
VRVچيست؟

به معنای كنترل تغييرات حجم مايع مبرد بر اساس بار مورد نياز می  Variable Refrigerant Volume مخفف كلمات VRV واژه

باشد بدين مفهوم كه مقدار مايع مبرد با توجه به نياز سرمايشی و گرمايشی فضاها به صورت هوشمند و مجزا تغيير ميكند در حالی كه در 

متداول و يا سيستمهای اسپليت يونيت معمولی تبخير گاز و در نتيجه توليد برودت در كندانسور دستگاه انجام می پذيرد  كولرهای گازی

ميزان اختالف درجه  VRV و امكان كنترل تبخير مايع مبرد به صورت مجزا در فضاهای مختلف پروژه وجود ندارد. عالوه بر اين در سيستم

.سيستم به باالترين مقدار خود خواهد رسيد (COP) رجی به كمترين حد خود رسيده و ضريب عملكردحرارت بين يونيت داخلی و خا

يک فناوری مناسب برای ساختمانهای  واحد خارجی استفاده می شود، يک ، كه در آنها از چند واحد داخلی متصل به VRVسيستمهای 

 .فراهم نمايندمی توانند تهويه مطبوع موثری را  VRF  با جريان متغير مبرد يا سيستمها اين .ميباشندمسكونی و تجاری سبک 

در آسياو اروپا از محبوبيت زيادی برخوردارند و با حمايت فزاينده ای كه از سوی سازندگان آمريكايی و آسيايی صورت VRF سيستمهای

از  VRF اوریمی گيرد، كاربرد اين فناوری در ساختمانهای تجاری چند منطقه ای )مولتی زون( مورد توجه واقع شده است. در فن

، لوله كشی مبرد، و بازيابی گرما برای توليد محصوالتی استفاده می شود كه (VSD)كنترلهای هوشمند يكپارچه، محركهای سرعت متغير 

.واجد ويژگيهايی از قبيل راندمان باالی انرژی انعطاف پذيری عملكرد، سهولت نصب، و كنترل منطقه هستند

پرداخته و مواردی همچون وضعيت بازار، ويژگيهای فناوری، نحوه عملكرد، و كاربردهای آن را VRF يستماين مقاله به بررسی فنّاوری س

.مورد بحث قرار می دهد

VRFوضعيت بازار سيستمهای

در ژاپن به صورت  1950محسوب می شوند، اولين بار در دهۀ  VRF محصوالت تهويه مطبوع بدون كانال كه پيشگام مولتی اسپيليت و

يستمهای اسپيليت با واحدهای داخلی و واحدهای خارجی مجزا عرضه شدند. اين محصوالت بدون كانال به عنوان جايگزين های س

كارآمدتر و كم صداتر واحدهای پنجره ای طراحی شدند. اين واحدها كه به نام سيستمهای مينی اسپيليت هم شناخته می شوند از 

تكامل R-410A و محصوالت فعلی با مبرد R-407C ستفاده می كردند به محصوالت با مبردا R-22 محصوالت قديمی تر كه از مبرد

.يافته اند

پيشرفتی كه صورت گرفت اين بود كه سيستمهای مينی اسپيليت )يک واحد داخلی متصل به يک واحد خارجی( به محصوالت مولتی 

، در اوايل دهه 8تا  4به  1980يک واحد خارجی در اواخر دهه اسپيليت تبديل شدند به طوری كه تعداد واحدهای داخلی متصل به 

.واحد افزايش يافت 32به  1999واحد، و در سال  16به  1990

، كمپرسورهای پيچی با محرک معكوس گر، (ECM)كنونی از موتورهای با مبدل جريان )كموتاتور( الكترونيكی  VRF در فنّاوری

چند كاره، مداربندی پيچيده مبرد و روغن، برگشتها، و كنترلهايی استفاده می شود كه اجازه می كمپرسورهای چند تايی، پيكربندی های 

.واحد داخلی يا بيشتر به صورت متصل به يک واحد خارجی كار كنند 60دهند تا 

محصوالت سنتی محصوالت بدون كانال و مولتی اسپيليت اغلب سيستمهای ساخته شده در كارخانه در نظر گرفته می شوند كه با 

خود را به نحوی طراحی كرده اند كه به عنوان  VRF سيستمهای VRF يكپارچه رابت می كنند، ضمن اين كه بعضی از سازندگان

جايگزين سيستمهايی از قبيل چيلرها نيز به كار می روند. در اياالت متحده ميزان فروش كلی محصوالت بدون كانال، مولتی اسپيليت، و

VRF واحد بود 250000حدوداً  2007در سال.



