


کارگاه آموزشی تأسیسات

معرفی انواع سیستم گرمایشی، محاسبات مربوط به: موضوع

اندازه گیری بار حرارتی مورد نیاز در فصل سرد



انواع سیستم های گرمایشی در ساختمان

گرمایش مرکزی

گرمایش از کف

سیستم گرمایش قرنیزی

بخاری گازی و برقی

شومینه

سیستم گرمایش برقی

سیستم گرمایش تابشی

گازیپمپ حرارتی موتور 



بخاری گازی

ایلوسمحبوبترینازیکیبخاری،ساختمانگرمایشوسرمایشسیستمانواعمیاندر

یلهوسانواعوساختمانگرمایشیجدیدسیستمهایجدیدترینوجودبا.استگرمایشی

منزلمایشیگرسیستمبهترینوبودهزیادیافراداولانتخابهمچنانبخاری،لوکسگرمایشی

رسایازآنهاگازیمدلکهدارندگوناگونیمدلهایبخاریها،.میشودمحسوبآنهابرای

.استرایجترآنمدلهای



بخاریمزایای

واردیمازتعمیر،ونگهداریپایینهزینهوآساناندازیراهمناسب،قیمت

ومانساختگرمایشوسرمایشسیستمانواعمیاندررابخاریکههستند

برایایشگرمانواعپرکاربردترینوترینسادهبه،تاسیساتیسیستم های

.استکردهتبدیلخانه

بخاری گازی



بخاریمعایب

تمانساخگرمایشیجدیدسیستمهایبهنسبترازیادیفضایبخاریها

بروزخطرنشود،نصبدرستبخاریاگرهمچنین.میکننداشغال

دردیگرمشکلیک.میدهدافزایشرافضااکسیژنکمبودیاگازگرفتگی

ایلوسسوزیآتش،منزلگرمایشیسیستمعنوانبهبخاریازاستفاده

.آنهاستبهنزدیک

بخاری گازی



دراثراستفادهنادرستازبخاریآتشسوزی بخاری گازی



نکاتایمنیدراستفادهازبخاریگازسوز

بودهبستباهمراهبخاريومصرفشيربهگازشيلنگاتصالمحل•

.شودبازرسيادواريبصورتو

.باشدبيشترسانتيمتر120ازنبايدشيلنگطول•

.كندعبوربخاريپشتازنبايدگازشيلنگ•

.شودكمامكانحدتادودكشخروجيوگازشيرازبخاريفاصله•

بخاری گازی



نکاتایمنیکلیدراستفادهازبخاری

بودهناقصبخاري سوختشد صورتي كه احساس در •

،  ودهبنتفاوت سوزد نسبت به آن بيو يا با شعله آبي نمي

.اشدممكن است اين نقص از نرسيدن هواي كافي به بخاري ب

ه هميشه هواي كافي براي تنفس و جهت سوختن بخاري ب•

ها براي اين منظور  هاي زير دربوجود روزنه. اتاق برسد

.  باشندمفيد مي

پتو  هاي زير دربها را با اشيائي همچون پارچه ،بنابراين روزنه

.نشوندمسدود ... و 

بخاری گازی



نکاتایمنیکلیدراستفادهازبخاری

.ميزان حرارت نبايد آنقدر باشد كه بدنه بخاري سرخ شود•

.نبايد كنار پرده، كمد و مواد قابل اشتعال ديگر قرار گيردبخاري •

.بخاري نبايد روي فرش، چوب و سطوحي كه در اثر حرارت آسيب مي بينند نصب شود•

استقرار بخاري بايد در جاي مناسب بدور از•
.درب خروج و مسير خروج قرار گيرد

بخاری گازی



نکاتایمنیکلیدراستفادهازبخاری

.دودكش بايد تحمل حرارت كافي را داشته و محاسبات فني آن صحيح باشد•

.و نصب سه راه مجاز نمي باشدباشد هر وسيله گازسوز بايستي داراي دودكش استاندارد و مجزا •

