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  ( Tower Fanاز انواع فن ) یفن برج .1
   ( Pedestal Fanفن پدستال ) .2
   ( Floor Fanاز انواع فن ) یفن کف  .3
 (Table Fan)  یز یفن روم .4
 (Bladeless Fanپره از انواع فن ) یفن ب .5
 (Exhaust Fanاگزوز ) ای یفن پروانه ا .6
 (Wall Mounted Fan)  یوار ی فن د .7
 (Ceiling Fanاز انواع فن ) یفن سقف  .8
 (Misting Fanفن مه پاش ) .9
 (Industrial Fanاز انواع فن ) یفن صنعت .10
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  ی استفاده م  ی و صنعت  ی مختلف خانگ  یامروزه از انواع فن ها در کاربردها
که   ی بزرگ  یتا فن ها  دیکن ی ساده که در منزل استفاده م یپنکه ها از .شود

  ی ژگ یو دیفن با  نیبهتر دیانتخاب و خر یبرا اما .در کارخانه ها وجود دارند
مدل مختلف   10 میمقاله قصد دار نیا در .دیهرکدام از آن ها را بدان یها

 .میکن ی فن پر کاربرد را به شما معرف 

 .دیمقاله با ما همراه باش یانتها تا

 

 (Types of Fans) فن انواع

 انیبه جر یبرا است که ی کیساده مکان زات یفن از جمله تجه ی طور کل به
  .ردیگ ی ک کردن مورد استفاده قرار مانداختن هوا و عمدتا با هدف خن

کمک   زیمختلف ن  یها طیبر آن فن به کنترل سطح رطوبت در مح عالوه
دارند و به   ی مختلف  یانواع فن موجود در بازار، کاربردها البته .کند ی م

 .با هم برخوردار هستند سهیدر مقا ی متفاوت  یاز ساختارها لیدل نیهم
مد نظر خود را  ی اساس  یها ی ژگ یحتما و  دیانتخاب فن مناسب با یبرا

که  دیداشته باش توجه .دیرا انتخاب کن نهیگز نیبهتر دی تا بتوان دیلحاظ کن
هوا در  انیکمک به جر یبرا ی کیمکان زات ی از تجه ی کیفن ها تنها به عنوان 

تمام شده کمتر   متیق لیقضا به دل از .باز و بسته هستند یها طیمح
 نیهم در .رند یگ ی مورد استقبال قرار م شتریب زات،یتجه رینسبت به سا
شوند را در ادامه  ی م  افتیفن که در بازار  یمدل ها نی راستا مهم تر

 .میکن ی م  ی معرف 
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 (Tower Fan) از انواع فن  یفن برج 1#

  دهیکمتر نام آن را شن دیاست که شا یی از انواع فن ها ی ک ی ی برج فن
بدنه  کیآن است که از  یفن بر اساس شکل ظاهر  نی ا یگذار  نام .دیباش

انداختن   انیبه جر  یتوان برا  ی فن م نیا از .برخوردار است کیبلند و بار
از مدل   ی برخ  نیهمچن .کوچک استفاده کرد یهوا و خنک کردن اتاق ها

هوا   هیدارند که به تصف زیکردن ذرات هوا را ن زهیونی تیقابل ی فن برج یها
است و  نچیا 40تا   30 نیبه طور متوسط ب ی فن برج ابعاد .کنند ی کمک م 

جمع و جور فن  ی طراح .کند ی فوت مربع را اشغال م  کیدر حد  ی ط یمح
در گوشه و کنار اتاق ها   ی شود که بتوان آن را به راحت ی باعث م  ی برج

 .کرد یی جانما
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 مدل .شوند  ی عرضه م  غهیو بدون ت  یا غهیدر دو مدل ت  ی رجب یها فن
از  غهیبدون ت  ی در مدل ها ی از موتور برخوردار هستند؛ ول غهیت  یدارا یها

  .شود ی هوا با سرعت باال استفاده م  انیجر تیهدا یبرا  ی توخال یلوله ها
 یبرخوردار هستند و به خصوص برا ی منی ا ی از طراح ی برج یها فن