شكل گرفت( و ساير قسمتهای آسيا باالتر بوده است. در اروپا كه بسياری از ساختمانهای  VRF اما ميزان فروش در ژاپن )جايی كه ايده

.موجود فاقد تهويه مطبوع هستند، موقعيتهای بهسازی نيز تقاضای بااليی را برای اين محصوالت ايجاد كرده است

به بازار اياالت متحده وارد شدند اما نفوذ آنها در بازار بسيار كم بود كه علت آن عدم پشتيبانی  1980ت بدون كانال در اوايل دهه محصوال

الی سازندگان ژاپنی و ناآشنايی با اين فنّاوری بود. در آن زمان موضوع تحليل اليه ازن نگرانی های زيادی ايجاد كرده بود و مسئله شارژ با

سيستمهای مولتی اسپيليت احتماالً يک جنبه منفی برای اين سيستمها به شمار می آمد. اما از آن زمان، پيشرفتهايی كه در زمينه  مبرد

مبردها، مديريت شارژ مبرد، كنترلها، و فناوری معكوس گر صورت گرفته اند، باعث شده اند كه اين سيستمها تحول پيدا كنند. سازندگان 

ل گذشته به طور مستقل يا با مشاركت سازندگان آمريكايی مجدداً به بازار اياالت متحده وارد شده اند تا به ترويج اين آسيايی طی چند سا

.در اياالت متحده به فروش رسيد VRF سيستم 10000حدوداً  2007فناوری كمک كنند. در سال 

 VRFدر آتالنتا از فناوری ASHRAE ازی ساختمان دفتر مركزیاين است كه در بازس VRF يكی از بارزترين عالئم پذيرش بازار فناوری

.مولتی اسپيليت شامل پمپهای گرمايی زون بندی شده با محرک معكوس گر سيستم بازياب حرارت استفاده شده است

کار می کند؟ VRF هچگون

محصوالت بدون كانال اساساً با  سيستمهای مولتی اسپيليت متشكل از چند واحد داخلی متصل به يک واحد خارجی می باشند.

اواپراتور يا )سيستمهای كانالی تفاوت دارند زيرا در آنها انتقال گرما به يا از فضا مستقيماً توسط چرخش مبرد در واحدهای داخلی 

هستند  كندانسور( مستقر در داخل يا نزديک فضای تحت تهويه مطبوع صورت می گيرد )واحدهای داخلی وقتی كه در وضعيت سرمايش

به عنوان اواپراتور؛ و هنگامی كه در وضعيت گرمايش هستند به عنوان كندانسور عمل می كنند.( در مقابل، در سيستمهای سنتی، انتقال 

.گرما از مبرد به فضا توسط گردش هوا )در سيستمهای كانالی( يا آب )در چيلرها( در سراسر ساختمان انجام می شود

فته ای از سيستمهای مولتی اسپيليت بدون كانال هستند كه اجازه می دهند واحدهای داخلی بيشتری به هر انواع پيشر VRF سيستمهای

واحد خارجی متصل شوند و امكانات اضافه ای از قبيل گرمايش و سرمايش همزمان و بازيابی گرما را نيز فراهم می كنند. سيستمهای 

ای داخلی، يا سرمايش در تمام واحدها را امكان پذير می سازند؛ نه گرمايش و پمپ گرمايی مولتی اسپيليت گرمايش در تمام واحده