.اشدها بايستي حداقل يك متر از سطح پشت بام باالتر بانتهاي كليه دودكش•

با توري  شده و استفاده Hحتي المقدور از كالهك  در انتهاي دودكش ها •

.نشودمحلي براي النه پرندگان  و ديگر اشيا پوشانده شود تا 

بخاری گازی



نکاتایمنیکلیدراستفادهازبخاری

در محل عبور از شيشه هاي پنجره نبايدبخاري دودكش •

صورتيچنينمستقيماً با شيشه در تماس باشد زيرا در

وشدنلقوحرارتاثردرشيشهشكستنامكان

.داردوجوددودكشافتادن

و نسبتاً ضخيم ( گالوانيزه)دودكش بايد از ورقهاي ضد زنگ •

آلومينيوميآكاردئونيدودكشهايانتخاب شود و استفاده از

.باشدآببندي در ابتدا و انتها خطرناك ميعدم امكانبعلت

بخاری گازی



سیستم حرارت مرکزی

.کازیهساتندوگرماایشمرسیستم های تاسیساتیسیستمگرمایشیموتورخانهیاپکیجاز

در.رددارندکاربوپیکجدرساختمانهایکوچکترهایبزرگترساختمانموتورخانهمعموالدر

احدلولههاوپخشکنندههایهروحرارتگرمشدهوسپسدراینسیستمهاآبدرمولد

.راگرممیکندگردشکردهوفضا



مرکزیسیستم گرمایشنحوه عملکرد کلی 

:تاسشدهتشکیلزیرجزسهازسیستمهااینکارطرزکلیصورتبه

حرارتیهایمولد

هستندهابویلریادیگگرماهایمولدموتورخانه،هایسیستمدر

حرارتیهایمبدل

مصرفیگرمآبکردنگرمجهت-

ساختمانفضایکردنگرمجهت-

رابطهایلوله



موتورخانه



(مولد های حرارتی) دیگ یا بویلر 

رمایشیاکتمامیگ.قلبیکسیستمحرارتمرکزیدیگیابویلراستکهتاثیرمهمیدرطرزکارموتورخانهدارد

آب(شادکهدرادامهمعرفیخواهد)بویلربهکمکدستگاهیبهاسممشعل.ساختمانازاینواحدگرفتهمیشود

مداخلآتشازطریقمشعلآتشدرداخلبویلرایجادشدهوآبپسازعبورازفضایگر.داخلشراگرممیکند

رکتمیح(مبدلهایحرارتی)بویلربهدماموردنظررسیدهوپسازگردشداخلبویلربهسمتمصرفکنندهها

ودپسازآنکهحرارتازطریقمبدلهایحرارتیبهفضایساختمانواردمیشود،مجدداآبیکهدمایخ.کند

ردشاینفرآیندگا.راازدستدادهوحرارتخودرابهمحیطمنتقلکردهاستبهدیگبازمیگرددتاگرمشود

مایشآبدرداخلدیگومبدلهایحرارتیبهصورتدائمانجامشدهوتازمانیکهنیازبهآبگرممصرفیوگر

.ساختمانداشتهباشیمسیستمبههمینصورتکارمیکند

.بهکمکقطعهایبهنامترموستاتدمایآبموجوددردیگراتنظیممیکنیم

.دیگازلحاظجنسبهچنددستهتقسیممیشوند

دیگهایچدنی

دیگهایفوالدی

دیگچگالشی



دیگچدنی



:مزایا

.دربرابرخوردگیوزنگزدگیمقاومهستند

.بهدلیلپرهایبودنوامکانقطعهقطعهشدن،حملونقلآنآساناست

.دادبهعلتپرهایبودندرصورتنیازمیتوانبااضافهیاکمکردنپره،ظرفیتآنراتغییر

.درصورتشکستنپره،میتوانآنراتعویضکردواحتیاجیبهتعویضدیگنیست

:معایب

.دیگهایچدنیتواناییتحملفشارباالراندارند

.نمیتوانآنرادرپروژههایبزرگاستفادهنمود

.دربرابررسوبوتنشحرارتیآسیببپذیرند

.طولعمرپاییندارند

دیگچدنی



چدنیدیگ های 



دیگ های فوالدی

توهمانطورکهگفتهشد،ایننوعدیگباهصاورتیکپارچاهاسا.دیگفوالدینوعدیگریازمولدهایگرماییاست

ادارنادازبهصورتکلیدرساختمانهاییکهامکانجابجاییتجهیازاتسانگینر.تواناییتحملفشارهایباالرادارد

ازلحااظ.ندچراکهازلحاظقیمتوفشارکارینسبتبهدیگهایچدنیبرتریدار.بویلرهایفوالدیاستفادهمیکنند

.دساختاربویلرهایفوالدیبهدودستهبویلرفوالدیفایرتیوبوبویلرفوالدیواترتیوبتقسیممیشون



فوالدیدیگ های دیگ های فوالدی

فایرتیوب



فوالدیدیگ های دیگ های فوالدی

واترتیوب



دیگ های فوالدی



دیگچگالشی



رژیباهآببیشتراینانمبدلحرارتیدریکدیگمعمولی،بااحتراقسوختگازهایداغتولیدمیشودکهباگذشتناز

است،کاهازگازهایداغتولیدشدهدرفراینداحتراقبخارآبیکی.منتقلمیشود،کهباعثباالرفتندمایآبمیشود

جگازهاییداغ،حرارتیراکهتوسطخرو(کندانسینگ)دردیگهایچگالشی.نتیجهترکیبهیدروژنبااکسیژنمیباشد

(انسیابهاصاطح باهکناد)بهآبمایعگرماینهانتبخیرتلفمیشود،جذبشدهوبخارآبموجودباازدستدادن

البته.باالببرد٪۱۲–۱۰نیزبهآبدادهمیشودکهاینعملاضافیمیتواندبازدهیراتاگرماینهانتبدیلمیشودواین

یشهباازدهیبازدهیفرایندهایکندانسمتفاوتاستوبستگیبهدمایآببرگشتیبهدیگداردامادرشرایطبرابرهم

تولیدشدهکمیویژگیکندانس.دیگهایچگالشیاگربیشترازدیگهایغیرچگالشینباشددستکمباآنهابرابراست

آلومینیاومازآلیاژهایباشدومعموالًبنابراینانتخابموادبرایقسمتهایدرمعرضخوردگیبایدمناسب،استاسیدی

.تولیدشدهدرمبدلچگالشگربایدبهفاضحبتخلیهشودکندانسه.میشودواستیلضدزنگاستفاده

دیگچگالشی



هامشعل

ایجادبازاتتجهیاین.هستندسیستماصلیحرارتیمولدخودهامشعلواقعدر.هستندهامشعلحرارتیمولددیگربخش

وشدهنصبدیگرویهامشعل.رساندمینظرمورددمایبهرادیگداخلآبها،دیگداخلدرآندمیدنوشعله

.کنندمیعمل،موتورخانهکارطرزبامتناسبهامشعل.هستندهابویلرمکمل

.باشندمیزیرهایبخشدارایعملکردینظرازهامشعل

هوارسانبخش

سوخترسانیبخش

ایجادجرقهبخش

بخشکنترلسیستم

احتراقمثلثجرقه،ورسانیسوختوهوارسانیاولبخشسه

بخشسهاینکنترلایجادجهتآخربخشودهدمیتشکیلرا

.باشدمیامنیتبردنباالو



مشعلگازی

مشعلگازوییل

دوگانهسوزمشعل

پرمیکسمشعل



گازیمشعل

جدول

مشعلگازی



یگازوئیلمشعل مشعلگازوئیل



حرارتیهایمبدل

هانآوظیفهکههستندحرارتیهایمبدلموتورخانهدیگراصلیبخش

.باشدمیآنحرارتانتفالوباال،دمایباسیالدریافت

:ندداراصلیکاربرددورایجهایموتورخانهتمامیدرشدهتولیدحرارت

مصرفیگرمآبکردنگرم-۱

(حرارتکنندهپخش)ساختمانمحیطکردنگرم-۲



حرارتیهایمبدل

:مصرفیگرمآبکردنگرم

ازهابآاینگرمایش.هستندساختمانبهداشتیشیرآالتوهادوشمصارفبرایگرمآبنیازمندها،ساختمانتمامی

ایدشناختهیمقبحکهزمینییادیواریهایآبگرمکنبااینهاالبته.شودمیانجامهاآبگرمکننامبهتجهیزاتیطریق

.داردتفاوت

ازکهبیآباآیدمیدرگردشبهموتورخانهسیستموهادیگداخلدرکهآبیموتورخانه،کارطرزدر:مهمبسیارنکته

نوع:مداریآبنوعدوموتورخانهداخلدرماواقعدر.استمتفاوتکنیممیاستفادهساختمانشیرآالتوهادوشطریق

استمانساختومنازلشربآبدومنوعو(استنوشیدنقابلغیرورنگسیاهکه)موتورخانهسیستمخودداخلآباول

