
 ست؟یواخنک از چه یتراکم لریمصرف برق چ 

 یمطلب معرف نیاست که در ا یمختلف یاز کارکرد بخش ها یهوا خنک، ناش یتراکم لریمصرف برق چ زانیم

 یکیموتور الکتر کی یکند. به عبارت یبخش دستگاه است که برق مصرف م نیتر یخواهند شد. کمپرسور اصل

برد. در  یرا باال م گاهدست یبرق مصرف زانیشود که م یمبرد م یمنجر به کار کردن کمپرسور و متراکم ساز

شود. قسمت اول فن  یم لریبرق چ نهیوجود دارد که منجر به باال بردن هز زین گریهواخنک دو بخش د یلرهایچ

پمپ کردن  فهیاست که وظ یمربوط به موتور گر،یکنند و بخش د یاست که کندانسور دستگاه را خنک م ییها

 .آب در اواپراتور را به عهده دارد

مصرف،  زانیم نیدستگاه، ا تیسه بخش است و با توجه به ظرف نیاز کارکرد ا یبیهواخنک ترک لریبرق چ مصرف

پرقدرت خنک شود،  یخواهد کرد. به عنوان مثال اگر کندانسور توسط چند فن با موتورها دایکاهش پ ایو  شیافزا

 .خواهد کرد دایپ شیمصرف برق افزا زانیفن، م کیبا  لریبه نسبت چ

 

 هوا خنک چقدر است؟ یتراکم لریمصرف برق چ 

 یقرار گرفت. به طور خالصه برا یمورد بررس نیشیهوا خنک در قسمت پ یتراکم لریمصرف برق چ محاسبه

 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز یمطبوع، م هیتهو یدستگاه ها نیبرق ا یمصرف انرژ یبررس



 یموتور پمپ اواپراتور + برق مصرف ی+ برق مصرف یتراکم یها لریمصرف برق کمپرسور چ محاسبه

 خنک کننده کندانسور یموتور فن ها

را به عنوان برق  یتوان عدد ثابت یباشند، نم یمتفاوت م گرید لریبه چ لریاعداد از هر چ نیا نکهیتوجه به ا با

توان از  یدارند، م یاز دستگاه که مصرف انرژ ییحال با علم به بخش ها نیدر نظر گرفت. با ا ییهوا لریچ یمصرف

اعداد  نییشکل و با تع نیهواخنک به هم لریچ ینیم و لریبرق چ نهیکرد. محاسبه هز دایآن اطالع پ یرقم حدود

خواهد بود. الزم به  ریدر شهر محل سکونت امکان پذ یبرق مصرف لوواتیهر ک نهیاز هز یبه دست آمده و آگاه

 یو صنعت یتجار ،یمصرف برق خانگ یکند و بها یم دایپ شیافزا یمصرف برق به صورت پلکان نهیذکر است که هز

 باشد. یم وتبا هم متفا زین

 