امكان گرمايش و سرمايش همزمان و همچنين بازيابی گرما جهت كاهش مصرف انرژی طی فصل  VRF سرمايش همزمان. اما سيستمهای

.گرمايش را فراهم می كنند

:شده است كه عبارتند ازسال گذشته، اين فناوری در چندين زمينه متحول  15طی 

.محرک فركانس متغير( تبديل شده اند) VRF كمپرسورهای استاندارد به كمپرسورهای پيچی با محرک معكوس گر و يا-

.تغيير يافته اند VRF بادزنهای خارجی با محرک مستقيم به بادزنهای با محرک معكوس گر و يا-

.تبديل شده اند ECM جريان مستقيم يا نوع موتورهای كويل داخلی با محرک مستقيم به موتورهای-

واحدهای داخلی ظرفيت متغيير-

سطوح تبادل حرارت بهتر با كويلهای چند بخشی-

بهبود كنترلها و ادوات تشخيص و عيب يابی-

-R-22 به R-410Aتبديل شده است.



از ساير تحوالت می توان به اضافه شدن واحدهای كانالی توكار و آرايشهای كاستی سقفی به واحدهای سنتی ديواری اشاره كرد. لوله كشی 

.موجودند Btuh 240000 فوت امكان پذير می باشد و واحدهای خارجی نيز با اندازه های تا 200مبرد با طول بيش از 

نشان می دهد. انواع آرايشهای  VRF واحد داخلی متصل به آن را در يک سيستم پمپ گرمايی يک واحد خارجی و چند نوع 2شكل 

.ديواری، كفی، كاستی سقفی، و كانالی توكار : واحدهای داخلی عبارتند از

تعداد زيادی اواپراتور  به توانايی سيستم در كنترل مقدار مبرد جاری به هريک از اواپراتورها اشاره می كند كه اين، استفاده از VRF عبارت

با ظرفيتها و آرايشهای متفاوت، كنترل انفرادی آسايش، گرمايش و سرمايش همزمان در زونهای مختلف، و بازيابی گرما از يک زون برای 

 (VRF)يربرای كنترل جريان مبرد به اواپراتورها از محركهای فركانس متغي VRF زون ديگر را امكان پذير می سازد. اكثر كندانسورهای

است ضمن اين كه چالش فنی اصلی اين سيستمها نيز به  VRF استفاده می كنند. كنترل جريان مبرد منشأ بسياری از مزايای سيستمهای

.شمار می رود

می توان در اكثر موارد، هنگامی كه كليه زونهای ساختمان طی يک دوره عملياتی به سرمايش و يا همه آنها به گرمايش نياز داشته باشند، 

اما موقعی كه طی يک دوره عملياتی،  .مورد استفاده قرار داد VRF سيستمهای دو لوله ای را به طور موثر در سيستمهای پمپ گرمايی

بعضی از فضاهای ساختمان بايد خنک و برخی ديگر بايد گرم شوند، سيستمهای سه لوله ای )يک لوله گرمايشی، يک لوله سرمايشی، و 

بهترين كارايی را خواهند داشت )اين وضعيت اغلب در زمستان و در ساختمانهای با اندازه متوسط تا بزرگ كه دارای  يک لوله برگشت(

يک بخش مركزی قابل توجه هستند، اتفاق می افتد(. البته يكی از سازندگان يک سيستم دو لوله ای عرضه كرده كه می تواند گرمايش و 

.رما را تأمين كندسرمايش همزمان و همچنين بازيابی گ

بازيابی گرما را می توان با انتقال حرارت بين لوله هايی كه مبرد را برای واحدهای سرمايشی و گرمايشی تأمين می كنند، انجام داد. يک 

ورودی به راه، استفاده از مبدلهای حرارتی است تا گرما را از واحدهايی كه در وضعيت سرمايش هستند استخراج كرده و آن را به مبرد 

زون تحت گرمايش انتقال دهند. محصول ارائه شده توسط يكی از سازندگان ابتدا مبرد را به واحدهايی كه نياز به گرمايش دارند ارسال 

