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 محاسبه حرارت محسوس و نهان با استفاده از نمودار سایکرومتریک -5-1-2

 (AHUکویل و هواساز ) -2-2

 کلیات -1-2-2

 اجزای سیستم هواساز -2-2-2

 انواع هواساز -3-2-2

طراحی هواساز )ضریب بای پس فاکتور، راندمان کویل، محاسبات انواع بار هوا، اختالط هوا، محاسبات انواع نکات  -4-2-2

 ضریب حرارت محسوس، تعیین دمای نقطه شبنم کویل و ...(

 روش محاسبه هواساز -5-2-2

 نمونه هایی کاربردی از تحلیل سایکرومتریک سیستم های هواساز -2-2-5-1

 (Air Washerایرواشر ) -3-2

 کلیات -1-3-2

 اجزای ایرواشر -2-3-2

 طرز کار ایرواشر -3-3-2

نکات طراحی ایرواشر )دمای مرطوب هوای ورودی و خروجی، راندمان ایرواشر، حرارت و دبی آب در گردش، دبی  -4-3-2

 آب جبرانی، ظرفیت هوادهی ایرواشر(

 های تبخیری مستقیم )ایرواشر( نمونه هایی کاربردی از تحلیل سایکرومتریک سیستم -2-3-4-1

 سیستم های تهویه مطبوع -4-2

 کلیات -1-4-2
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 مطبوع هیتهوی ها ستمیس انواع -2-4-2

 سیال نوع ساسا بر -2-4-2-1

 مولد نوع اساس بر -2-4-2-2

 مطبوع تهویه سیستم اجزای -3-4-2

 مرکزی و مستقل مطبوع تهویه های سیستم -4-4-2

 مطبوع تهویه های سیستم انتخاب -5-4-2

 اقتصادی نظر از مطبوع تهویه های سیستم انتخاب -2-4-5-1

 هوا کشی کانال و تخلیه تعویض، :سوم فصل

 هوا تعویض -1-3

 کلیات -1-1-3

 هوا تخلیه و ورود های دهانه -2-1-3

 طبیعی هوای تعویض -3-1-3

 معمولی فضاهای بازشوی دهانه مساحت -3-1-3-1

 سبک های اتومبیل بسته پارکینگ طبیعی هوای تعویض -3-1-3-2

 تبرید موتورخانه طبیعی هوای تعویض -3-1-3-3

  دود برابر در پلکان محافظت برای طبیعی تهویه با البی از استفاده -3-1-3-4

 مکانیکی هوای تعویض -4-1-3

 کلیات -3-1-4-1

 فضا هر تخلیه و تهویه هوای حجمی دبی محاسبه -3-1-4-2

 ساختمان فضاهای در برگشتی هوای بازگردانی -3-1-4-3

  بسته پارکینگ مکانیکی هوای تعویض -3-1-4-4

 تبرید موتورخانه مکانیکی هوای تعویض -3-1-4-5

 انسان از خالی فضاهای مکانیکی هوای تعویض -3-1-4-6

 دود برابر در پلکان محافظت برای مکانیکی تهویه با البی از استفاده -3-1-4-7

 هوا تخلیه -2-3

 هوا تخلیه های دهانه -1-2-3

 هوا مکانیکی تخلیه الزامات -2-2-3

 کلیات-1-2-2-3

 خاص فضاهای مکانیکی هوای تخلیه الزامات-2-2-2-3

 هواکش و موتور -3-2-3

 خانگی آشپزخانه هوای تخلیه -4-2-3

http://hvacmagazine.ir/fa/article/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9.html
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 تجاری آشپزخانه هوای تخلیه -5-2-3

 کلیات  -3-2-5-1

 هوا تخلیه کانال و هود نصب و ساخت طراحی، -3-2-5-2

 هود طراحی الزامات -3-2-5-2-1

 هوا تخلیه کانال و هود ساخت الزامات -3-2-5-2-2

 هوا تخلیه کانال و هود نصب الزامات -3-2-5-2-3

 هود هوای تامین -3-2-5-3

 هواکش -3-2-5-4

 هوا کشی کانال -3-3

  کلیات -1-3-3

 پلنیوم -2-3-3

 کشی کانال انواع -3-3-3

 کشی کانال طراحی -4-3-3

 کلیات -1-4-3-3

 کشی کانال طراحی های سیستم انواع -2-4-3-3

  کشی کانال طراحی نکات -3-4-3-3

 هوا حجمی دبی -1

 (Aspect Ratio) ظرافت نسبت - 2

 ابعاد مقطع کانال -3

 سرعت هوا -4

 تغییر شکل کانال -5

 زانویی و خم  -6

 (  Take Offانشعاب گیری ) -7

 فشار هوا در کانال -8

 افت فشار هوا در کانال  -9

 سرعت در فن -تبدیل فشار  -10

 (سیستم اثر) کانال –افت فشار اتصاالت فن  -11

 فشار فن -12

 ( در کانال کشیNCسطح صدا ) -13
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 ضریب سیرکوالسیون -14

 انواع دمپر -15

 سایر نکات طراحی -16

 روش های طراحی کانال کشی -4-4-3-3

 روش کاهش سرعت  -3-3-4-4-1

 روش افت فشار ثابت  -3-3-4-4-2

 روش بازیافت فشار استاتیکی -3-3-4-4-3

 طراحی کانال برگشت هوا -3-3-4-4-4

 ه هایی کاربردی از طراحی سیستم کانال کشی هوانمون -3-3-4-4-5

 ساخت و نصب کانال هوا -5-3-3

 ساخت کانال هوا -3-3-5-1

 نصب کانال هوا -3-3-5-2

 کلیات -3-3-5-2-1

 (Duct Sealingدرزبندی کانال هوا ) -3-3-5-2-2

 آویزها و تکیه گاه ها -3-3-5-2-3

 نصب زیر زمین -3-3-5-2-4

 کانال از بام ساختمانعبور  -3-3-5-2-5

 دریچه بازدید -3-3-5-2-6

 حفاظت کانال هوا -3-3-5-2-7

 دریچه هوا -3-3-5-2-8

 صافی های هوا -3-3-5-2-9

 غالف -3-3-5-2-10

 سینی قطره گیر -3-3-5-2-11

 نکات ساخت و نصب کانال هوا -3-3-5-3

 دریچه های هوا -6-3-3

 کلیات -3-1-6-3

 هواانواع دریچه های  -3-3-6-2

 سرعت هوا در دریچه ها -3-3-6-3

 سطح آزاد دریچه های هوا -3-3-6-4

 انتخاب نوع دریچه های هوا -3-3-6-5
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 نصب دریچه های هوا -3-3-6-6

 عایق کاری کانال هوا -7-3-3

 کلیات -3-3-7-1

 درج مشخصات -3-3-7-2

 عایق کانال هوا در خارج از ساختمان -3-3-7-3

 در داخل ساختمانعایق کانال هوا  -3-3-7-4

 (LINERنصب عایق داخل کانال ) -3-3-7-5

 چگالش رطوبت بر روی کانال -3-3-7-6

 محاسبه ضخامت عایق کانال -3-7-7-3

 فصل چهارم: فن و قوانین آن

 کلیات -1-4

 فشار هوا و کالس فشار -2-4

 (Pressure Classکالس فشار ) -4-2-1

 انواع فن -3-4

 ختارانواع فن از نظر سا -1-3-4

 انواع فن از نظر کاربرد -2-3-4

 قوانین و محاسبات فن -4-4

 عیب یابى فن ها -5-4

 

 