آببهآنگرمایمستقیم،برخوردبدونوشدهگرمکنآبوارددیگگرمآب.شودمیخارجبهداشتیآالتشیرکه

.شودمیمنتقلمصرفی

دوجدارهمنبعیامبدلکویلیمبدل:مبدلانواع

ایصفحهمبدلاسپیرالمبدل

لولهوپوستهمبدل



حرارتیهایمبدل

مبدلکویلی



حرارتیهایمبدل

منبعدوجداره



حرارتیهایمبدل

مبدلصفحهای



حرارتیهایمبدل

مبدلاسپیرال



حرارتیهایمبدل

مبدلپوستهولوله



جهت گرفتن سختي آب: سختی گیر•

:انواع سختي گير•

رزيني-

.رزين و آب نمك بايد هر سال بازديد و در صورت نياز احياء شوند

مغناطيسي-

الكترومغناطيسي-

راديويي-

گیرسختی



کاریعایق

ی،سرمایشوگرمایشیهایلولهدیوار،سقف،کف،برایحرارتیهایعایقمعمولطوربه

.دارندباشد،کاربردداشتهکاریعایقبهنیازکهساختمانازجاییهروهواهایکانال

:متداولهایعایقانواع

شیشهپشم

االستومریفوم

اتیلنپلیفوم



ساختمانمحیطکردنگرم

هازمستاندرساختمانمحیطکردنگرمجهتحرارتی،هایمبدلدومدسته

شگرمایجهتحرارتیهایمبدلترینرایجمعرفیبهادامهدرکههستند

.شدخواهداشارهمحیط

:حرارتهایکنندهپخشانواع

هاکویلفنرادیاتورها

کنوکتورهواساز

کفازگرمایشهیتریونیت



رادیاتور

ازاستفادهمنازلوهاآپارتماندرگرمایشرایجهایروشازیکیکلیطوربه

تبادلاثردررادیاتورهادرموجودآبگرمایزمانهر.باشدمیرادیاتورانواع

یجپکیاموتورخانهبهآبدوبارهیابد،کاهش(رادیاتورهاتوسط)محیطباحرارت

.گرددمیتکراربارهاچرخهاینوشودگرمتاشدههدایت

دندارنرطوبتودمادقیقکنترلبهنیازکههاییمکاندررادیاتورهاازمعموالً

وندباشمیگرماتولیدتواناییدارایعمدتاًرادیاتورهاکهچراگرددمیاستفاده

یرشازاستفادهباالبته).ندارندرامحیطرطوبتوحرارتدرجهتنظیمقابلیت

(.نماییدتنظیمکامحًراخودمحیطدمایتوانیدمیرادیاتورترموستاتیک



بهودهشآنواردموتورخانههایدیگدرشدهتولیدگرمآب.باشندمیرایجبسیارشوفاژیاهارادیاتور

ازپسمگرآب.شودمیمنتقلمحیطبهرادیاتورداخلآبگرمایرادیاتور،حرارتیسطو یاهاپرهکمک

.شودگرممجدداتابرگشتهموتورخانهبهدهدمیدستازراخوددمایاینکه

.استموجودبازار…ودکوراتیووایشیشهچدنی،فوالدی،آلومینیومی،انواعدرهارادیاتور

رادیاتور



رادیاتور



رادیاتور



ردانواع رادیاتور از لحاظ جنس و کارب

:پانلیرادیاتور

گرمایشدربیشتریکنواختی-۲باشدمیزنگضدفوالدجنسازمواقعاکثردر-۱

رمایگبالطبعوگستردهویکنواختتابشسطح-3.داردایپرهرادیاتورهایبهنسبت

طر هایاغلبباتناسبوزیبایی-4پرهایرادیاتورانواعبهنسبتبیشترتابشی

خوببندیآبویکپارچهنصب-5دکوراتیو



:پانلیرادیاتورهایمعایبازبرخی

مدتلندبدربویژهآلومنیومیانواعبهنسبتشدگیسوراخوزدنزنگامکانفوالد،ازاستفادهبعلت-۱

.داردوجود

بایدپنللک)نداردوجودتقریباًبصرفهمقرونتعمیرامکانرادیاتورپانلشدنسوراخوآسیبصورتدر-۲

.(شودتعویض

باتوانمیمواردیچنیندر).نداردوجودپانلبهرادیاتورحرارتیظرفیتکاهشیاافزایشامکان-3

.(دادایشافزراحرارتیظرفیت،جداگانهرادیاتورپانلازاستفادهوشوفاژبرگشتورفتلولهازانشعاب

ولیهستند،وررادیاتنوعبهترینفوالدیپانلیرادیاتورهایکاراییوراندماننظرازکلدر:مهمبسیارنکته

.شوندخریداریتکنولوژیدارایومطمئنکنندهتولیدیکازکهشرطیبه

ردانواع رادیاتور از لحاظ جنس و کارب



ردانواع رادیاتور از لحاظ جنس و کارب

پانلیرادیاتور



:رادیاتورپرهای

ها،پرهتعدادترکیبازواستمشخصیحرارتیارزشدارایرادیاتورازپرههررادیاتورها،ازنوعایندر

یکیاتوررادپرهچندترکیببه.آوردبدسترابحثموردفضایبامتناسبنظرموردحرارتیارزشمیتوان

.میگویندبلوک

:مزایا

رادیاتوربلوکحرارتیبارافزایشامکاننتیجهدروپرهافزایشیاکاهشامکان

دیدهآسیبپرههایتعویضامکان

زدگیزنگمقابلدر(پانلیرادیاتورهای)فوالدبهنسبتباالترقدرت

باالترمکانیکیمقاومت

بیشترعمرطول

ردانواع رادیاتور از لحاظ جنس و کارب



ردانواع رادیاتور از لحاظ جنس و کارب

ایپرهرادیاتور



رادیاتور



رادیاتور



رادیاتور



:ازمزایایرادیاتورهایقرنیزیمیتوانبهمواردزیراشارهنمود

صارفهجوییدرمصرفانارژی• 

قابلیتانتقالگارماازپاییانتارینساطح• 

عاادماشاغاالفاضاایماافیدسااختمان• 

سارعاتدرگارماایش• 

رادیاتورقرنیزی



دراتنهرادیاتورهاازاستفادهسقف،زیردرگرمهوایتجمعدلیلبه:توجه

مناسبباشد،متر3حداکثرنظرموردمحلسقفتاکففاصلهکهشرایطی

دمندهیشیگرماوسایلازاستفادهبیشتر،سقفارتفاعبافضاهاییبرای.است

.شودمیتوصیه....وهواسازکویل،فنهیتر،یونیتماننددار

کنندههایحرارتپخش



یونیتهیتر



هیتریونیت

...وجاتکارخانسالنهایسرپوشیده،سالنهاینظیربزرگفضاهایکردنگرمبرایآنارکهاستدستگاهیهیتریونیت