 .روند ی به شمار م ی آل دهیا نهیکه فرزند کوچک دارند، گز  یی خانواده ها 
درجه در  360تا  00  نیدوران ب ت یقابل یفن ها نیمختلف ا یها مدل
 .کنند ی را دارند که به گردش هرچه بهتر هوا کمک م طیمح

 :شمردبر ی برج یفن ها یتوان برا ی م  ی نقطه ضعف اساس دو
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چندان  ادیبا مساحت ز یها  طیمح یدارند و برا یمحدود توان •
 .ندارند ی بازده مناسب 

 .اندازد ی زود آن ها را از کار م ی لیخ طیگرد و غبار در مح وجود •

 

 (Pedestal Fan) فن پدستال 2#

 .پرکاربرد موجود در بازار، فن پدستال نام دارد یاز انواع فن ها گرید  ی کی
از  زیفن ها ن نی ا .دارند ی برج یبه فن ها یادیپدستال شباهت ز یها فن

استفاده در اتاق   ی برا و طول نسبتا بلند برخوردار هستند و ستادهیا ی طراح 
وجود قدرت فن    نیا با .دارند ی با ابعاد کوچک و متوسط عملکرد خوب یها
 یاست و سر و صدا شتری به مراتب ب ی با فن برج سهیپدستال در مقا  یها

فن ها با نام پنکه   نیعموم مردم از ا انیم در .کنند یم  دیتول  زین یکمتر 
 .کنند ی کار م  ی کی الکتر یشود و معموال با انرژ  ی م  ادی زین ستادهیا
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پره دارند که داخل  5تا  3 نیب یبسته به نوع طراح  ستادهیا یها پنکه
پره ها به همراه موتور  نی ا مجموعه .رندیگ ی قرار م یفلز  ی محفظه معمول 

با  سکید کی از  هیپا  نییدر پا معموال محکم قرار دارند که  هیپا کی یرو
معموال    ستادهیا یها پنکه .شود ی حفظ تعادل استفاده م  یوزن باال برا

درجه( که   270تا  180 نی)ب ی چرخش  تیقابل لیقابل حمل هستند و به دل
  .کنند ی م فای را ا یش مؤثر نق طی هوا درون مح کپارچهی ع ی دارند در توز

 لتریو ف  مریسرعت، تا میتنظ تیقابل ستادهیا یمختلف پنکه ها یها مدل
  ادشانیز یفن ها، سر و صدا نینقطه ضعف ا نی تر مهم .دارند زیهوا را ن

 .باال است یدر سرعت ها
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 (Floor Fan) از انواع فن یفن کف  3#

فن   رد،یگ ی مورد استفاده قرار م ی از انواع فن که در موارد خاص گرید  ی کی
به  کی هوا در محدوده نزد انیاست که جر ازیاوقات ن یگاه  .نام دارد ی کف

  ی کف یبه سراغ فن ها ی طیشرا نی چن در .دیایبه گردش در ب نیسطح زم
همان فن   ی که فن کف  دیآ ی طور به نظر م  نینگاه اول ا در .روند ی م

  یحالت فن ها نیدر ع اما را حذف کرده اند؛ شیها هی پدستال است که پا
  یا نهیتوان به عنوان گز ی فن ها م  نیا از .ندارند زیدوران را ن تیقابل ی کف

 ی توان فن  ازنظر .و تراس استفاده کرد ویبالکن، پاس ز،یم  یرو یمناسب برا
توانند به سرعت  ی دارند و م  یی دسته از پنکه ها معموال قدرت باال نیا

دارند که   هیمعموال سه پا ی کف یها فن .کنند دایدست پ زین یی باال یها
 یاز مشکالت مهم فن ها ی کی .کنند ی حفظ م  ی تعادل آن ها را به خوب

 .است زیآن ها است که بعضا آزاردهنده ن ادیز یصدا  ی کف
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 (Table Fan) یز یفن روم 4#

در   ی مختلف یاز انواع فن ها است که در مدل ها  گری د ی ک ی یز یروم فن
تا   6با قطر  یی ها  غهی دسته از فن ها معموال ت  نیا .رسند ی بازار به فروش م

