
 عملکرد VRF همان ای VRV 

Vrf مخفف عبارت Variable Refrigerant Flow تواند  یدستگاه م نیمبرد است. ا ریمتغ انیجر یبه معنا

 شیقادر است، سرما ،یو داخل یرونیب یها تیونیکنترل کند و با استفاده از  دیتبر کلیمبرد را در س انیجر زانیم

حجم  یباشد و در لغت به معنا یم Variable Refrigerant Volume مخفف Vrv . کند جادیرا ا شیو گرما

 دارند؟ گریکدیدر کارکرد با  یدو دستگاه تفاوت نیا ایآ ست؟یمتفاوت چ ینام گذار نیا لیمبرد است. اما دل ریمتغ

 

 نیژاپن ا رینظ ایدن یکشورها یگفت در برخ دیاست و با ینام گذار نیتنها در هم  vrvبا  vrf ستمیس تفاوت

 شیآر اف مشهور تر است و ب یاست که در کشور ما نام و یدر حال نیشناسند. ا یم یآر و یدستگاه را با نام و

شود و البته به  یمطبوع را شامل م شیگرما و شیسرما VRVهمان  ای VRF یخورد. گستره کار یتر به گوش م

 یدستگاه کمتر مورد استفاده قرار م نیا یشیبه نسبت برق، بعد گرما در کشور ما، یارزان بودن گاز شهر لیدل

مطبوع را  هیتوانند تهو یمتنوع م یداخل یها تیونیو  یخارج تیونیچند  ای کی. هر دو دستگاه به کمک ردیگ

 یداخل یها تیونی یو اتصال آن به تعداد باال یخارج تیونی کیو امکان استفاده از تنها  ندکن جادیدر واحد ها ا

عدد  64شرکت است، به  نیا یآر اف ها ینسل از و نیکه آخر 6 یسر ایآر اف مد یتعداد در و نیوجود دارد. ا

 است. یمناسب و اقتصاد اریرسد که بس یم



 

 یها ستمیس یایمزا VRV 
 ستمیس یایمزا VRF / VRV تیمز نیبه طور همزمان دانست. ا شیو گرما شیتوان در امکان سرما یرا م 

کرده و به شکل مستقل  میتنظ ازیواحد خود را با توجه به ن یتواند دما یآن است که هر کاربر م یبه معنا

 .خود فراهم آورد یمطبوع را برا هیواحدها، تهو گریاز د

 

 تیمز نیندارد. ا ازیکند و به موتور خانه ن یرا اشغال م یکم یضاآر اف، ف یو ستمیس یرونیب تیونی 

نصب دستگاه  یمکان برا نیساختمان، بتوان بهتر یقرار گرفتن نما ریشود که بدون تحت تاث یسبب م

 .را انتخاب نمود

 

 همان ایآر اف  یو ستمیکه س ییسروصدا vrv از  یتوان به سادگ یاست و م زیناچ اریکند، بس یم دیتول

 .و هتل ها استفاده کرد یمنازل مسکون ریها نظ یآن در انواع کاربر

 



 یینها نهیشود و هر کاربر متناسب با مصرف خود، هز یبرق هر واحد به صورت جداگانه محاسبه م نهیهز 

 .را پرداخت خواهد کرد

 

 ستمیس یها تیمز گریمتنوع از د یداخل یها تیونیاستفاده از  امکان vrf شود تا در  یم است که سبب

 یآر اف م یو ستمیرو باشد. س شیآل پ دهیا یا نهیکاربر، گز ازیساختمان و ن یهر فضا متناسب با طراح

داکت فشار باال،  وکار،ت یسقف ،یکنسول، کاست ،ینیزم ،یواریدر شکل د یداخل یها تیونیتواند از انواع 

 و فشار متوسط استفاده کند. نییفشار پا