.میشوداستفاده

:شدهاستتشکیلزیرقسمتهایازهیتریونیت

بحسبروداردجریانحرارتیانرژیحاملعنوانبهبخاریاداغگرم،آبآنداخلدرکهدارپرهلولههایباکویل-۱

.باشدشکلدایرهاییاگردشکل،مکعبیصاف،کویلاستممکنهیتریونیتنوع

.داردعهدهبرراشوندهگرمفضایداخلدرهواانداختنجریانبهوکویلازهوادادنعبوروسیلهکهفنیاپروانه-۲

.باشدسانتریفوژیاملخینوعازاستممکنهوادهیفشاروظرفیتحسببرفناین

رمگمحلمختلفقسمتهایبهراهیتریونیتازخروجیهوایمیتوانآنهاوسیلهبهکههوادهندهجهتپرههای-3

.کردهدایتشونده

.شدهاستنصبآنبرویهوادهندهجهتپرههایوآنداخلدرکویلوپروانهکهمحفظهیاکابینت-4



:هیتریونیت مزایای 

باال داردراندمان -1

یکنواختگرمای -2

بودن قیمتارزان -3

آساننصب قابلیت -4

:هیترمعایب یونیت 

صدای زیادی دارندسرو -1

لوله کشی معکوسطرح -2

نیازمند رسوب زدایی-3

هیتریونیت



هاکویلفن
جزءدودارایپیداستآناسمازکهطورهمانحرارتیهایمبدلازمدلاین

وگذشتهآندرموجودمسیهایکویلداخلازگرمآب.باشدمیکویلوفن

میمنتقلمحیطبهراآنگرمایوزدمیهاکویلرویبرکهفنیککمکبه

.ستاموجودبازاردر...ودیواریسقفی،زمینی،هاصورتبههاکوئلفن.کند

فنکویلها



فنکویلهاهاکویلفن



:هاسازهوا

هوادهیحجمدارایهاهواساز.شوندمینصببازهایمحیطیابامپشترویمعموالهاهواساز

.کندتامینراساختمانیکسرمایشیاگرمایشتوانمیآندستگاهچندیایکوباشندمیباالیی

ازراهواکههستندقدرتمندیهایفندارایوباشندمیمسیهایکویلداراینیزهاسازهوا

باشندمیترفیلدارایهاهواسازهمچنین.کنندمیمنتقلساختمانمختلفنقاطبههاکانالطریق

.شودمیساختمانبهوروددرذراتجذبباعثکه

هواسازها



:هاسازهوا هواسازها



:هاسازهوا هواسازها



سیستمهایموتورخانه،پمپبهدر

:نوعاصلیتقسیممیشونددو

پمپهایسیرکوالسیونیاگردشی-۱

هایتامینفشاریابوسترپمپپمپ-۲

هاپمپ 



هاپمپ 

پمپهایتامینفشاریا

:بوسترپمپ

طبقه۱۰ساختمانیکنیدفرض

ارفش.داردمصرفیآببهنیاز

آبرساندنتواناییشهریآب

بهپسندارد،طبقهاینبهرا

راآنفشارهاپمپبوسترکمک

باالطبقاتآبتادادهافزایش

.برسدنیز



هاپمپ 



هاپمپ 



هاپمپ 



هاپمپ 



انبساطمنبع 

.منبعانبسطجزبسیارمهموتاثیرگذارسیستمموتورخانهاست

کاربردمنبعانبساط

طآبمنبس.زمانیکهآبداخلموتورخانهگرمشده،اینگرمایشهمراهباانبساطآباست

سیستماگرحجمآبافزایشیابدوراهیبرایکنترلآننباشد.شدهوحجمآنافزایشمییابد

جمآبرابرایهمینازطریقمنبعانبساط،میزانافزایشویاکاهشح.موتورخانهکهمیترکد

.کنترلمیکنند

:استمنبعانبساطدرموتورخانهبهدوصورت

بستهانبساطمنبعبازانبساطمنبع



بازمنبعانبساط

اطهستندوایندستهازمنابعانبساطمعموالبررویپشتبامنصبمیشوندوبامحیطدرارتب

زویکلولهدولولهرفتوبرگشتدیگ،یکلولهپرکن،یکلولهسرری.تحتفشارنمیباشند

.تخلیهرویآننصبمیشود

انبساط بازمنبع 



بازمنبعانبساط انبساط بازمنبع 



منبعانبساطبسته

هاباالترفشارکاریآن.ایندستهازمنابعانبساطدرداخلموتورخانهورویکلکتوردیگنصبمیشود

.داخلآنهایکتیوپالستیکیاستکهفشارآببهوسیلهاینتیوپکنترلمیشود.است

هانبساط بستمنبع 



هانبساط بستمنبع منبعانبساطبسته



ویمتقسنقشموتورخانهدرهاکلکتور

گبزرلولهیکاز.دارندراآبتوزیع

ازادیزیانشعاباتکهاندشدهتشکیل

کدامهروشودمیگرفتههاآنروی

لولهسایزمصرف،میزانتوجهبا

گدیرویهاکلکتور.دارندمتفاوتی

توزیعقصدکهجاییهروهاپمپها،

داریمراکنندهمصرفچندبهآب

.گیرندمیقراراستفادهمورد

کلکتور ها



:الیه5کشیلولهدرهاکلکتور

کلکتور ها



پکیج

:شاملپکیجانواع

مبدلتکدیواریپکیج-۱

مبدلدودیواریپکیج-۲

زمینیپکیج-3

چگالشیپکیج-4



پکیج دیواری

آنالوگدیواریپکیج دیجیتالدیواریپکیج



پکیجتکمبدلودومبدل



پکیج زمینی



پکیج زمینی



شیرآالت و اتصاالت

برنجیفلکهشیر

چدنیفلکهشیر

توپکیشیر



شیرآالت و اتصاالت

ایپروانهشیر

یکطرفهشیر

صافی



شیرآالت و اتصاالت

گیرلرزه

ماسورهمهره

ایرونت



لوازم کنترل

:مستغرقآکوستات

شود،میگفتهنیزمستغرقکوستاتآآنبهکهدیگترموستات

هاآنازکهاستشدهطراحیمایعاتحرارتدرجهتنظیمبرای

هایمشعلبهدادنفرمانبرایمرکزیحرارتتاسیساتدر

.شودمیاستفادهدیگآبحرارتدرجهتنظیمجهتگازوئیلیوگازی

غحفیکداخلآنبالبوشودمیساختهبالبصورتبهآنهاکنندهحسقسمتکههاییترموستات

بطوریکه.داردناممستغرقکنندآکوستاتمینصب(دیگآب)مایعدرونراغحفوسپسگیردمیقرار

کندمیقطعرامشعلٴرلهالکتریکیمداررسیدآن(رنجتنظیم)ستینگمیزانبهدیگآباگردرجه

منظورهمینبهگرددنصب(دیگروییادیگازخروجی)دیگآبقسمتدرگرمترینبایستیو.

