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 یحرارت قیبا عا  ییآشنا
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  ی م  یادیمطبوع کمک ز  هیتهو ستمیس کیکه به عملکرد  ی زاتیاز تجه ی کی
  زین یباعث کاهش هدررفت انرژ  گریطرف د از .است ی حرارت قیکند، عا

 میخواه ی حرارت  یها قیعملکرد عا ی مقاله ما به بررس نیا در .شود ی م
 .پرداخت

 .دیپست با ما همراه باش نیا یبا آن تا انتها یی آشنا یبرا

 

 (Thermal Insulation) یحرارت قی عا 1#

  نیتام یکه دما نی ا یکنند، برا ی خنک را منتقل م  یکه هوا  یی ها کانال
از   یر یجلوگ با .دارند ازیخوب ن  ی حرارت قیعا کیشده را حفظ کنند، به 

  ستمیمناسب، عملکرد س قیانتقال حرارت به خارج از مجرا توسط مواد عا
  ی م  نیسرد را تضم یهوا یکمتر   یانرژ  با مطبوع کارآمدتر بوده و هی تهو

 .کنند

از تراکم در خارج  یر یجهت جلوگ ی نکته اساس  کی سرد،  یهوا نی تام یبرا
سطح رطوبت    شیافزا  .وجود دارد  ادیگرمتر و رطوبت ز طیاز کانال در شرا

 قیعا عدم موثر است و قیبه طور خاص، در انتخاب ضخامت عا ی نسب
از  ی ناش یها ب یتواند منجر به آس  ی م  ه،یتهو  یها ستمیمناسب س یبند

 .کانال ها شود ی خوردگ

  انیمناسب جر طی شرا  جادیبا ا ،یحرارت  قیعا حی انتخاب صح گر،یطرف د  از
 هی کانال تهو یدما  کند که ی را حاصل م نانیاطم نیهوا در اطراف کانال، ا
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شبنم در   جاد ی شود و از ا ی نگه داشته م طیمح یمطبوع، باالتر از دما 
 .کند ی م یر یجلوگ یمجار 

 به الزم است که  ،یحرارت  قیعا حیانتخاب صح یکه برا دیداشته باش توجه
 قینوع از عا نی ا .دیداشته باش ی آن دقت کاف ی منیدما و ا ،ی طیمح طیشرا

آن باعث   حیصح انتخاب شود که ی ارائه م  ی متفاوت یدر ضحامت ها
 .خواهد بود یاز اتالف انرژ  یر یجلوگ

 .عرضه شده اند یو نوار  یورقه ا ،یدر انواع صفحه ا ی حرارت یها قیعا
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 یاالستومر  یحرارت قی عا 2#

 به .کند ی مطبوع فراهم م هی کانال تهو یرا برا یادیز  یایمزا لیترین ورق
و نفوذ بخار آب   عانیدر برابر م  ی که مقاومت داخل یساختار سلول لیدل
 .آورد ی انتقال را در کانال ها به وجود م  نی بهتر کند، ی م  جادیا

 یحرارت االستومر  قیعا ی خارج لی به کار رفته در فو ی و فنول  ی معدن  پشم
آن ها  ی دگیپوس مانع   نفوذ نکرده و یشود رطوبت به مجار  ی باعث م

تواند منجر به نفوذ رطوبت و    ی م ستمیسوراخ در س ایشکاف  هرگونه .شود
 .شود ی رفتن عملکرد حرارت نیاز ب

 ی راه حل خوب ،یاالستومر  ی حرارت  قی رول ها و عا ریانعطاف پذ یها ی ژگ یو
  یصفحه ها  یبرا ی توان به راحت  ی ها را م ورق .در هنگام نصب است

 .داکت قرار داد یشکل، خم و برش داده و کامالً در اطراف مجرا  لیمستط
فراهم  یشوند تا فشرده ساز  ی برش داده م ی متر اضاف ی لیم  5با  مقاطع 

در جهت انبساط و  نیچن هم .ردیصورت گ ی به درست یشود و آب بند
روش  نی ا .مناسب است ستمیاز س یانقباض مواد پس از بهره بردار 

از چسب   استفاده نمانده است و ی باق ی شکاف چیکند که ه ی م  نیتضم
  نیتام ستمیس  کی جادیباعث ا ی طیو مح  ی مناسب در تمام اتصاالت طول

  ی کیدر برابر ضربه مکان شتریمقاومت ب یبرا .شود ی سرد مناسب م یهوا
 ی از پ یا هی و قارچ، ال کروبیاز م ی ناش یها بیو محافظت در برابر آس

 .موجود است زین ی س یو
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 یحرارت  یها قی انواع عا 3#
 (DUCT LINER) نریداکت ال  1-3#

است که به جذب سر و صدا کمک  یر یکانال انعطاف پذ ی حرارت قیعا نیا
خنک  یهوا یدر حفظ و نگهدار  ی به خوب شه،یش اف یبافت ال با کرده و

