
 تاسیسات مکانیکی
 



 تاسیسات مکانیکی

 :گرمایش، سرمایش، تهویه مطبوع
 
 
 تجهیزات تبادل حرارت  - 
 
 
 
 
 تجهیزات انتقال و توزیع    - 
 
 
 
 
 
 
 تجهیزات مولد  - 
 
 
 

 تجهیزات رطوبت زنی، رطوبت گیری، پاکسازی  -
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 

 تک فصلی
 
 

 دو فصلی

 پمپ -لوله 
 
 

 کانال -فن 

 مولد سرما
 

 مولد گرما
 

 مولد دو فصلی
 

 نیمه مولد مرکب دو فصلی

 گرمایش، سرمایش، تهویه مطبوع



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 :حرارت تک فصلیتجهیزات تبادل 
 
 
 رادیاتور 

 کنوکتور

 لوله تشعشعی کفی

 یونیت هیتر

 چدنی  

 فوالدی

 آلومینیومی

 مخفی

 دیواری

 کوتاه

 واحد تشعشعی کویل پیوسته

 کلکتوریواحد تشعشعی 

 مرکبواحد تشعشعی 



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 رادیاتور چدنی



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 رادیاتور فوالدی



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 رادیاتور آلومینیومی



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 رادیاتور شیشه ای



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 :حرارت تک فصلیتجهیزات تبادل 
 
 
 رادیاتور 

 کنوکتور

 لوله تشعشعی کفی

 یونیت هیتر

 چدنی  

 فوالدی

 آلومینیومی

 مخفی

 دیواری

 کوتاه

 واحد تشعشعی کویل پیوسته

 کلکتوریواحد تشعشعی 

 مرکبواحد تشعشعی 



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 کنوکتور



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 کنوکتور مخفی



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 کنوکتور دیواری



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 کنوکتور کوتاه



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 :حرارت تک فصلیتجهیزات تبادل 
 
 
 رادیاتور 

 کنوکتور

 لوله تشعشعی کفی

 یونیت هیتر

 چدنی  

 فوالدی

 آلومینیومی

 مخفی

 دیواری

 کوتاه

 واحد تشعشعی کویل پیوسته

 کلکتوریواحد تشعشعی 

 مرکبواحد تشعشعی 



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 واحد تشعشعی کویل پیوسته



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 واحد تشعشعی کلکتوری

 واحد تشعشعی مرکب



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 :حرارت تک فصلیتجهیزات تبادل 
 
 
 رادیاتور 

 کنوکتور

 لوله تشعشعی کفی

 یونیت هیتر

 چدنی  

 فوالدی

 آلومینیومی

 مخفی

 دیواری

 کوتاه

 واحد تشعشعی کویل پیوسته

 کلکتوریواحد تشعشعی 

 مرکبواحد تشعشعی 



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 یونیت هیتر

 پرده هوایی



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 یونیت هیتر سقفی

 دوجهته

 با دریچه از چهار جهت

 با دریچه چهار جهته



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 :حرارت دو فصلیتجهیزات تبادل 
 
 
 فن کوئل 

 القاییواحد 

 هواساز

 زمینی 

 سقفی

 کانالی

 سقفی

 زمینی 

 یک منطقه ای

 چند منطقه ای

 دو لوله ای

 چهار لوله ای



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 :فن کوئل



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 :فن کوئل زمینی 

 فوت مکعب در دقیقه 800تا  200ظرفیت 



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 :فن کوئل سقفی 

 فوت مکعب در دقیقه 800تا  200ظرفیت 



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 :فن کوئل کانالی 

 فوت مکعب در دقیقه 800ظرفیت بیشتر از 

 فن کوئل کانالی ایستاده زمینی

 فن کوئل کانالی سقفی توکار



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 :حرارت دو فصلیتجهیزات تبادل 
 
 
 فن کوئل 

 القاییواحد 

 هواساز

 زمینی 

 سقفی

 کانالی

 سقفی

 زمینی 

 یک منطقه ای

 چند منطقه ای

 دو لوله ای

 چهار لوله ای



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 :واحد القایی



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 :حرارت دو فصلیتجهیزات تبادل 
 
 
 فن کوئل 

 القاییواحد 

 هواساز

 زمینی 

 سقفی

 کانالی

 سقفی

 زمینی 

 یک منطقه ای

 چند منطقه ای

 دو لوله ای

 چهار لوله ای



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 :انواع هواساز
 
 
 
 

 افقی

 عمودی

 نیمه عمودی

 دو کوئله

 کوئل دو فصلی

 یک منطقه ای

 منطقه ایچند 

 جریان دمشی

 جریان مکشی



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 :(AHU)هواساز 
 
 
 