داشتهکزیمرحرارتسیستمنصبهنگامبهرادیگازآبخروجیدرقسمتالزمبینیپیشبایستی

انتقالمنظوربهوهاآنبینهواییفاصلهایجادوغحفداخلدربالبگرفتنقراربدلیل.باشیم

باآلومینیومنرمبرادهمخلوطیامخصوصروغنبامعموالًراغحفداخل‚بهتروترسریعحرارت

.کنندمیپرگریس



لوازم کنترل

:جداریآکوستات

ربویلیالولهجدارهرویبرآکوستاتنوعاین

دیوارهطریقازراحرارتدرجهوشودمینصب

به.کندمیگیریاندازهوارزیابیبویلرولوله

تریپاییندقتجداریآکوستاتسببهمین

.داردمستغرقآکوستاتبهنسبت



لوازم کنترل

:هوشمندسیستم
ستمهایسیمانیتورینگوکنترلجهتکهاسترایانهبرمبتنیسامانهیکBMSساختمانمدیریتسیستم
نتی،سروشهایبامقایسهدرخودسومهزارهجدیدمعنایبهومیشودبردهبهکارساختمانداخلمختلف

:میشودشاملرازیربخشهای
مدیریتوراهبریتأسیساتی• 
مدیریتوراهبریحفاظتیوامنیتی• 
مدیریتمصرفانرژی• 
مدیریتوراهبریاقتصادی• 

آنهابینارتباطیبخشیکوسختافزارونرمافزاربخشدوشامل(BMS)ساختمانمدیریتسیستم
طریقازرانیازمورددادههایومیشوندپیادهسازیکنترلرهاتوسطعموماًسختافزارها.میباشد

نقطهیکنعنوابهراالزمفرامینونمودهدریافتورودیکنترلینقطهیکعنوانبهشدهنصبحسگرهای
تعاریفنجاماوظیفهمهندسیبخشدرنیزنرمافزار.مینمایندارسالمربوطهعملگرهایبهخروجیکنترلی
راتوریاوپبخشدروشدهتعریفپیشازسناریوهایاجرایوموجوداطحعاتپردازشکنترلرها،رویالزم
نرمافزاروزارسختافمیانارتباط.میباشددارعهدهراسیستممدیریتوگزارشگیریمانیتورینگ،وظیفه
.شدخواهدانجامبازپروتکلیکتوسطنیز



لوازم کنترل

BMSمزایای سیستم مدیریت ساختمان 

آسایش ساکنین و کابران

ایجادمحیطمطلوبوارتقاءشرایطآسایشوراحتیساکنین• 

امکانتفکیکمیزانمصرفانرژیدربخشهایمختلف• 

امکانمانیتورینگوضعیتبخشهایمختلفساختمانوکنترلآنهاازراهدور• 

بهبود امنیت

افزایشایمنیوبهبودشرایطامنیتیساختماندرشرایطبحرانی• 

پیشگیریازوقوعخرابیویاگسترشآن• 

کاهش مصرف انرژی

صرفهجوییوبهینهسازیدرمصرفانرژیهایفسیلیوالکتریکی• 

ترغیبمشتریبهواسطهارتقایرتبهانرژیساختمان• 



لوازم کنترل

:هوشمندسیستم



لوازم کنترل

:ترمومتر

:مانومتر

:مانومترترمومتر



لوازم کنترل

:اطمینانشیر

:سوئیچپرشر

:موتوریشیر



شیسیستم های لوله ک

:فوالدیهایلوله

:الیه5هایلوله

:الیهتکهایلوله



انواع لوله کشی

مستقیماًحرارتپخشکنندهدستگاههرازبرگشتیآبروش،ایندر:مستقیمبرگشتکشیلوله

ولطمجموعحالت،ایندر.شودمیمنتقلموتورخانهدردیگسمتبهوشدهبرگشتلولهوارد

نظرازشیکلولهشبکهلذا.نیستبرابرحرارتکنندهپخشهایدستگاهبرگشتورفتهایلوله

.بودنخواهدمتعادلحرارتی



انواع لوله کشی

برابررگشتبورفتهایلولهطولمجموعکشیلولهسیستمایندر:معکوسبرگشتکشیلوله

.استمساویهادستگاهتمامکشیلولهمداردرفشارافتنتیجهدرهستند،



انواع لوله کشی

مزایا و معایب لوله کشی به روش معکوس

مزایا

باالنسبودنسیستم

توزیعمتعادلحرارتوفشاربینکلیهرادیاتورها

کاهشمصرفسوختوانرژی

معایب لوله کشی معکوس

لزوماستفادهازطوللولهبیشتردراینسیستم

اشغالفضایبیشتردرساختمانبهمنظوراجرایلولهکشی

پرهزینهبودنسیستمبهدلیلطراحیخاصوتهیهلولهباجنسمناسب

سختیکارنصبوراهاندازی



انواع لوله کشی

قسمتیوقیممستصورتبهبرگشتکشیلولهازقسمتیسیستمایندر:مختلطکشیلوله

.شودمیانجاممعکوسطوربهدیگر



انواع لوله کشی

دسترسیراهی،نبیمتعدداتصاالتازاستفادهعدمدلیلبهسیستماین:کلکتوریکشیلوله

روشیآب،فشارتعادلنیزومرکزیجعبهطریقازهاکنندهمصرفعملکردبهمستقیم

.هاستروشدیگرازمتمایز



انواع لوله کشی

کلکتوریکشیلوله



گرمایش از کف

یمالمینحالتچیزهمهشدیم،مواجهخانههاسازوساختازجدیدشیوهایبااخیرسالهایدر

.شوندطراحیتمیزوسادهمدرن،شیوهایبهمیشودسعیوگرفتهخودبه

قرارکیجپیاموتورخانهنامبهساختمانازخاصیمکاندرگرمادهیمرکزسیستمهانوعایندر

.میشودداده



گرمایش از کف

طحسطریقازگرماکف،ازگرمایشسیستمدر

راهزمینرویزمانیکهومیشودپخشزمین

.میکنیداحساسراگرمامیروید،

کهتانباسرومیانتوسطکفازگرمایشسیستم

.استشدهابداعبودند،باهوشیمهندسان

یبخشهاتمامگرمایشی،سیستمنوعایندر

هکچونهستند،برخورداریکسانیدمایازمحیط

.میشودمنتقلباالبهپایینسمتازاتاقکلازگرما



منظوربهکفازگرمایشسیستمباترتیب،اینبه.هستنیازآببرایکمتریبسیاردمایبهکفطریقازگرمایشدر

