
 جیروف تاپ پک یکاربردها 

مطبوع جست  هیتهو ستمیس نیدر ساختار ا دیباشد و علت را با یروفتاپ در اماکن گوناگون م یها یکاربر

 جینمود. پک یبند میو بدون کانال تقس یتوان به دو دسته کانال یمطبوع را م هیتهو یو جو کرد. دستگاه ها

 یدستگاه ها، اماکن نیاز ا ادهمکان استف نیو بهتر ردیگ یقرار م یکانال یدر دسته دستگاه ها یپشت بام

امکان کنترل  ،یکانال کش کپارچهی ستمیس نکهیدر آنها وجود دارد. با توجه به ا یاست که امکان کانال کش

و  کپارچهی یبه فضاها جیروف تاپ پک یکند، کاربردها یهر واحد به صورت جداگانه را سلب م یدما

 :اشاره کرد ریبه موارد ز انتو یدسته فضاها م نی. از اابدی یبزرگ اختصاص م

 یورزش یها سالن

 .آن دارند تیفیبهبود ک یبرا ونیلتراسیتازه به همراه ف یبه هوا ازین دهیسرپوش یورزش یها سالن

 ها و انبارها سوله

 هیبه تهو ازیهستند، ن زاتیمحصوالت، دستگاه و تجه یکه غالبا محل نگهدار کپارچهی یو سوله ها انبارها

و  شیتواند گرما یم یبه خوب جیکه در آن وجود دارد، خواهند داشت. روفتاپ پک یلیمطبوع براساس وسا

 .سازد نیرا تام ازیمورد ن شیسرما

 یعروس یو تاالرها ییرایپذ یها سالن

سرما، گرما،  نیتام یمطبوع برا هیهستند، به تهو یادیکه محل تجمع افراد ز ییرایپذ یو سالن ها تاالرها

 یبرا یپشت بام جیپک یدارند. دستگاه ها ازیشدن آن ن لتریرطوبت، کنترل سرعت گردش هوا و ف میتنظ

 .باشند یآل م دهیا یا نهیمنظور گز نیا

 در تاالرها جیروف تاپ پک کاربرد

 تئاتر نما،یس ش،یاجتماعات، هما یها سالن

دارند که بتواند ضمن  ازین یمطبوع قدرتمند هیتهو ستمیاجتماعات به علت تجمع افراد به س یهاسالن  هیکل

 نیا کپارچهیبه انجام برساند. با توجه به ساختار  یبه خوب زیکردن هوا را ن لتریدما و رطوبت، ف میتنظ

 .دآن خواهند بو یبرا یمناسب واقتصاد یها نهیها گز جیفضاها، روفتاپ پک

 یها و اماکن صنعت کارگاه

 ازیو محصول، ن زاتیتجه ،یانسان یرویحضور ن یبرا ییو کارگاه ها، به عنوان مکان ها یصنعت مراکز

 یبرا جیتوان از روفتاپ پک یفضاها، م نیا کپارچهیخواهند کرد. با توجه به ساختار  دایمطبوع پ هیبه تهو

 .منظور استفاده کرد نیا

 یه صنعتروفتاپ در کارگا جیپک کاربرد

 یمطبوع به کمک هوا هیکه به تهو یا کپارچهیبزرگ و  یتوان ادعا کرد که هر فضا یم یطور کل به

 .باشد یم جیاستفاده از روف تاپ پک یدارد، مکان مناسب برا ازیتازه ن



 ست؟یچ ساتیو تاس عیدر صنا جیروفتاپ پک کاربرد

فضاها  نیا رایرسد. ز یبه انجام م یبه خوب یپشت بام جیو کارگاه ها، به کمک پک عیمطبوع در صنا هیتهو

رطوبت و  میتازه، تنظ یبه کمک هوا شیو گرما شیبه سرما ازیپارچه بوده و ن کی یطراح یغالبا دارا

زا،  یماریعوامل ب واردم یگرد و غبار و در برخ ،یبردن انواع آلودگ نیشدن هوا به منظور از ب لتریف

کمتر نسبت به  یبرق مصرف نهیهز ،یصوت یآلودگ نیتواند با کمتر یم جیدر آن وجود دارد. روفتاپ پک

 یها یانواع کاربر یبرا نهیگز نیبهتر ش،یو سرما شیمطبوع از نوع گرما هیتهو جادیو هواساز و ا لریچ

 یشوند، برا یم دیهواخنک تول یلرهایبه کمک چ ادستگاه ه نیا نکهیباشد. با توجه به ا ساتیو تاس یصنعت

توانند از  یکشور، م یبخش ها هیدر کل یصنعت یباشند و کارگاه ها یمناسب م ییآب و هوا طیاکثر شرا

 .روفتاپ استفاده کنند جیپک

 جیروف تاپ پک یها تیمحدود

کند که در استفاده  یم جادیرا ا تیذهن نیکه عنوان شد، ا یمحدود است؟ موارد جیکاربرد روفتاپ پک ایآ

دستگاه، امکان  نیا یکانال کش ستمیوجود دارد. در واقع س ییها تیمطبوع، محدود هیدستگاه تهو نیاز ا

است و  کپارچهیبه شکل  رساختا نیا ییآورد. از سو یها فراهم نم یهمه کاربر یاستفاده از آن را برا

 اسیبزرگ مق یها یمساله اگرچه در کاربر نیکرد. ا میلخواه تنظهر واحد را به صورت د یتوان دما ینم

بتواند به  دیکه کاربر با یمراکز گریهتل ها و د ،یمسکون یها یمناسب است، اما در کاربر کپارچهیو 

 .باشد یکند، مناسب نم میواحد را تنظ یطور مستقل دما

باشد، اما در واقع  جیروف تاپ پک یها تیمحدود یدر نگاه اول به نوع دیکه نام برده شد، شا یموارد

مناسب ساخته و اگر در  ییکاربردها نیچن یاست که آن را برا یمطبوع به نحو هیتهو ستمیس نیساختار ا

 را داشت. کاربران تیباال و رضا یتوان انتظار بازده یدستگاه استفاده شود، م نیمکان مناسب از ا