  کیکمک به گردش هوا در  یبرا  چرخش دارند و تی دارند، قابل نچیا 12
  یز یروم یها  فن .توان از آن ها استفاده کرد  ی اتاق کوچک تا متوسط م

از خود   ی بسته عملکرد خوب یها طیدارند و صرفا در مح   ی معموال وزن سبک
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در   میمال میبه نس  ی ابیعنوان مثال اگر به دنبال دست به .دهند ی نشان م 
  مدل .انتخاب است نیبهتر یز یفن روم د،یکار خود هست زیاطراف م طیمح
 ی م  ی شده اند که به راحت ی طراح  USB ی فن ها با خروج نیا دیجد یها

فن   نیهمچن .کرد نیلپ تاپ تأم ای انهیآن ها را از را ازیمورد ن یتوان انرژ 
داشته   یکمتر  یشده اند که سر و صدا ی طراح یبه گونه ا یز یروم یها

 .نکنند جادیا  یکار  یها طیدر مح ی باشند و مزاحمت

 

 

 (Bladeless Fan)  پره از انواع فن یفن ب 5#

روند که   ی انواع فن ها به شمار م نی دتریاز جد ی کی بدون پره  یها فن
 نی و اندازه ا ابعاد .ندارند یپره ا چی ه د،یآ ی همان طور که از نامشان بر م 

آن ها به  یی باال قسمت .کوچک است ی فن برج کیفن ها معموال در حد 
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به آنتن  هیشود که شب ی م  ی طراح ی و توخال  دهیحلقه کش  کی صورت 
  موتور قدرتمند مکش هوا وجود دارد که کیحلقه  نی مجاورت ا در .است

 یقدرتمند ی موضع  یهوا انیکند و جر ی را به سمت خود جذب م هوا
 ی حلقه م  نیهوا درون ا انیکه خالء معکوس جر یطور  به .کند ی م  جادیا

حلقه خارج   گریدهد و از طرف د شی برابر افزا 18توان سرعت هوا را تا 
 ینسبتا قو  مینس انیجر ،یگونه پره ا چیبه ه ازیبدون ن جهینت در .کند

 .ردیگ ی شکل م

 :اشاره کرد ر ی توان به موارد ز ی پره م  ی فن ب  یایمزا نی جمله مهم تر از

 سر و صدا  بدون •
 هوا  لتریف •
 جذاب  ی طراح  •

 .آن ها است یباال اریبس متیفن ها، ق نینقطه ضعف ا نیتر  مهم
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 (Exhaust Fan) اگزوز ای  یفن پروانه ا 6#

است که هدف از  یموجود در بازار، فن پروانه ا یاز انواع فن ها گرید  ی کی
خارج کردن  یدسته از فن ها برا نی ا .استفاده آن با موارد باال تفاوت دارد

  به .شوند ی حمام استفاده م ایمانند آشپزخانه  طیمح کیگرم از  یهوا
کرد که   جادیا طی مکش هوا در مح یتوان نوع  ی م یپروانه ا یکمک فن ها

فن ها  نیا .شود  تیهدا رونیگرم و مرطوب به سمت ب یآن هوا ی در پ
  فن .سقف ساختمان قابل نصب هستند ی حت ایکنار پنجره  وار،ید یرو
 یی برخوردار هستند که با سرعت باال ی چرخان  یها غهی از ت  یپروانه ا یها
دسته از فن ها وزن  نیا .دهند ی چرخند و مکش هوا را انجام م ی م

توان به آن ها وارد کرد، ظاهر نه   ی که م  یرادیا نیتر  مهم .دارند ی سبک
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در کنج و   دیدر صورت استفاده با لی دل نیهم به .آن ها است یبایچندان ز
 .ساختمان نصب شوند یایزوا

 

 

 (Wall Mounted Fan) یوار ی فن د 7#

 یها طیاست که معموال در مح  یی از جمله انواع فن ها یوار ید پنکه
 یمشابه پنکه ها ی دسته از فن ها ساختمان  نیا .رود ی کوچک به کار م