 

است که با تغییر دما، کاهش یا افزایش رطوبت، تصفیه و تنظیم سرعت هوا، آن را هواساز کاملترین وسیله تهویه مطبوع 
 .  مطبوع می کند

 :اجزای تشکیل دهنده یک هواساز کامل
 
 کوئل گرمایی•
 کوئل سرمایی•
 کوئل پیش گرمکن•
 دوباره گرمکنکوئل •
 بادزن•
 موتور الکتریکی •
 جعبه مخلوط کننده هوا•
 انواع فیلترهای تصفیه•

 
 
 

    
      

 و رطوبت گیر  زنرطوبت •
 جمع آوری آبتشتک •
 لوله تخلیه •
 پمپ گردش آب رطوبت زن •
 دهانه های ورودی و خروجی •
 پوشش خارجی •
 تجهیزات کنترل کننده•



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 :(AHU)هواساز 
 
 
 
 



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 :(AHU)هواساز 
 
 
 
 



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 :(AHU)هواساز 
 
 
 
 



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 :(AHU)هواساز 
 
 
 
 



 تجهیزات تبادل حرارت تاسیسات مکانیکی

 :(AHU)هواساز 
 
 
 
 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 مولد گرما
 محلی

 نیمه مولد مرکب دوفصلی

 مولد سرما

 مرکزی

 تراکمی

 تبخیری

 جذبی

 تراکمی مولد دو فصلی

 تبخیری

 جذبی

 تراکمی

 تبخیری



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :مولدتجهیزات 
 
 
 

 مولد گرما

 دیگ 

 کوره هوای گرم

 واحد یکپارچه گرمایشی

 تجهیزات مکمل مولد گرما



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :دیگ چدنی
 
 
 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :دیگ فوالدی
 
 
 دیگ فوالدی 

 آتش -لوله 

 آب -لوله 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :آتش -دیگ فوالدی لوله 
 
 
 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :آتش -دیگ فوالدی لوله 
 
 
 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :آتش -دیگ فوالدی لوله 
 
 
 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :آتش -دیگ فوالدی لوله 
 
 
 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :آب -دیگ فوالدی لوله 
 
 
 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :آب -دیگ فوالدی لوله 
 
 
 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :کوره هوای گرم
 
 
 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :کوره هوای گرم
 
 
 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 واحد یکپارچه گرمایشی
 سیستم آب گرم 

 سیستم تشعشعی شعله مستقیم



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :آب گرم واحد محلی یکپارچه 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :آب گرم واحد محلی یکپارچه 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :مستقیمسیستم تشعشعی شعله 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :مستقیمسیستم تشعشعی شعله 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :مستقیمسیستم تشعشعی شعله 



 تاسیسات مکانیکی

 تجهیزات مکمل مولد گرما
 سوخت و تجهیزات سوخت رسانی

 تجهیزات تولید و ذخیره سازی آب گرم

 مبدل حرارتی

 تجهیزات کنترل کننده و نشانگر

 مشعل  

 منبع انبساط

 جزء مکمل یک سیستم

 جزئی از ساختمان تجهیزات مولد
 تجهیزات مکمل مولد گرما

مولدتجهیزات   



 تاسیسات مکانیکی

 :انبساط بازمنبع 

مولدتجهیزات   



 تاسیسات مکانیکی

 :انبساط بستهمنبع 

مولدتجهیزات   



 تاسیسات مکانیکی

 :مشعل

 :فن دارمشعل  (:شعله ضربه ای)مشعل اتمسفریک 

مولدتجهیزات   



 تاسیسات مکانیکی

 :سوخت و تجهیزات سوخت رسانی

مولدتجهیزات   



 تاسیسات مکانیکی

 :تجهیزات تولید و ذخیره سازی آبگرم مصرفی

 منابع تولید آبگرم مصرفی مستقیم

üمنابع آبگرم با سوخت فسیلی 
üآبگرمکن برقی 
üآبگرمکن خورشیدی 

مولدتجهیزات   



 تاسیسات مکانیکی

 :مبدل حرارتی

üپوسته و لوله 
üمستغرق 
ü لوله ای 
üصفحه ای 

مولدتجهیزات   



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 مولد گرما
 محلی

 نیمه مولد مرکب دوفصلی

 مولد سرما

 مرکزی

 تراکمی

 تبخیری

 جذبی

 تراکمی مولد دو فصلی

 تبخیری

 جذبی

 تراکمی

 تبخیری



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :مولد سرماتجهیزات 
 
 
 

