
 Air Handling Unit):یسیبه انگل)هواساز 

 هیتهو یها دستگاه نیتر یاز اصل یکیاز به دما و رطوبت مناسب است. هواس یابیمطبوع و سالم با دست یهوا نیتأم یبرا یدستگاه AHU  یبطور اختصار

با درجه و رطوبت مورد نظر به کار  ازیمورد ن یهوا دیتول یبرا زین فمختل عی. هواسازها در صناردیگ یبا کانال هوا قرار م لریو بو لریچ ریمطبوع است که در مس

.شوند یبرده م

اجزا

:است شده لیتشک ریز یها هواساز از اجزا و قسمت کی

هواکش ای فن

فن و  ٔ  هی. بسته به نوع هواساز، امکان تعبرود یبه کار م ستمیهوا در س انیو جر ییمهم هواساز جهت جابجا یاز اجزا یکیهواکش، به عنوان  ای فن

.دارد وجود …و یفول فوژ،یسانتر ،یاز جمله محور یمختلف یها هواکش

لتریف

:است ریها به صورت ز که عملکرد آن شود یاستفاده م لتریف هیال نیهواساز از چند یها دستگاه در

و  کاتیلیهپا و اولپا که از جنس بوروس یلترهایاز ف ی. در مراحل بعدشود یشستشو دارند استفاده م تیکه قابل یفلز یلترهایذرات درشت تر از ف هیتصف یبرا

.شود یستفاده مهستند ا کرونیم ۱۲/۰و  کرونیم/. ۳قدرت جذب ذرات تا  یدارا بیبه ترت

 لترهایف از،یمورد ن هی. با توجه به درجه تصفگردند یمرحله در هواساز نصب م نیبه عنوان اول لترهایدست، ف نییپا ینگه داشتن تمام اجزا زیبه منظور تم معموالً

 ضیو تعو یدار که نگه یی. از آنجاردیقرار گ یا سهیک زیر لتریف یجلو یا درشت صفحه لتریکه ف یبه طور رندیگ یپشت سر هم قرار م فیچند رد ایدر دو 

.کند یمحافظت م یا سهیگرانترِ ک یلترهایتر است، از ف ارزان یا صفحه لتریف

شیو سرما شیگرما یها لیکو

 ندیفرا نیهر دو داشته باشد. ا ایحرارت، سرما  نیبه تأم ازیدما و رطوبت هوا ن رییممکن است هواساز به منظور تغ ،ییایجغراف تیبه نوع کاربرد و موقع بسته

.شود یاند، انجام م هوا قرار گرفته انیجر ریکه در مس ییمبدل گرما یها لیتوسط کو

که بعد از  یشیگرما لی. کوشود یبه کار برده م یشیسرما لیکو ع،یبه نقطه شبنم و چگالش ما دنیهوا به منظور رس یالزم باشد، با سردساز یریرطوبت گ اگر

 زانیباعث کاهش م ندیراف نی. ادینما یگرم م ازیمورد ن ی(، هوا را تا دماشود یمجدد شناخته م شیگرما لیاست )و به عنوان کو قرار گرفته یشیسرما لیکو

.گردد یشده م هیتهو یرطوبت هوا



 لیهوا، کو انِیجر دستِ نییآب پا یها و لوله لترهایف یزدگ خیاز  یریبا هدف جلوگ رسد، ینقطه انجماد م ریسردتر که دما به ز ییآب و هوا طیدر شرا اغلب

نگردد، جهت  نیتأم ازیمورد ن یتا اگر حداقل دما شود ینصب م لیکو نیپس از ا زین ی. کنترلرشود یمرحله به کار برده م نیگرمکن به عنوان اول شیپ

.دیمحافظت از دستگاه، کل هواساز را خاموش نما

 یها لی. کوکنند یماده مبرد کار م کی ایبا آب مبرد  شیسرما یها لیهستند و کو یکیالکتر ای کنند یبخار آب کار م ایغ با آب دا ای شیگرما یلهایکو

.در ارتباط باشند لریو بو لریبا چ یکش با استفاده از لوله دیهواساز با شیو گرما شیسرما

زن رطوبت

به  یرطوبت زن ندی. فراردیگ یمورد استفاده قرار م شود، یاز اندازه هوا م شیب یهوا موجب خشک وستهیپ شیسرد که گرما یدر آب و هوا یرطوبت زن غالباً

.شود یسرد انجام م لیتوسط کو یریگ رطوبت عمل و بخار ٔ  شبکه ایها  آب از افشانک دنیپاش لهیوس

:میکن یم یاست، معرف جیها را را که استفاده از آن ییها مرطوب کننده نجایا در

یکننده نوع اسپر بمرطو

.کنند یباالتر اسپر یحت ای PSI 15 آب را با فشار توانند یدارد که م یاسپر یها و نازل یسر کیکننده  نوع مرطوب نیا

کننده نوع تشت بخار مرطوب

 جادیکار ا نیا جهیکه در نت یتشت را گرم کند. بخار آب انیآب موجود در م تواند یدر هواساز دارد که م شیگرما لیتشت و کو کیتشت بخار  کننده مرطوب

.دهد شیاطراف را افزا طیمح یسطح رطوبت هوا تواند یم شود، یم

کننده نوع شبکه بخار مرطوب

که گرم  یمورد، آب نی. در اکنند یم عیتوز کند، یم دایپ انیلوله جر انیرا که از م یدر لوله وجود دارند که بخار یزیر یها نوع مرطوب کنند، حفره نیا در

.کند یریاتاق جلوگ یتا از پخش شدن بو در فضا شود یم هیکند، تهو جادیدر شبکه ا عیتوز یتا بخار را برا شود یم

یکنترل زاتیتجه

 زاتیتجه نیاست. ا یضروررطوبت،  زانیهوا و م تیفیشده، ک نیتأم یهوا یهوا، دما یعبور یهواساز؛ مانند دب یژگیهر و میتنظ یبرا یکنترل زاتیتجه

 رطوبتها،  شامل دماسنج یکنترل ستمیمعمول س یساختمان هوشمند باشند. اجزا ستمیس یدگیچیبه پ ایترموستاتِ قطع/وصل  کی یبه سادگ توانند یم

.شود یموتورها و کنترلرها م ،یکیها، عملگر مکان سنج


