
؟ ستیچ تیونی جیپک

 یکامل هوا شامل کنترل درجه حرارت هوا هیاست که عمل تهو یمطبوع هیدستگاه تهو (roof top package) جیدستگاه روف تاپ پک ای تیونی جیپک

 مانجا کپارچهیواحد  کیکردن هوا را در  لتریو خارج نمودن آن و ف طی( ، کنترل رطوبت ، چرخش هوا در محشیو هم گرما شی)هم سرما طیبه مح یورود

.شود یگفته م roof top شود به آن یپشت بام نصب م یندارد و معموال رو یازیدهد و چون به موتوخانه ن یم

، رطوبت آن را  طیبه مح یورود یهوا ییبا رطوبت زدا یکنند ول یرا کنترل نم یرطوبت نسب میاستاندارد معموال به صورت مستق یها تیونی جیچه پک اگر

 (.شود یبه آن افزوده م زین یرطوبت زن زاتی، تجه یدرخواست مشتر ای ازیکنند. )البته با توجه به ن یم میتنظ یتا حد قابل قبول

تیونی جیپک یایمزا

به  لریو اواپراتور چ ستیبه وجود مدار آب ن یازین شیدر حالت سرما نکهیا زیو هواساز است و ن لریچ نیب یها یحذف لوله کش تیونی جیپک یایجمله مزا از

 الیلر تا هواساز ، سیچ نیب یاز لوله کش یحرارت یعالوه بر حذف اتالفات انرژ بیترت نیشود. بد یم یجاساز تیونی جیدرون قسمت هواساز پک میطور مستق

و  لریچ ستمینسبت به س تیونی جیپک متیق نینخواهد بود و بنابر یازیآن ن یکار قیو عا یحذف شده و به لوله کش زین شیواسطه آب در حالت سرما

دستگاه  متیاست که ق یهیو بد تاس ازیمورد نظر ن یدما نیجهت تام یکمتر تی، به دستگاه با ظرف ی)با کاهش اتالفات حرارت کند. یم دایهواساز کاهش پ

(.کمتر ارزان تر خواهد بود تیبا ظرف یها

تیونی جیپک شیو گرما شیسرما مشخصات

 کلیس هیکه بر پا یتراکم لریشوند. چ یم یجاساز گریکدیو کنار  کپارچهیدستگاه  کیو هواساز است که در  یتراکم لریاز چ یبیترک تیونی جیواقع پک در

شده است.  لیتشک بردم یاواپراتور و لوله کش یانبساط ، مبدل حرارت ریکندانسور ، ش یمانند کمپرسور ، مبدل حرارت ییکند از اجزا یکار م یتراکم دیتبر

شده  دهیدم یورود یهوا یدارد، گرما انیکه در آن جر یریشده و مبرد در حال تبخ یجاساز تیونی جیاواپراتور درون قسمت هواساز پک یمبدل حرارت

.شود یم طیوارد مح شیحالت سرما یخنک در ط یکند و هوا یتوسط فن را گرفته و آن را خنک م

که  یشود. آب گرم یعبور داده شده و گرم م لیکوشود که هوا توسط فن از اطراف  ی( آب گرم استفاده می)مبدل حرارت لیاز کو یتیونی جیپک شیگرما یبرا

(…و یکیالکتر تریه ای جیپک ای یشود. )مانند موتورخانه مرکز یم نیتام یمختلف یدارد با روش ها انیجر لیدر کو

تیونی جیپک یایمزا ریسا

:عبارتند از تیونی جیپک یایاز مزا یبرخ

باال اریبس یها تیکم تا ظرف تیامکان استفاده از آن در ظرف . ۱

یتیونی جیتازه در قسمت هواساز پک یهوا نیمناسب هوا و تام عیتوز . ۲

موتورخانه ای جیپک قیبخار به صورت جداگانه از طر ایمطلوب در زمستان به علت استفاده از منبع آب گرم  شیگرما . ۳

نورتریا ریدور متغ یمانند الکترو موتورها یامروز یراندمان باال یلرهایچ یایاز تمام مزا یبهره مند . ۴

.کند یرا برآورده م ازهاین یکامل که تمام یمطبوع مرکز هیدستگاه تهو کیاستفاده از آن به عنوان  . ۵