 خنک کن تبخیری

 کولر آبی  

 هواشوی

 برج خنک کن



 تاسیسات مکانیکی

 :کولر آبی

مولدتجهیزات   

 کولر آبی با بستر مرطوب ثابت 

 کولر آبی با بستر مرطوب گردان
 کولر آبی آبفشان



 تاسیسات مکانیکی

 :هواشوی 

مولدتجهیزات   



 تاسیسات مکانیکی

 :برج خنک کن 

مولدتجهیزات   

 جریان مخالف

 جریان متقاطع

 جریان موافق



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :  خنک کن تراکمی
 
 
 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :  خنک کن تراکمی
 
 
 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :اوپراتور 
 
 
üخشک لوله پوسته 
üتر لوله پوسته 
 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :کندانسور 
 
 
üآبی 
 
 
üهوایی 

 
üتبخیری 
 

 پوسته و کوئل
 پوسته و لوله

 دو لوله ای



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :مولد سرماتجهیزات 
 
 
 

 :  خنک کن تراکمی

 یک تکه

 تکهچند 

üدر نصب) محلی نوع از هوایی پراتورااو و کندانسور با 
 (نظر مورد فضای

ü صورت به) محلی نوع از هوایی اواپراتور و کندانسور با 
 (شود می نصب باز فضای در مرکزی

üبا سرمایی یونیت پکیج یا تراکمی یکپارچه واحد 
 به) مرکزی نوع از آبی اواپراتور و هوایی کندانسور

 (.شود می نصب باز فضای در مرکزی صورت
üمرکزی نوع از آبی اواپراتور و کندانسور با تراکمی چیلر  

 (.شود می نصب خانه موتور در مرکزی صورت به)

üکم ظرفیت با محلی نوع از هوایی پراتورااو و کندانسور با 
ü واحدهای) محلی نوع از هوایی اواپراتور و کندانسور با 

 (کابینتی
üچیلر) مرکزی نوع از آبی اواپراتور و هوایی کندانسور با 

 (هوایی کندانسور با تراکمی



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :گازی  کولرکولر پنجره ای یا 
 

 (نصب در فضای مورد نظر)کندانسور و اواپراتور هوایی از نوع محلی تجهیزات خنک کننده تراکمی یک تکه با 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :واحدهای تراکمی پشت بامی
 
üدر مرکزی صورت به) محلی نوع از هوایی اواپراتور و کندانسور با تکه یک تراکمی کننده خنک تجهیزات 

 .تبرید تن 3 از بیش ظرفیت .(شود می نصب باز فضای

 :سرمایی یونیت پکیج یا تراکمی یکپارچه واحد
 
üدر مرکزی صورت به) مرکزی نوع از آبی اواپراتور و هوایی کندانسور با تکه یک تراکمی کننده خنک تجهیزات 

 (.شود می نصب باز فضای
 .تبرید تن 100 تا ظرفیت      



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :چیلر تراکمی 
 
üموتور در مرکزی صورت به) مرکزی نوع از آبی اواپراتور و کندانسور با تکه یک تراکمی کننده خنک تجهیزات 

   .(شود می نصب خانه



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 (:اسپلیت)کولر گازی دو تیکه 
 
üو کندانسور با با تکه دو تراکمی کننده خنک تجهیزات 

 کم ظرفیت با محلی نوع از هوایی اواپراتور
 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

üو کندانسور با تکه دو تراکمی کننده خنک تجهیزات 
 ( مرکزی صورت به ) محلی نوع از هوایی اواپراتور
 در یا شود می نصب کوئل فن یا هواساز در اواپراتور
  مرکز از گریز فن با همراه مجزا صورت به کابینت

 تبرید تن 3 از بیش ظرفیت .(کابینتی واحدهای)
 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :گلیکولی یکپارچه واحد



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :چیلر تراکمی با کندانسور هوایی
 
 
üبا تکه دو تراکمی کننده خنک تجهیزات 

   مرکزی نوع از آبی اواپراتور و هوایی کندانسور
 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :  جذبیخنک کن 
 
 
 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :  جذبیخنک کن 
 
 
 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 مولد گرما
 محلی

 نیمه مولد مرکب دوفصلی

 مولد سرما

 مرکزی

 تراکمی

 تبخیری

 جذبی

 تراکمی مولد دو فصلی

 تبخیری

 جذبی

 تراکمی

 تبخیری



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :تجهیزات مولد دو فصلی تراکمی

 :تامین گرمایش به سه طریق
    
 تراکمی •
 کوره هوای گرم•
 گرمکن برقی•



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :تجهیزات مولد دو فصلی تراکمی



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :تجهیزات مولد دو فصلی تراکمی با کوره هوای گرم



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 تراکمیمولد دو فصلی  مولد دو فصلی