  یبر رو ن،یزم یقرار گرفتن رو یتفاوت که به جا نی ا با دارند؛ ستادهیا
  وارید یپنکه ها رو نینصب ا یبرا  .شوند ی ستون ها نصب م ای وارید

جهت نصب آن ها چندان  نیو از ا  میسه سوراخ دار  ایبه دو  ازیمعموال ن
برخوردار هستند و به   یی از قدرت باال یوار ید یها پنکه .ستین دهیچیپ
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به آن ها سخت است، به صورت کنترل از راه دور  ی که دسترس  لیدل نیا
با ارتقاع کوتاه به   یفن ها در اتاق ها نی ز اا استفاده .شوند ی م  میتنظ

 .شود ی نم هیعنوان توص چیه

 

 

 (Ceiling Fan) از انواع فن  یفن سقف 8#

  .دارند یادیهستند که قدمت ز ی سقف یاز انواع فن ها، پنکه ها گرید  ی کی
شده اند که  افتی الدیسال قبل از م  500در  ی سقف  یاز پنکه ها یی ها نمونه
دارند و معموال    یپنکه ها ساختار ساده ا نیا .کرده اند یآب کار م  انیبا جر

دور محور دوار متصل به   کسانیشده اند که با فاصله  لیاز چند پره تشک
روشن شدن آن و چرخش پره ها، عمال گردش هوا   با .موتور قرار گرفته اند

مهم در خصوص نصب  نکته .شود  ی برقرار م  طیدر مح  کنواختیبه صورت 
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 دیدسته از فن ها آن است که از محل نصب آن ها تا کف ساختمان با نیا
 .فوت فاصله باشد 8حداقل 

 

 

 (Misting Fan) فن مه پاش 9#

مه پاش اشاره  یتوان به فن ها ی پرکاربرد م  یانواع فن ها گریجمله د از
 یار یدر بس مروزها .شوند ی سر باز استفاده م  یها طیکرد که معموال در مح

نوع فن ها  نیها و... ا انهیها، پا ارتگاهیمانند ز ی عموم  یاز مکان ها
را به   یقدرتمند یهوا انیدسته از فن ها، جر نیا .شوند ی استفاده م 

  ی اطراف م طی کنند و به مح ی م  بیآب ترک زیقطرات ر یهمراه اسپر 
 طیمح یتوانند دما ی فن ها م  نی نشان داده است که ا  تجربه .فرستند

  .هوا کاهش دهند ینسبت به دما وسیدرجه سلس 25اطراف خود را تا 
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سر باز به شمار   یها طیمطبوع در مح هیتهو یبرا ی عال یا نهیگز  نیبنابرا
 .به همراه دارند زین یکمتر  نهیروند و هز ی م

 

 

 (Industrial Fan) از انواع فن  یفن صنعت 10#

  یا ژهی و یانواع فن ها هستند که کاربردها گریاز جمله د ی صنعت  یها فن
  هیخشک کردن، تصف یدسته از فن ها برا نیا از .گوناگون دارند ع یدر صنا

  ی صنعت ی در کارخانه ها و کارگاه ها ی هوا، خارج کردن هوا و هواده 
 .کنند ی استفاده م 

 :شوند یم  میبه دو دسته تقس ی صنعت  یها فن

 (Axial Fan) یمحور  فن •
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  ی اگزوز دارند که در باال معرف یمشابه فن ها یمدل فن ها ساختار  نیا
 .می کرد

 (Centrifugal Fan) از مرکز زی گر فن •

از   زیگر یرویاز ن د،یآ ی از مرکز همان طور که از نامشان بر م  زی گر یها فن
  سکید کیکه  یطور  به .کنند ی هوا استفاده م  انیجر تی هدا یمرکز برا

 تی مناسب هدا ریفن را در مس یها  غهیشود که ت  ی م  هیدوار درون آن تعب
کردن آن  دایپ ان یفشار هوا، به جر شی افزا قیاز طر بی ترت   نیا به .کند ی م

 کنند.  ی کمک م 

 


