
کیژنیعملکرد هواساز ها یبررس

هوا، محفظه  هیهواساز دارد. در هر دو نوع هواساز، کانال تغذ یبه انواع معمول یادیز اریشباهت بس زین کیژنینظر شکل عملکرد و اجزا، نوع ها از

نحوه عملکرد  نیتازه وجود دارد. همچن یو هوا یبرگشت یو کانال اختالط هوا لتریمحفظه ف ش،یو گرما شیسرما یها لیکو ر،یفن، لرزه گ

ه درون هوا ب هیاز کانال تغذ یخاص یبا توجه به اندازه کانال با دب یورود یصورت است که هوا نیبه ا زین یو هواساز معمول کیژنیها اسازهو

 .شود یرانده م یشیو سرما یشیگرما یها لیکو یفن به سو لهیمحفظه به وس نیرانده شده به ا یشود. هوا یمحفظه فن منتقل م

 فهیقرار داده شده که همانطور که از نام آن مشخص است، وظ ریبه نام لرزه گ یا لهیوس ش،یو گرما شیسرما یها لیاز ورود هوا به کو قبل

 ای ییگرما یدستگاه در بازده عملکرد نیباشد. ا یدستگاه در اثر ورود هوا در حجم و سرعت قابل توجه را  دارا م یکنترل و کاهش لرزش ها

 .قابل حذف در انواع هواسازها است ریعضو غ کیندارد اما  مینقش مستق ،یبه صورت کل ستمیس ییسرما

شده و به سمت محفظه  میهوا بر اساس خواسته ها تنظ یسرما ایو خواسته شما، گرما  طیمح طیه شرازمان با توجه ب نیدر ا ند،یفرآ نیاز ا پس

به  یورود یرطوبت هوا نیشوند. همچن یتفاوت م یدارا یو هواساز معمول کیژنیقسمت است که هواساز ها نیشود. در ا یم تیهدا لتریف

با دما و رطوبت  یخروج یهوا کیتا  دیانتظار داشته باش دیتوان یشما م یشود. در انواع معمول نییمکان تع نیتواند در هم یم زیدستگاه ن

.دیمطلوب داشته باش

شده و  لیکامال استر دیها و ... با شگاهیها، آزما مارستانیاز مکان ها مانند ب یاز دستگاه هواساز در برخ یخروج یکه هوا دیبدان دیشما با اما

شما چاره  ربه نظ یطیشرا نیرا ندارد. در چن لیپاک شده و استر یهوا دیتول ییکه دارد، توانا یطیبا توجه به شرا یواساز معمولاستاندارد باشد. ه

ست؟یچ

 کیژنیهواساز ها کیشده است.  دیتول کیژنیاز هواساز با نام ها یگریکامال پاک کنترل شده، نوع د یهوا دیتول یو برا ریاخ یسال ها در

باشد.  یرا دارا م یشگاهیآزما یها طیها و مح مارستانیحساس مانند ب یمکان ها یاز هوا را برا یادیکردن حجم ز لیو استر یپاکساز ییتوانا

 کروبیتواند تا با زدودن هرگونه غبار، م یدارد، م ونیلتراسیدرون خود در قسمت ف ینمودن هوا زیتم یکه برا یخاص ستمیهواساز با س عنو نیا

  .مکان مورد نظر شما فراهم کند یبرا 100به  کیپاک شده را با درصد نزد ییهوا یوامل اضافع ریو سا

شود.  یو عرضه م دیتول یمختلف مانند صنعت یها اسیپاک در مق یهوا دیتول یمراکز مختلف برا ازیبا توجه به حجم ن زینوع از هواساز ن نیا

بودن  زیو تم طیشدن مح لیشده است که باعث استر دیتول زیبه منظور استفاده در گلخانه ها ن ریاخ یدر سال ها کیژنیهواساز ها یانواع صنعت

 .شود یمآن 

که  دیبدان دیشما با یطیشرا نیهوا است. در چن یپاکساز یبرا یا دهیچیمراحل مختلف و پ یخود دارا ونیلتراسینوع هواساز در قسمت ف نیا

 وروداز  یریجلوگ یدستگاه برا نیا سهیک لتریهپا و ف لتریف ،یومینیآلوم یها لتریشود. انواع ف یاستفاده م ونیلتراسیف شتریب ایمرحله  3معموال از 

از ذرات  یکه نوع خاص دیبدان دیشما با ونیلتراسیف نیشده اند. در هر مرحله از ا لیزا، استر یماریو ب یکروبیذرات مانند گرد و خاک و عوامل م

