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داخل  یوجود دارد تا هوا هیتهو ستمیمحل کار انواع س ایدر خانه ها 
مناسب نگاه   تی تنفس و فعال یآن را برا شهیهم دهد و ری ساختمان را تغ

 .دارد

 د؟ یآشنا هست یکاربرد  یها ستمیس ن یبا همه انواع ا ایآ

 ی آشنا م ه یتهو ستمیمطلب شما را با انواع س نیدر ا ما !دینباش نگران
خود انتخاب   ازیکاربرد مورد ن یرا برا ی مناسب یهوا ستمیس دیبتوان تا میکن
 .دیکن

 

 ی پنجره ا یهوا هی تهو ستمیس 1#

 دهیاست که شما حتما آن ها را د ییهوا جزو مدل ها  هیتهو  ستمیس نیا
در پنجره اکثر   د،یکشور قدم بزن  ی شمال یشهرها یدر کوچه ها  اگر .دیا

از  استفاده .دید  دیرا خواه ستمیس نی ا یی الیو یخانه ها ایساختمان ها 
در هر اتاق   دیبتوان دهد که ی امکان را م نیا یپنجره ا ی هوا هیتهو ستمیس

کند که اگر  یبه شما کمک م  تی قابل نیا .دیاز آن ها نصب کن ی کیخانه 
  دیبتوان یکم تر  نهیهز  با مواجه است،  هیل تهواتاق خانه با مشک کیتنها 

 .دیمشکل را حل کن نیا

گرم   یکند و هوا ی هوا ساز کار م   یدستگاه ها گریهمانند د ستمیس نیا
 .کند  ی م لیخنک تبد یدرون خانه را به هوا
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 ی مرکز  یهوا هی تهو ستمیس 2#

 هوا است که هیتهو   یها ستمیس نی دتریاز جد ی کی یمرکز   هیتهو ستمیس
  یبرا شتریب ستمیس نیا .شود ی نصب م  دیجد یساختمان ها شتریب در

  یتواند فضا و اتاق ها ی م  بزرگ و ساختمان ها مناسب است و یخانه ها
 .را به صورت هم زمان خنک کند  یار یبس

از آن  استفاده همراه است و یادیز نه یبا هز  هیتهو ستمیانواع س نیا نصب
به   ستمیس نیا نصب .ستین ی کوچک اصال منطق یفضاها ایخانه  یبرا
انجام  یتوسط افراد حرفه ا دیکار با نیدارد و ا ازیدر خانه ن یادی ز رات یتغ

 .شود
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هواساز در   دستگاه صورت است که نیبه ا یمرکز  هی تهو  ستمیس کارکرد
 ی خانه را خنک م طیمح یخانه نصب شده و هوا ایاز ساختمان  ی قسمت
مختلف  یتازه و خنک را به جاها یهوا، هوا یکانال ها قیطر از کند و

 .فرستد ی خانه م

پنل کنترل  کی هوا وجود دارد، هر اتاق به  ستمیس نی که ا یی خانه ها در
از   ی هوا و شدت باد خروج یآن دما  قیتوان از طر ی م  مجهز است که

 .کانال ها را کنترل کرد
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 قابل حمل یهوا هی وته ستمیس 3#

به  دیتوان ی وجود دارند که م  یی هوا، دستگاه ها هیتهو  ستمیانواع س در
هوا   یدستگاه ها گریمدل مانند د  نیا کارکرد .دیآن ها را حمل کن ی راحت

شود   ی متصل نم ی تفاوت که بدنه دستگاه به نقطه خاص نیا با .ساز است
 .کند  ی کار م  یشتر یب  یو دستگاه با صدا

آن ها را  ی به سادگ  دیدستگاه ها چرخ قرار دارد تا شما بتوان نی ا ی طراح در
هوا   هی تهو ستمیمدل س نیا .دیمختلف خانه جا به جا کن  یاتاق ها نیب
را به  یمتر  45حداکثر  یتواند اتاق ها ی م  دارد و ی مناسب اریبس متیق

 .خنک کند ی راحت
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 یوار ی د یهوا هی تهو ستمیس 4#

 کنند؛ ی کار م ی پنجره ا یهوا  هیتهو یتگاه ها همانند دستگاه هادس نیا
نصب  یبرا .همراه است یادیز یبا چالش ها هی تهو ستمیس نینصب ا اما

 نیهم به د؛یخانه را برش ده ی خارج یوارهایاز د ی قسمت دیآن شما با
 .ممکن است ریغ بایهوا در آپارتمان ها تقر  ستمی س نیخاطر نصب ا

