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مقدمه

سیستم تهویه مطبوع یکی از بخش های اصلی تاسیسات مکانیکی ساختمان 
به ش��مار می آید. تهویه مطبوع علمی اس��ت که به بررسی اصول کنترل درجه 
حرارت، رطوبت، س��رعت و تمیزی هوا در محیط به منظور رسیدن به شرایط 
آس��ایش انسان می پردازد. ش��بکه های توزیع آب مصرفی، جمع آوری فاضالب 
و توزیع گاز طبیعی س��ایر بخش های اصلی تاسیس��ات مکانیکی ساختمان را 

تشکیل می دهند. 
از آنجا که بخش عمده ای از زندگی انسان در ساختمان می گذرد، انتخاب 
صحیح نوع سیس��تم تهویه مطبوع برای س��اختمان تصمیم مهمی اس��ت که 
متخصص��ان امر طراحی و انتخاب نموده و توس��ط تکنس��ین های فنی ماهر 
مطابق با اس��تاندارد های مرتبط و دستور العمل کارخانجات سازنده به صورت 
کامال دقیق نصب و راه اندازی می گردند تا نتیجه مورد نظر حاصل شده و باعث 

آرامش، راحتی و لذت ساکنین ساختمان گردد. 
امروزه از جمله سیس��تم های تهویه مطبوع رایج در سراس��ر دنیا سیستم 
کولرهای گازی می باشد که با پیشرفت روزافزون علم در تمامی حوزه ها به ویژه 
صنع��ت تبرید و تهویه مطبوع هر روز ش��اهد ورود تکنولوژی های نوین جهت 
کاه��ش مصرف انرژی توام با باال رفتن قدرت عملکرد در این سیس��تم کارآمد 
می باش��یم. همچنین هر روز شاهد تالش متخصصین برند های مختلف جهت 
اختراع و اس��تفاده از گازهای مبرد جدید که اثرات مخرب بسیار کمتری روی 

الیه اوزن و محیط زیست داشته باشد، هستیم. 
ای��ن کتاب حاوی اطالعات کامل فنی و کاربردی مرتبط با کولرهای گازی 
اس��ت و به گون��ه ای تهیه و تالیف گردیده که بتواند پاس��خ گوی تمام نیازهای 
اطالعات��ی و فنی فع��االن این ح��وزه از تکنس��ین های فنی، فروش��ندگان، 

دانشجویان تا مهندسین و اساتید دانشگاهی مرتبط باشد. 
                                                             التماس دعا 
                                                            مهدی رضایی



نرم افزاری  محصوالت  و  کتاب ها  از  یک  هر  حضوری  خرید  جهت  حضوری:  خرید   - اول  روش 

بین   - مطهری  خ   - تهران  آدرس:  به  مجموعه  دفتر  به  اداری  ساعات  در  می توانید  مجموعه  این 

سهروردی و شریعتی - خ وزوائی - کوچه بخشایش - پالک 2 - واحد 1 مراجعه نمایید.

روش دوم – خرید از راه دور )از طریق تماس تلفنی، دورنگار یا ایمیل(: خرید از راه دور،  روشی برای 

تمامی افرادی است که در دنیای سریع و شلوغ امروز به دلیل مشغله کاری یا به دلیل دوری راه، امکان 

صرفه جویی  برای  مطمئن  و  سریع  روشی  دور،  راه  از  خرید  ندارند.  را  مجموعه  به  حضوری  مراجعه 

دنبال  را  زیر  مراحل  است  کافی  روش  این  به  خرید  و  سفارش  ثبت  برای  است.  زمان  در  بیشتر  هرچه 

کنید. به این ترتیب، سفارش شما حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت از طریق پست سفارشی 

نیز  پیک  طریق  از  را  خود  سفارش های  می توانند  تهرانی  مشتریان  شد.  خواهد  ارسال  شما  برای 

به  می بایست  و  بود  خواهد  خریدار  عهده  بر  سفارش  ارسال  هزینه  صورت  این  در  که  نمایند  دریافت 

صورت تلفنی، از طریق ایمیل یا دورنگار توسط مشتری اعالم شود:

1. مبلغ پشت جلد را متناسب با تعداد نسخه درخواستی به شماره حساب  مجموعه واریز نمایید. 

مجموعه  دفتر  با  اداری  ساعات  در  می توانید  وجه  واریز  جهت  حساب  شماره  دریافت  جهت 

hesab به سامانه پیامک مجموعه به شماره  تماس گرفته و یا هم اکنون با ارسال واژه حساب یا 

100066422122 شماره حساب مجموعه را از طریق پیامک دریافت نمایید.

با کد پستی  آدرس دقیق  2. به منظور تایید و ارسال سفارش، رسید بانکی مربوطه را به همراه 

 info@roshanapub.ir 02188446381 یا آدرس ایمیل  ده رقمی و نام دریافت کننده به دورنگار 

ارسال نمایید.

روش سوم – خرید آنالین از طریق فروشگاه اینترنتی مجموعه:  برای خرید آنالین هر یک از کتاب ها 

آدرس  به  مجموعه  اینترنتی  فروشگاه  وب سایت  به  مراجعه  با  می توانید  مجموعه  محصوالت  و 

مدت  ظرف  حداکثر  آنالین  سفارش های  تمامی  دهید.  انجام  را  خود  خرید   www.roshanapub.ir 

چهل و هشت ساعت از طریق پست سفارشی برای شما ارسال می شود. مشتریان تهرانی می توانند 

سفارش های خود را از طریق پیک نیز دریافت نمایند که در این صورت هزینه ارسال سفارش بر عهده 

خریدار خواهد بود و می بایست در بخش توضیحات به همراه سفارش توسط مشتری اعالم شود.

خرید کتاب ها و محصوالت فرهنگی خانه روشنا بــه روش هــای زیــر امکــان پذیــر اسـت:


