
 وظایف سیستم تهویه مطبوع

د، شوظیفه سیستم تهویه مطبوع چیست؟ پاسخ به این پرسش، همان طور که در ابتدای مطلب هم به آن اشاره 

لیان اخیر شاید از دید برخی تنها ایجاد سرما و یا گرما در محیط باشد. اما پیشرفت هایی که تکنولوژی در سا

بتوانند  از این فاکتورها ظاهر شوند و داشته است، سبب شده تا سیستم های سرمایشی و گرمایشی بسیار بیش تر
وع را امکانات بهتری در اختیار کاربران قرار دهند. به طور کلی می توان مجموعه وظایف سیستم تهویه مطب

 .موارد زیر دانست

 

 سیستم های سرمایشی و گرمایشی به منظور تنظیم دمای محیط

مایش در رند، تنظیم دمای محیط است. سرمایش و گراولین و مهم ترین وظیفه ای که این دستگاه ها به عهده دا

 .انواع محیط های کوچک و بزرگ از اولین انتظاراتی است که می توان از این دستگاه ها داشت



 

 کنترل رطوبت

ت وبت در تهویه مطبوع از دیگر بخش هایی است که باید به آن اشاره کرد. رطوبت گیری و رطوبکنترل رط

ودن رطوبت زنی به کمک دستگاه های مخصوص در این سیستم به انجام می رسد. با توجه به اینکه باال یا پایین ب

بت برجسته ز قابلیت کنترل رطومی تواند آزاردهنده و در برخی موارد مخرب باشد، لزوم بهره مندی دستگاه ها ا
 .می شود

 



 تصفیه هوا

ی را ایجاد تصفیه هوا و فیلتر کردن آن از وظایف مهم دستگاه های تهویه است. این فیلتراسیون می تواند شرایط

ه به گسترش کند که ذرات گرد و غبار و گازها، از هوای محیط حذف شوند و پاکیزگی را در آن ایجاد کند. با توج

 .ت آالینده به ویژه در شهرهای بزرگ، اهمیت تصفیه هوا بیش از گذشته مطرح می شودحضور ذرا

 تهویه اتاق ایزوله

تهویه هوای بیمارستانی و دیگر محیط هایی که باید عاری از هر میکروبی باشد، وظیفه ای است که یک تهویه 

جاد شرایطی است که عوامل بیماری زا مطبوع کامل به خوبی از پس آن برمی آید. تهویه اتاق تمیز به معنای ای
و مولد عفونت، امکان انتشار نداشته باشند و به این شیوه از سالمتی بیماران و کادر درمان اطمینان حاصل 

خواهد شد. باید اشاره کرد که نیاز به هوای تمیز و عاری از عوامل بیماری زا، تنها به محیط های درمانی 

ی که با مواد غذایی سروکار دارند و هر مکانی که باید عاری از میکروارگانیسم محدود نمی شود و فضاهای دیگر
 .ها باشد، به تهویه اتاق ایزوله نیاز پیدا خواهد کرد

 

 کنترل سرعت وزش هوا

 وظایف اصلی سیستم های تهویه مطبوع، به موارد نام برده ختم نمی شود و می توان سرعت وزش هوا را نیز

به این موارد اضافه کرد. یک سیستم کامل می تواند کنترل سرعت وزش هوا را نیز در اختیار مصرف کننده 

 .خود بگذارد و به این شیوه ایجاد شرایط مطلوب را کامل تر کند