.میشودمصرفکمتریانرژیاتاق،کردنگرم

اطرافدمایمثال،عنوانبهدارد،وجوددماییتفاوتمیشوند،گرمرادیاتورهاتوسطکهاتاقهاییدراین،برعحوه

میکند،تحرکباالبهاتاقکفسمتازگرماکف،ازگرمایشدراما.استمتمایزکامحپنجرههاکناردمایبارادیاتور

اتاق،ازنقطهایدراینکهبدون

باشدداشتهوجوددماییاختحف.

گرمایش از کف



امکانه،مربوطجعبهدرکلکتور،هرهایخروجیبهشدهمتصلوصلوقطعشیرآالتازاستفادهباسیستمایندر

.میگرددپذیرامکاندستیصورتبهحرارتیهایمنطقهکنترل

نموداشارهکنترلی،سیستمبودنسادهوبودناقتصادیبهمیتوانسیستماینمزایایاز.

هستیدآزاددکوراسیونیهراجرایبرایوداریداختیاردربیشتریفضای

گرمایش از کف



اجرامختلفمدلهایگرمایش از کف



گرمایش از کف



(تابشی)گرمایش از سقف 

گرمراندارقرارآنتشعشعشعاعدرکهراافرادیوآالتماشیناجسام،تابشی،گرمایشبخاریوهاهیتر

با.دکنمیایجاددماییراحتیاحساسافراددروشوندمیگرمابهتبدیلسرخفروتشعشات.کندمی

وربطروشایندرانرژیازوریبهرهنتیجهدروشودنمیگرمسالندرموجودهوایروشاینازاستفاده

میفعالیتیمشخصمنطقهدرافرادکهصنعتیسالنیکدرمثالعنوانبه.یابدمیافزایشایمححظهقابل

محلتنهاسیستمنایازاستفادهبازیراباشدآمدکاربسیارتواندمیتابشیگرمایشسیستمازاستفادهکنند

گرمسالندرموجودهوایحجمهمچنینوسالنهایقسمتسایرونماییممیگرمراافرادترددوفعالیت

.شودنمی

مانندشود،میبستهوبازاغلبهادربکهمناطقیکردنگرمبرایباالییکارآییبرقیتابشیهایبخاری

یبخاراماکند،میفرارخارجسمتبهسرعتبهفضادرگرمهوایفضاها،نوعایندر.دارندهابارانداز

تابشیخاریبازشدهساطعتابشیگرمایکفکهایندلیلبهکندفراهمرامطلوبگرمایتواندتابشی،می

.دهدمیدستازراآنازکمیشود،میبازدربیککههنگامیوکندمینگهداریوجذبراسقفی



(تابشی)گرمایش از سقف 



(تابشی)گرمایش از سقف 



:اسپلیت

:افآروی

پمپ حرارتی



:ویمولتی

پمپ حرارتی



سیستم های گرمایشی برقی



سیستم های گرمایشی برقی



: راه اندازی 

از باز  بودن كليه شيرفلكه هاي پمپها، ديگها، خروجي و ورودي•

كلكتورها و منبع دوجداره و شيرفلكه هاي ورودي  آب  به منبع 

.انبساط به جز مسير كنارگذر يا باي پس، اطمينان حاصل نماييد

مسير كنارگذر جهت عمل گردش  طبيعي آبگرم سيستم  بدون•

شير فلكه هاي مربوط به كنارگذر فقط در. استفاده از پمپ است

.مواقع خرابي پمپ ها باز شوند

سیستمگرمایشمرکزیباآبگرم

راهاندازی



.اييدمنبع انبساط اطمينان حاصل نمپر بودن روي ديگ نسبت به (فشارسنج )با دقت بر روي مانومتر •

.بار را  نشان دهد1متر ارتفاع منبع انبساط، فشار سنج بايد  فشاري معادل 10به ازاي هر 

مپ و را وصل مي كنيم، سپس به ترتيب كليد پفيوز اصلي تابلوي برق داخل موتورخانه را باز كرده و •

. متعاقب آن مشعل را وصل مي كنيم

.در صورت وجود سيستم آتش نشاني، فيوزهاي مربوطه هميشه در حالت روشن مي باشند

.از روشن بودن هواكش موتورخانه اطمينان حاصل نماييد•

سیستمگرمایشمرکزیباآبگرم

راهاندازی



در صورت سرد شدن بيش از حد هوا  . ) درجه تنظيم نماييد65تا 55درجه حرارت ديگ را در حدود •

.(درجه سانتيگراد تنظيم نمود75مي توان درجه را تا 

از شير ترموستاتيك  فضاها مي توان جهت كنترل دماي •

.كرداستفاده روي رادياتورها نصب شده 

اري استفاده از سيستم هوشمند اين امكان را فراهم مي نمايد كه بتوان طي يك برنامه ريزي، ساعات ك•

.موتورخانه را در طول شبانه روز براي يك فصل و يا كل سال تنظيم نمود

سیستمگرمایشمرکزیباآبگرم

راهاندازی



پس از روشن شدن موتورخانه  و گرم شدن رادياتورها  طي  بازديدهاي متوالي نسبت به اتومات•

.كردن مشعل ها اطمينان حاصل نماييد

در صورت روشن نشدن  مشعل دكمه استارت روي  مشعل را  بفشاريد، در صورت روشن نشدن •

.مجدد نسبت به رفع عيب با كمك متخصص مربوطه اقدام نماييد

در صورت سرريز كردن منبع انبساط با تميز كردن شناور داخل آن نسبت به رفع مشكل اقدام•

.نماييد در غير اينصورت به يك متخصص رجوع گردد

سیستمگرمایشمرکزیباآبگرم

عیبیابیموتورخانه



سیستمگرمایشمرکزیباآبگرم

عیبیابیموتورخانه

در صورت گرم نشدن رادياتورها ابتدا از روشن بودن پمپ ها اطمينان حاصل كرده سپس نسبت به  •