 .برند یم نیزا را از ب یماریعوامل بحشرات و  ایمعلق مضر و 



شده به صورت منظم قرار گرفته است و  یاز ورود ذرات جامد معلق، صفحات شبکه بند یریجلوگ یبرا نیهمچن ونیلتراسیمراحل مختلف ف در

 .شده و از هوا گرفته شوند لتریجذب ف نیمع زیسا کیشوند تا ذرات تا  یباعث م

که  ییمتفاوت است. دستگاه ها ییمعنا یاصطالح دارا نی. ادیباش دهیرا شن کیژنیها تیونی جیممکن است تا به حال اصطالح پک نیهمچن شما

که  یراتییتغ جادیاز هواساز را با ا ییهستند که اجزا لریو چ کیژنیشوند، شامل دو دستگاه هواساز ها یدر بازار شناخته م کیژنیها تیونی جیبه پک

 .کند یملکرد خود داده اند، حذف مدر نحوه ع

ست؟یدر چ یبا هواساز معمول کیژنیهواساز ها تفاوت

و مکان  ازیتفاوت دارند. با توجه به ن ونیلتراسیبوده و تنها و تنها در قسمت ف گریکدیبه  هیشب اریدو نوع هواساز بس نیکه گفته شد ا همانطور

 یردعملک سیمورد ب کی نیاز ا ریشود. به غ یو پاک کردن هوا استفاده م شیپاال یبرا یمتعدد یها لتریاز ف ک،یژنیاستفاده از هواساز ها یها

 .بوده است یکیهر دو دستگاه 

مانند سابق در منازل، مجتمعات  یدو نوع نگاه کرد. مکان استفاده از هواساز معمول نیتوان به عنوان تفاوت ا یم زین گریاز عوامل د یکیبه  البته

گلخانه ها  ایو  مارستانیب نیو همچن یشگاهیآزما یها طیمانند مح ییاز مکان ها، در جاها یپاک در بعض یبه هوا ازیت. اما با توجه به نو.... اس

 .دیاین شیپ یشود تا مشکل یاستفاده م کیژنیاز هواساز ها

کنترل رطوبت  یو سطوح صاف برا کیژنیها یتوان به اجزا یم ک،یژنینسبت به هواساز ها ینوع معمول یموارد مهم در تفاوت ها ریسا از

 .ندیآ یاتاقک در م کیهواساز به صورت  ینوع از هواساز هر کدام از قسمت ها نیاستفاده کرد. در سطوح بزرگتر، ا

تفاوت  گریکدیبا  یجزئ اریموارد بس ریو سا ونیلتراسیدو نوع هواساز تنها در ف نیشود که ا یم یریگ جهیو در بحث تفاوت ها نت یطور کل به

 .نوع باشد نیبه سمت ا شتریشود تا رغبت ب یهواسازها باعث م کیژنینوع ها یایدارند؛ اما مزا

ینسبت به نوع معمول کیژنیاستفاده از هواساز ها یایمزا

موجود و  یهوا تیفیشود تا ک یاهد داشت، باعث مشما به همراه خو یکه برا یکمتر یبهداشت یهواساز در کنار بازده یاز نوع معمول استفاده

 شرفتهیپ اریبس ستمیتا با استفاده از س دیتوان یشما م کیژنی. در انواع هواساز هاابدیکاهش  یمختلف توسط نوع معمول یها طیدر مح یمصرف

دارد  یکه از نظر بهداشت یطیبا توجه به شرا کیژنیهواساز ها نی. همچندیاوریبه عمل ب یریها جلوگ سمیارگان کرویاز انواع م ،یقو ونیلتراسیف

 .مراکز مختلف قابل استفاده است یدر تمام

از  یکیتواند به عنوان  یعامل م نیدهد. ا یکاهش م یرا به شکل خوب یسطح مصرف انرژ کیژنیکه نوع ها دیبدان دیشما با یکمال ناباور در

به  چهیدرصد را در در 90از  شیپاک شده ب یحال که شما هوا نیدر ع رایباشد ز ژهیو محرک کی ک،یژنیهواساز ها دیخر یبرا لیدال نیبزرگتر

 .کند یم دایکاهش پ یشما به صورت قابل توجه یها نهیو هز دیکن یمصرف م زین یبرق کمتر د،یدار یمعمول یهوا یبه جا یروجعنوان خ


