلخانه •
 ها  یدامدار  •
 انتقال زباله یها ستگاهیا •
 مواد  پردازش •

 

مورد نظر من  طیمح یکدام نوع از مه پاش برا 6#
 مناسب تر است؟

  ی مختلف عوامل بهتر است به ستمیکه کدام نوع س نیفشار و ا  زانیم
 :ریدارد. نظ ی بستگ

 کاربرد  نوع •
 محل استفاده  ابعاد •
 باز بودن فضا ای بسته •

در   نند،یب ی که مردم انواع مه پاش ها را م یی مکان ها نی تر  جیاز را ی کی
 .است یی بخش محصولت فروشگاه مواد غذا

شود تا با  ی مه پاش استفاده م ستمیس یبخش ها از آب نازل ها نیا در
  ستمیس یها نازل .نگه داشتن رطوبت، محصولت تازه و ترد به نظر برسند
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آن  یماندگار   نیمه پاش به سالم و خنک نگه داشتن محصول و هم چن
 .دهد  ی م  شیافزا زیفروش آن را ن  تیقابل کنند که ی کمک م 

 یمه پاش برا ی ها ستمینوع از س ن یبخش از آن جا که قرار است ا نیا در
فشار کم نسبت   ستمیس کی کند،  دیطوب نگه داشتن محصول، آب تولمر

 .شود یم  هیمه پاش فشار بال توص ستمیبه س

 

خنک نگه داشتن افراد در   یموثر برا اریبس ی مه پاش راه یها ستمیس
شما  طیمح ی خشک  زانیبه م ی بستگ ازیفشار مورد ن  سطح .است رونیب

 .دارد

  ،یحی تفر ی گلف و پارک ها یها  نیباز، زم یفضا ی دارا یها رستوران
خنک  یبرا نیبنابرا خود ندارند؛ نیشدن مراجع سیبه خ یمعمول  عالقه ا
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 کند، ی که رطوبت هوا مهمانان را خسته نم ی نگه داشتن هوا در حال
 .کنند ی مه پاش با فشار بال را انتخاب م ستمیس

مطبوع و کنترل دما در   هیتهو یکاربرد ها یمه پاش برا  ستمیاز س استفاده
را   یی بال یکه در طول تابستان به طور معمول گرما یمناطق گردشگر 

 .کند ی م دا یپ یشتر یب تیمحبوب کنند، ی تجربه م

شده و به   ی گرما دچار گرمازدگ لیوجود دارد که افراد به دل  یمتعدد موارد
انواع مه پاش با فشار بال را در مسابقات  نیچن هم .شوند ی م ماریشدت ب
که ورزشکاران در معرض گرم  یی جا .ردیگ ی مورد استفاده قرار م  زین ی ورزش

 .از حد قرار دارند شیشدن ب

 

 ای در خانه  misting system نصب یبرا 7#
 دارم؟ ازین یمحل کار خود به چه لوازم 

 :که عبارتند از د یدار ازین ی نصب انواع مه پاش تنها به چهار مورد اصل یبرا

 پمپ  •
 ک یپالست ایاز جنس فولد ضد زنگ  ع ی توز خطوط •
 نازل •
 ثابت برق هیتغذ منبع  •
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