می كند؛ اجازه می دهد كه مبرد چگاليده شود؛ آن را در يک نقطه مركزی جمع می كند؛ و سپس آن را به اواپراتورهايی كه سرمايش را 

ی دهند ارسال می كند. اكثر سازندگان دارای يک طرح اختصاصی برای لوله كشی و عملكرد سيستم بازياب گرما هستند و برای انجام م

.اين منظور از آرايشهای شيرگذاری، مبدلهای حرارتی، كنترلها، رسيورها، و جعبه های توزيع خاصی استفاده می كنند

را می توان در يک آرايش كانالی جهت  VRF يكپارچه نمود. يک واحد داخلی اختصاصی VRF تهويه را به چند طريق می توان با سيستم

مطبوع كردن هوای تهويه مورد استفاده قرار داد. همچنين می توان يک سيستم تهويه و واحد مطبوع كننده مجزا را با استفاده از فناوری 

هم از اين قابليت برخوردارند كه  VRF صر نمود. بعضی از واحدهایرا به هوای باز چرخشی منح VRF سنتی نصب كرده و عملكرد سيستم

توصيه نمی  VRF مقداری از هوای خارج را به دست گرفته و تأمين نمايند. آوردن هوای خارج به داخل اتاق و سپس مطبوع كردن آن با

كرد. از وانتيالتورهای بازياب گرما نيز می  شود به استثنای آب و هواهای خشک كه در آنها چگالش، مشكالت رطوبتی را ايجاد نخواهد

.را كاهش دهند VRF توان استفاده نمود تا بارهای سرمايی وارده بر واحدهای

.هر دو نوع سيستمهای آب خنک و هوا خنک موجودند؛ همچنين سيستمهايی كه با واحدهای ذخيره سازی يخ يكپارچه شده اند



ار داشت؟چه کارایی را باید از این سيستم انتظ

ساختمان واقع در ايتاليای مركزی/شمالی مورد مقايسه قرار داد. در سال  14هزينه های نصب و راهبری را در  VRF يكی از سازندگان

كه برای تأمين گرمايش در دمای تا) VRF ، در هفت تا از اين ساختمانها سيستم چيلر/ديگ و در هفت ساختمان ديگر سيستم1998

Cº20- بود( نصب شدند. سيستمهایطراحی شده VRF  هزينه های 40% انرژی كمتری مصرف كردند و 35در دوره مورد بررسی %

باالتر از سيستمهای  VRF نگهداری پايين تری داشتند. البته همانطور كه توسط سازندگان عنوان شده، قيمت تجهيزات برای سيستمهای

.جبران می شود VRF های پايين تر نصب برای سيستمهای مبتنی بر چيلر است اما اين هزينه اضافی توسط هزينه

% انرژی مصرفی توسط يک 40% تا 30می توانند  VRF اطالعات به دست آمده از يكی ديگر از سازندگان نشان می دهد كه سيستمهای

از آن است كه هزينه تنی مبتنی بر چيلر را در يک ساختمان تجاری صرفه جويی كنند. همين اطالعات حاكی  200سيستم سرمايش 

% بيشتر از يک چيلر هوا خنک خواهد بود. با 16% بيشتر از يک چيلر آب خنک و 8حدوداً  VRF تجهيزات نصب شده در يک سيستم

در مقايسه با  VRFتركيب پيش بينی های مصرف انرژی و هزينه تجهيزات نصب شده برآورد می شود كه دوره استهالک هزينه سيستم 

.ماه باشد 8سال و در مقايسه با يک چيلر آب خنک حدوداً  5/1نک تقريباً يک چيلر هوا خ

پشت بامی نشان داد، البته در اين تحقيق يک سيستم VAV درصدی را در مقايسه با يک سيستم 38يكی ديگر از تحقيقات، صرفه جويی 

VRFجديد با سيستم VAV  درصدی  30برای آب و هوای برزيل، صرفه جويی پشت بامی موجود مورد مقايسه گرفت. نتايج شبيه سازی

درصد خواهند  15تا  5درصدی در زمستان را نشان دادند. پيش بينی می شود كه در اياالت متحده صرفه جويی ها بين  60در تابستان و 

.بود

شبيه سازی قرار گرفت،  مورد Energy Plus با نسخه ای از نرم افزار VRF طی يكی ديگر از تحقيقات مدلسازی كه در آن سيستم

% در مقايسه با يک سيستم متشكل از فن 20بيش از  VRF طبقه در شانگهای، يک سيستم 10مشخص شد كه در يک ساختمان اداری 

.كويل و هوای تازه، در مصرف انرژی صرفه جويی می كند

ساختمان دارند و اين كه آيا نصب در ساختمان جديد هزينه های تجهيزات و نصب آنها وابستگی بااليی به نوع كاربرد، ساختار، و طرح 

صورت می گيرد يا اين كه در ساختمان موجود و به منظور بهسازی انجام می شود. عدم آشنايی پيمانكاران آمريكايی با اين فناوری، هزينه 

باالتر  %20% تا 5احتماالً  VRF مهایرا افزايش خواهد داد. هزينه های كلی) هزينه تجهيزات و نصب آنها( برای سيست VRF های سيستم

.از سيستمهای آب سرد با ظرفيت مشابه خواهند بود

 13برابر  SEER % بيشتر از سيستمهای كانالی پكيج هم ظرفيت با50% تا 30تقريباً VRF بنا بر اظهار يكی از سازندگان، هزينه سيستمهای

و چيلر، در  VRF اين اظهارات ممكن است جالب باشند اما به اندازه مقايسه ، و بيش از دو برابر واحدهای ترمينالی پكيج است.14تا 

.محصوالت خود را به عنوان جايگزين چيلر طراحی كنند، اهميت ندارند VRF صورتی كه سازندگان

ای آزمايشگاهی و ميدانی شديداً وابسته به نوع كاربرد بوده و بايد با تجزيه و تحليل و انجام تسته VRF هزينه و مصرف انرژی سيستمهای

.دقيق بر روی سيستمهای مولتی اسپليت تعيين شوند



کدامند؟ VRF بهترین کاربردها برای سيستمهای

در ساختمانهای تجاری در بر گيرنده تجهيزات كامپيوتری از قبيل مراكز داده جديد و وضعيتهايی است كه به  VRF كاربردهای اوليه

منتفع شده اند.  VRFاهای تاريخی نيز از حداقل تغييرات و اصالحات الزم برای افزودن يک سيستم بن .سرمايش موضعی نياز باشد

وضعيتهای بهسازی كه مستلزم افزايش يا ارتقای تهويه مطبوع فضا باشند نيز كاربردهای خوبی برای سيستمهای بدون كانال محسوب می 

.در مقايسه با سيستمهای كانالی به حداقل رساند VRFمی توان با سيستمهای شوند زيرا كانال كشی اضافی مورد نياز برای تهويه را 

جاهايی هستند كه تهويه مطبوع تفكيک شده و تأمين آسايش شخصی يک مزيت باشد؛  VRF ساير كاربردهای مناسب برای سيستمهای

 VRFيز كانديداهای خوبی به شمار می روند زيرا سيستماز قبيل ساختمانهای اداری، پاساژها، هتلها و متلها، بيمارستانها و آسايشگاهها ن

اجتناب از اختالط هوا در زونها را آسان می سازد. در بانكها نيز به لحاظ ايمنی استفاده از اين سيستم مطلوب می باشد زيرا به خاطر 

س كه اغلب به لحاظ اشغال باال به كوچک تر شدن قطر شبكه كانال، مسيرهای مخفی ورود به بانک به حداقل می رسند. حتی در مدار

برای تأمين بار استفاده كرد. سيستمهای (همراه با وانتيالتورهای بازياب گرما) VRF % هوای خارج نياز دارند نيز می توان از واحدهای100

VRFده اندهمچنين در خانه های لوكس تک خانوار و نيز آپارتمانها و ساختمانهای مسكونی چند خانواری قابل استفا.
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