 دیآن را نخواه یی جا به جا ای  ریامکان تغ گرید ستمیس نینصب ا با
تنها از عهده افراد حرفه    ستمیس نیا ینصب و راه انداز  نیچن هم .داشت

 .بر خواهد آمد یا

 یمصرف انرژ  در است که نی ا هیتهو  ستمیمدل انواع س  نیا  یایاز مزا ی کی
 .کند ی خنک کردن هوا استفاده م یحداکثر توان برا از است و نهیبه
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 ت یداکت اسپل 5#

  در هوا است که هی دستگاه تهو یمدل ها نی جزو محبوب تر ستمیس نیا
از  تیاسپل داکت .ردیگ ی از خانه ها و ادارات مورد استفاده قرار م یار یبس
به   یی لوله ها قی دو بخش از طر نی شده است و ا لیتشک ی قسمت اصل  2
 :م متصل هستنده

 یدارد که هوا فهیشود، وظ ی که در داخل خانه نصب م ی داخل بخش .1
 .آن کند نیگزیخنک را جا یخانه را به گردش در آورده و هوا

 .شود ی خانه نصب م یاز فضا رونیدر ب ی خارج بخش .2

  دیبتوان تا دیخانه را در نظر داشته باش گاهیجا دیبا ستمیس نینصب ا یبرا
 بهتر .دیلوله ها فراهم کن قیرا از طر ستمیس نیدو قسمت ا نیاتصال ب
در نظر داشته   یچارچوب و قفس فلز  کی  ی نصب قسمت خارج یاست برا

 .دیرا از خطر سرقت حفظ کن دستگاه تا دیباش

  ی خاص یها تیبه قابل تیداکت اسپل هیتهو ستمی س دیجد یها مدل
  وجود دارد تا تیضد حساس ستمیاز مدل ها س ی برخ در .مجهز هستند

 .مناسب کند کیآلرژ یها یمار یب ایاستفاده افراد مبتال به آسم  یرا برا هوا

را  ی است که درجه هوا و نوع دمندگ  نی ا ستمیس نیا یها تیقابل گرید از
  شرفته،یپ یاز مدل ها ی برخ در .داد ریکنترل تغ موت یر قیتوان از طر   ی م
 ستمیخانه س رونیدر ب ی حت  لیموبا یها شنیکیتوان با استفاده از اپل  ی م
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آل قرار   دهی به منزل هوا در حالت ا دنیرس هنگام را کنترل کرد تا هی تهو
 .داشته باشد

 

 

  ستمیانواع س نی )معروف تر  یآب یکولرها 6#
 (هی تهو

است   رانیهوا در ا هیتهو  ستمیانواع س نیاز پر مصرف تر  ی ک ی لهیوس نیا
  نیکه ا البته .ردیگ ی از نقاط کشور مورد استفاده قرار م یار یبس در که
  در گرم و خشک قابل استفاده است و یبا هوا یتنها در شهرها ستمیس

 .شود ی مناطق مرطوب کمتر از آن استفاده م 
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مورد نظر   یدارند که نسبت به ابعاد فضا ی متفاوت  یحجم ها ی آب یکولرها 
ساخته شده   ی آب یقابل حمل کولرها  یها مدل .دیآن ها را انتخاب کن دیبا

 .مثل مغازه ها قرار داد ی کوچک  یتوان آن ها در مکان ها ی است که م 
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خنک  یبرا زم یمکان کیهم است و از  هیشب بایتقر   ی آب یکولرها کارکرد
 .کنند ی کردن هوا استفاده م

هوا در آن  یدرجه دما میاست که امکان تنظ نیا ی کولر آب رادات یاز ا ی کی
تا به  دیکولر را روشن و خاموش کن  ی به صورت دست دی با ها وجود ندارد و

 .دیآل برس دهیا یدما

 یان یپا سخن
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 دیتوان ی خود م  ازیدر بازار وجود دارند که با توجه به ن  هیتهو ستمیس انواع
  هیتهو  ستمیو راندمان س یاستفاده از حداکثر انرژ  یبرا  .دیکن هیآن ها را ته

استفاده در مکان مورد نظر خود انتخاب   یرا برا ی بهتر است نوع مناسب
شما  به وجود دارد که  یبرچسب انرژ  هیتهو یها ستمیس  ی تمام  در .دیینما

بهتر است   پس است؛ نهیبه یدهد دستگاه چقدر در مصرف انرژ  ی نشان م 
 .دیداشته باش یا ژهیبرچسب توجه و  نیبه ا دیکه هنگام خر