هواگيري

تا دو  ابتدا بايد پمپها را خاموش كرده و سپس كليه رادياتورها را پس از گذشت يك. رادياتورها اقدام گردد

.  ساعت، هواگيري نمود

.ردطرز كار با آن را فرا بگي. از عوامل گرم نشدن رادياتورها تنظيم نبودن سيستم هوشمند مي باشد•

به رفع   در صورت بروز هرگونه مشكل كه با اقدامات باال برطرف نگرديد با كمك متخصص مربوطه  نسبت•

.مشكل اقدام  نماييد



.وجود كپسول آتش نشاني حاوي پودر در موتورخانه الزامي مي باشد•

.نشتي مسيرهاي لوله كشي به طور مستمر كنترل گردد•

بازديد روزانه از موتورخانه صورت گيرد و از روشن بودن هواكش، سالم بودن دودكش و ميزان مجاز  •

.دما و فشار كنترل كننده ها اطمينان حاصل نمائيد

از انبار كردن تجهيزات  و  ساير مواد  قابل•

.اشتعال در موتورخانه جدا خودداري  كنيد

سیستمگرمایشمرکزیباآبگرم

نکاتایمنیدرموتورخانه









شرایط طرح هوای داخل



شرایط طرح هوای خارج



 مقدار    برای دیوارهای متداولu





مقدار    برای انواع در و پنجرهu

جنسبهتوجهباپنجرهودر
جدارهتعدادوپنجرهودر

گرددمیتعیینپنجرهشیشه



 در و پنجره, اتالف گرمایی از دیوار





اتالف گرمایی از سقف



اتالف گرمایی از کف و دیوارهای متصل به زمین



اتالف گرمایی در اثر نفوذ هوا از درزها









برگ محاسباتی نمونه

















روش هاي جلوگيري از اتالف گرما و انرژي

صرفه جويي انرژي در پنجره ها

تلفاتكلاز%30حدودكهچرادارند،حساسينقشانرژيصرفه جويينظرازپنجره ها
يخوبجايدركهپنجره هاييدليلهمينبهمي گيرد،صورتپنجره هاازساختمانحرارتي

محافظتخوبيانشده اندنصب
،ببرندباالبسيارراسوختهزينهمي توانندنمي شوند.
جلوگيري از تلفات حرارتي پنجره ها

 ًبرابر يك ديوار عايقكاري شده هم اندازه خود تلفات 10يك پنجره با شيشه تك جداره تقريبا
:  چنين پنجره اي سه مشكل عمده ايجاد ميكند. حرارتي دارد

باال بودن تلفات حرارت، فراهم نشدن آسايش ساكنين، بخار گرفتن پنجره ها.

بينساكنهواياليهيكمختلفراههايازمي توانپنجره ها،ازناشيمشكالتازكاستنبراي
.ابدمي يكاهشنصفبهپنجرهحرارتيتلفاتكاراينانجامباكرد،ايجادخارجوداخلمحيط

.داردوجودمختلفيراه هايهوااليهاينايجادبراي



دو جداره كردن
رويپرده ايكهپنجره هاييبويژهمي شود،آنكارآييرفتنباالباعثپنجره ايهرشيشهكردنجدارهدو

.استنشدهنصبآنها
ستاگرفتهقرارشدهدرزبنديكامالًفضاييكآنهابينكهمي باشدشيشهدودارايجداره،دوپنجره.

.استميليمتر20تا6بينمعموالًفاصلهاين

ابپنجرهكردنجدارهدو.مي آيدبدستكارآييبهترينشود،انتخابميليمتر15هواييفاصلهايناگر
دربنابراين.نمي گيردراخورشيدگرمايونورورودجلويمي دهد،كاهشراحرارتاتالفاينكهوجود
رانجرهپبهخورشيدمستقيمتابشجلويبايدساختمانداخلبهگرماورودكاهشبرايسالگرمفصول
.گرفت

نيزومي شودساختمانداخلبهصداوسرورودشدنكمباعثپنجره هاكردهجدارهدواينها،كناردر
.مي يابدكاهشسالسردفصولدرپنجره هابخارگيري

گرديشفافاكريليكياشيشهازديگراليهيكمي توانموجودجدارهيكپنجرهكردنجدارهدوبراي
قرارترطوبجاذبمادهمقداريبايدفضاايندر.كرددرزبنديكامالًراآنهابينفضايوكردنصبآنروي
.بگيردكامالًرافضااينرطوبتتاداد

گازباپركردن
تانندميكپركريپتونوآرگونمانندگازهاييباراميانيفضايجداره،دوپنجره هايازبرخيدر

.يابدافزايش%10حدودآنهاكارايي



هشيشرويبرمي توانراحتيبهمي شوندساختهشفافبرچسبهايشكلبهكهراعايقهااين
برچسبهااين.آوردوجودبهآنهادرراجدارهدوپنجره هايخواصازبخشيوچسباندپنجره ها

محصوالتاينتابشكمانواعاينبرعالوه.يابدكاهش%80تاتابستاندارگرماورودمي شوندباعث
Low-E))دهندكاهش%30تانيزرازمستانيوحرارتيتلفاتقادرند.

كهودموجساختمانهايدربويژه.هستندرقابتقابلجدارهدوپنجره هايباقيمتنظرازعايقهااين
.داشتخواهدهمراهبهزياديهزينهدوجدارهپنجره هايباپنجره هاتعويض

پنجرهويژهعايق هاي

شفافهايپوشش

نجره هاپرويبرشفافپالستيكيورقه هاينصبموجود،پنجره هايكارآييبردنباالبرايديگرراه
چندكهچسباندشيشهبهطوريدوطرفهچسبهايتوسطمي  توانراشفافورقه هاياين.است

.باشندداشتهفاصلهآنباميليمتر

رويبراستسردخيليهواكهسالازهفتهچنددركهاستايندادانجاممي توانكهساده تريكار
اولدرجهدركاراينبا.چسباندپهننواريچسبباراآندورتادوروكشيدنايلونپنجره ها

 جوييصرفهنيزسوختمصرفدرآنكناردرومي شودايجادساكنينبرايباالتريآسايششرايط
.مي شود



بگيرديزيادمقداربهراحرارتاتالفجلويمي تواندبپوشاندكامالًراپنجرهكهچين داركامالًپرده هاينصب.