 تبخیری فصلی مولد دو 

 جذبی مولد دو فصلی 



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 مولد گرما
 محلی

 نیمه مولد مرکب دوفصلی

 مولد سرما

 مرکزی

 تراکمی

 تبخیری

 جذبی

 تراکمی مولد دو فصلی

 تبخیری

 جذبی

 تراکمی

 تبخیری



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :واحد یکپارچه تراکمی با کوئل آبگرم



مولدتجهیزات  تاسیسات مکانیکی  

 :واحد نیمه مرکب دو فصلی تبخیری

 زنت

 هواشوی با آبگرم



 تجهیزات انتقال و توزیع تاسیسات مکانیکی

 :تجهیزات انتقال و توزیع

 پمپ ها

 :هایی با سیال آبسیستم 
 لوله ها

 وصاله ها

 شیرها

 فن ها

 :هواهایی با سیال سیستم 
 کانال ها

 دمپر ها

 دریچه ها



 تجهیزات انتقال و توزیع تاسیسات مکانیکی

 :پمپ گریز از مرکز

üگردشی 
ü (تغذیه)در مدار باز 
ü یک طبقه 
ü طبقاتی 
üخطی 
üزمینی 



 تجهیزات انتقال و توزیع تاسیسات مکانیکی

 :لوله

üفوالدی سیاه 
üگالوانیزه 
üمسی 
üچدنی 

 :فلزی

üآزبست سیمانی 
üپلیمری 

 :غیر فلزی
üCPVC , PVC برای آبگرم 
üABS  شبیه PVC  اما مقاوم در برابر فشار 
üPEX  برای آبگرم 
üPEX- AL- PEX     
üPE  درجه سلسیوس 120دمای کمتر از 



 تجهیزات انتقال و توزیع تاسیسات مکانیکی

 :وصاله ها

üفوالدی 
ü برنجی 
üمسی 
üچدنی 

 :جنس

üدنده ای 
ü جوشی 
ü لحیمی 
ü فلنچی 
üفشاری 

 :نوع اتصال

üاخذ انشعاب 
üتغییر جهت 
üانسداد 
ü جلوگیری از آسیب در برابر

 انبساط و انقباض 
ü برای محکم کردن لوله ها روی

 تکیه گاه
üاتصال در یک خط مستقیم 
üترکیبی 

 :کاربرد



 تجهیزات انتقال و توزیع تاسیسات مکانیکی

 :فن

 :گریز از مرکز

 :جریان محور



 تجهیزات انتقال و توزیع تاسیسات مکانیکی

 :کانال هوا



 تجهیزات رطوبت زنی، رطوبت گیری، پاکسازی تاسیسات مکانیکی

 :پاکسازیتجهیزات 

 :گرد و غبار و ناخالصی های جامد
üفیلتر خشک 
üهواشوی 

 افزایش دمای محیط تبدیل به گازü :ذرات ریز مایع معلق در هوا

 :گازها و بخارهای سمی
üتراکم و تقطیر 
üفیلتر های شیمیایی 
üاشعه ماوراء بنفش 

 

 فیلترهای ذغالیü :بوهای نامطبوع
 



 تجهیزات رطوبت زنی، رطوبت گیری، پاکسازی تاسیسات مکانیکی

 :پاکسازیتجهیزات 

 :فیلتر خشک

ü پارچه 
ü سلولز 
üصفحات متخلخل 
üرشته های آلومینیومی 

 الیاف فلزیü :فیلتر روغنی
üسلولز 

 ذغال پوست نارگیلü :ذغالیفیلتر 
 

 با ایجاد بار الکتریکی بر ذرات اثر می گذاردü :الکتروستاتیکیفیلتر 

 :اشعه فرابنفش

 :فیلترهای آبی

ü هواشستشو کننده 
üکوئل آب سرد 
üپارچه پنبه ای مرطوب 



 تجهیزات رطوبت زنی، رطوبت گیری، پاکسازی تاسیسات مکانیکی

 :پاکسازیتجهیزات 

 :فیلتر هپا

 :فیلتر اولپا

 :کیسه ایفیلتر 



 تجهیزات رطوبت زنی، رطوبت گیری، پاکسازی تاسیسات مکانیکی

 :تجهیزات رطوبت زنی

 هواشویرطوبت زن 

 زن تشتکی  رطوبت 

 زن بخاریرطوبت 

 زن الکتریکیرطوبت 



 تجهیزات رطوبت زنی، رطوبت گیری، پاکسازی تاسیسات مکانیکی

 :گیریتجهیزات رطوبت 

 گیری با کوئل سردرطوبت 

 گیری به روش جذبرطوبت 