  ،ی عال  ی حرارت  قی عا یها ی ژگیمحصول با و نیا .کند ی شده عمل م  نی تام



 

5 www.namatek.com 

  هیتهو ستمیس یها  نهیهز جهینت در  کمک کرده و یبه کاهش مصرف انرژ 
کرده و   ی انیکمک شا ی ع یمنابع طب  یی صرفه جو در مطبوع را کاهش داده،

 .شود ی م یمانع هدر رفتن انرژ 

هوا و   تیفیبهبود ک عان،یداکت، در کنترل م ی حرارت  قی عا ی حرارت خواص
از رطوبت،   ی ناش یها بیمطبوع در برابر آس  هیتهو ستم یمحافظت از س

  یی کارا شیباعث افزا کنواخت،ی  یهوا انیجر سطح  .دارد ینقش موثر 
بوده و مانع  یی طول عمر باال یها دارا قیعا نیا .شود یم  HVAC ستمیس

ورق  نیچن هم  .شوند ی و کانال م  قیورود حشرات و قارچ در بافت عا
 .نشود ی شود که دچار خوردگ ی روکش شده باعث م یفلز 
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 (DUCT WRAP) داکت رپ 2-3#

 یی مقاومت باال یمناسب و منعطف که دارا ی حرارت  ق یعا نیاز ا استفاده
را به همراه  یقابل توجه یای انتقال هوا، مزا یها ستمیس در باشد، ی م

در   یدر کانال باعث کاهش اتالف انرژ  قیعا نیا ی حرارت راندمان .دارد
و صرفه  ستمیس یی باعث بهبود کارا جهینت در شود و ی و کانال م  زات یتجه
قابل نصب است و  ی به سادگ قینوع از عا نیا .خواهد بود یدر انرژ  یی جو

 .ببرد نیسرد از ب یسطح مجرا یرو  تواند تراکم را  ی م

 

 (DUCT BOARD) داکت بورد 3-3#

کم بوده و راندمان   ارینشت بس زان یم  ،ی حرارت یها قینوع از عا نیا در
حداقل اتالف حرارت بوده و باعث صرفه   ی معن به باشد که ی باال م  ی حرارت

  ی م قینوع از عا نیا .شود ی م  ستمیو بهبود عملکرد س یدر انرژ  یی جو
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  نیمطبوع در بهتر ستمیسرد در س یتواند در کنار حفظ و انتقال هوا
را  زات یتجه یعمل کرده و سر و صدا  زیصدا ن قیبه صورت عا  ط،یشرا

 .خواهد بود ی هوا در کانال به آرام ع یتوز  جهینت در کاهش دهد؛

  بتوانند شده اند که هیته  یمطبوع، از مواد  هیتهو یروکش کانال ها  نیا
 .ندینما نیو کانال ها تضم زات یتجه یرا برا ی و طول عمر مناسب یماندگار 

 

 

 هی تهو  ستمیدر س یحرارت  یها قینقش عا  4#
 مطبوع 

  یمرکز   یهوا را توسط موتورها هیو تهو شی که گرما HVAC یها ستمیس
کانال   دهیچی شبکه پ قیمطبوع را از طر یهوا کنند و ی م  تی هدا ی بزرگ 
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 ی حرارت قیعا کیبه  ازین رسانند، ی ساختمان م کی یبه اتاق ها یفلز  یها
  یانرژ  یعملکرد را داشته و به اهداف بهره ور  نیدارند تا بتوانند بهتر 

NCC  ی مناسب را به تمام هی حرارت و تهو ی راحت به و  افتهی دست  
 .ساختمان ارائه دهند

در داخل  ی صدا و مقاومت حرارت  زانی کاهش م یبرا یحرارت یها قیعا از
  نیا یکانال ها یرو شود و ی مطبوع استفاده م هیتهو  ستمیس یکانال ها

 یموتورها یتوانند صدا ی که آن ها م یطور  به .شود  ی نصب م  ستمیس
HVAC  نیا .روند کاهش دهند ی کانال ها به داخل اتاق م  قی را که از طر  
هوا در  یبه حفظ دما ،ی حرارت  قیاست که عملکرد مناسب عا ی در حال

 .کند ی کانال کمک م  ی طوالن یشبکه ها

 

در خارج از   یفلز  یکانال ها ی توسط سازندگان تخصص HVAC یها کانال
مراحل ساخت کانال، ورق  ی ط در .شوند ی م یبند قی و عا دیتول ت،یسا
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 ی داخل  هیال کیبتواند به صورت   قی شوند تا عا ی جوش داده م  یفلز  یها
انتخاب طراحان   نیاغلب اول شه،یپشم ش ی حرارت  قی عا .ردیمداوم قرار گ

از راه حل ها   ی گسترده ا فیط البته .است HVAC مطبوع  هیتهو ستمیس
 .وجود دارد HVAC پوشش کانال یبرا