اختمانسداخلداشتننگهخنكبهومي گيرندراخورشيدتابشجلوينيزتابستانفلصلدرپرده هااين

.باشندداشتهبراقآستراگربويژهمي كنندفشايانيكمك

ادانهآزآنپشتنتواندهواكهباشدطوريبايدپرده.استمهمبسيارپردهصحيحنصبوبودناندازهبه

بهطوريراگيره هاياپركردتختهمانندچيزيباراديوارتاپردهريلفاصلهمي توانكاراينبراي.كندحركت

ثابتيواردرويبروسيله ايباراپردهپايينمي توانهمچنين.كندپيداادامهتاديوارتاپردهخودكهزدپرده

.كرد

هستندبيفايدهاصاليادارندزمستاندرحرارتيتلفاترويبرناچيزيكاهندهاثرزيركارهايانجام:

مي نمايدجابجاراحرارتومي كندحركتراحتيبهپره هابينازهواچون:كركرهپردهنصب.

ياربستاثيروليمي گيردراصداوسرورودجلويكاراينانجام:ضخيميااليهچندشيشه هايازاستفاده

.دارداتالفميزانرويبركمي

ارتحرونورشدنكمباعثودارندمحدوديتاثيرشيشه هااين:تيرهيابازتابندهشيشه هايازاستفاده

مي شوندسالمواقعهمهدرخورشيد

پرده ها

پارسياناپرده هايوحصيرها
يك فضاي  حصيرها بايد كامالً به هم چسبيده باشند تا بتوانند. حصير را مي توان در طرف داخل پنجره نصب كرد

.درزبندي شده بوجود آورند و بيشترين كارايي را داشته باشند

حات  اين پرده ها از صف. نصب پرده هاي پارسيانا نيز مي تواند تاثير بسزايي در كاهش مصرف سوخت داشته باشد
آلومينيومي كه بين آنها با مواد عايق پر شده است، تشكيل شده اند



تابستانبرايسايبان

رفطدرسايباننصبكاراينبراي.استمناسبتركاريهرازخورشيدگرمايورودازجلوگيريتابستاندر

.داردرابازدهباالترينآنهادويهرازاستفادهچندهر.استساختمانداخلدرپردهنصبازبهترخيليبيرون

.داردبستگيپنجرهقرارگيريجهتبهسايباننصبروش

جنوببهروپنجره هايدرسايباننصب

درانسايباينكهداشتتوجهبايدامااستالزمتابستانفصلدرجنوببهروپنجره هايبرايسايبانوجود

.ارددوجودمختلفيراههايكاراينبراي.نگيردساختمانداخلبهراخورشيدحرارتورودجلويزمستانفصل

تنظيمقابلسايباننصب
.كردنصبپارسياناپردهياحصيرپنجرهبيرونسمتدرمي توانخورشيدنورورودكاهشبراي

كشيدنباالايكردنجمعبانيززمستانفصلدرونمودايجادراممكنسايهبيشترينتابستاندرمي توانروشباين

.ساختامكان پذيرراخورشيدگرمايورودسايبان هااين

پنجرهبااليدركدرصفحاتياحصيرنصب

ردكجمعراآنهاسردفصلشروعباوكردنصبتابستانهامي توانراقيمتارزان صفحاتاين.

شدهمحاسبهابعادباسايباننصب

راابستانتبلندآفتابجلويكهكردتعيينطوريمي توانراپنجرهبااليآنارتفاعوسايباناندازه

.شودخانهواردسايبانبابرخوردبدونبتواندآفتابزمستاندروليبگيرد



انرژيدرصرفه جوييبراينكاتي

تابزنيدكنارراجنوبيپنجره هايديگرپوششهايتماموپردهزمستان،آفتابيروزهايدر
.بتابددرونبهبتواندآفتاب

ازحرارتاتالفجلويكرده ايد،نصبكهوسايليديگروپرده هاكمكبهابريروزهايدر
.بگيريدراپنجره ها

زمستاندر

نتابستادر
نها،سايباكمكبهراكاراين.كنيدحفظتابشازخورشيدغروبتاطلوعازراپنجره هاتمام

.دهيدانجامپرده ها

.ببنديدراپنجره هاودرهاتمام

.دشوخنكخانهتاكنيدبازراپنجره ها.استگرمتربيرونازخانهدرونكرديداحساساگر

جريانبهساختمانداخلدررابيرونهوايكوران،ايجادياهواكشكمكبهشبهنگام

دتمبرايشماخانهكار،اينبا.ببنديدراپنجره هاهواشدنگرمباصبحهنگاموبياندازيد

.مي ماندباقيخنكبيشتري



شيشه هاي دو جداره
.مي گيردصورتپنجره هاطريقازساختمانانرژياتالفازدرصد40حدود

.داردقرارشدهدرزبنديكامالًفضاييكآنهابينكههستندشيشهدودارايجدارهدوپنجره هاي

.مي شودساختماندرانرژياتالفازجلوگيريوآنكاراييرفتنباالباعثشيشه هاكردهجدارهدو

ورهجدايكشيشه هايازگرماعبورساختمان،درحرارتيانرژياتالفعواملمهمترينازيكياينكهبهتوجهبااكنون
ازجلوگيريوآنكاراييرفتنباالباعثشيشه هاكردنجدارهدوپنجره هاست،درزهايطريقازخانهگرمهواينشت
.مي شودساختماندرانرژياتالف

ازاندارداستقابهايكاربرددليلهمينبهمي باشد،پنجره هادرنامناسبقابهايازاستفادهحرارتي،اتالفداليلازيكي
پيدارداستانقابازاستفادهپنجره،قابطريقازحرارتيتبادلكاهشبرايبنابراين.استبرخورداربااليياهميتدرجه

استموثربسياردارندپايينيبسيارحرارتيهدايتضريبكهبريكترمالآلومينيوموسيوي

بريكترمالوسيويپيقابهايوجدارهدوپنجره هايازاستفادهمزاياي

دادكاهشراساختمانهادرحرارتياتالفازدرصد20تامي توانقابهااينازاستفادهبا.
دارندموثريعملكردنيزصوتيعايق هايعنوانبهحرارتياتالفكاهشبرعالوهپي وي سيپنجرهقابهاي.
مي كندجلوگيرينامناسبيراق آالتنصبازناشيحرارتاتالفازكهبودهمناسبآالتيراقبهمجهزبركترمالقابهاي.
استجدارهدوشيشه هايواستانداردقابهايمزايايازساختماندرآراممحيطيايجادوحرارتيآسايشكسب.
مي دهدكاهش%20تاراساختماندرانرژيمصرفاستانداردقابهايباجدارهدوپنجره هايازاستفاده.


