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کلیه حقوق چاپ و نشر این اثر محفوظ و مخصوص ناشر است .به موجب قانون حمایت از حقوق
مولفان ،مصنفان و هنرمندان مصوب  1348/10/11و قانون ترجمه و تکثیر کتب ،نشریات و آثار صوتی
مصوب  ،1350کلیه حقوق این اثر به هر نحو برای ناشر محفوظ است .هرکس تمام یا قسمتی از این
کتاب را بدون اجازه مکتوب ناشر ،نشر ،پخش و عرضه کند ،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
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«اگ�ر بهطور پیوس�ته در ح�ال یادگیری
عل�وم جدید نباش�ید ،مطمئن باش�ید

شخصی این کار را میکند و یک روز شما

در مقاب�ل ه�م قرار میگیری�د و آن روز،
شما بازندهاید!»

دکتر محمود حسابی

پمپهای حرارتی یکی از پراستفادهترین دستگاههایی هستند که

برای گرمایش و س��رمایش ساختمان به کار میروند .پمپ حرارتی با

چرخه تراکمی بخار شامل دو سطح دما باال (کندانسور) و دمای پایین

(اوپراتور) است.

پمپهای حرارتی دارای دو مبدل حرارتی در داخل و خارج فضای

مس��کونی بوده که در وضعیت گرمایش��ی مبدل داخلی کندانسور و
مب��دل بیرونی اوپراتور بوده و در وضعیت سرمایش��ی ،مبدل داخلی
اوپراتور و مبدل بیرونی کندانس��ور میباشد .تغییر کارکرد از وضعیت

گرمایشی به سرمایشی ،به وسیله یک شیر معکوسکننده (چهار راهه)
صورت میگیرد .پمپهای حرارتی بر اساس نوع محرک کمپرسور ،به

دو نوع محرک الکتریکی ( )EHPو محرک موتور گازس��وز () GEHP

طبقهبندی میشود.

مجموعه حاضر سعی در معرفی و آشنایی بیشتر در مورد تجهیزات

تبرید و پمپهای حرارتی میباشد.

مهدی قربانی  -بهار 1394

درباره نویسنده
مهندس مهدی قربانی دارای تحصیالت آکادمیک در زمینه رشته

مهندس��ی مکانیک و تحصیالت تکمیلی در رشته مدیریت میباشد.

ایشان با گذراندن دورههای سیستمهای تهویه مطبوع در کشورهای
س��نگاپور ،ژاپن ،آلمان ،مالزی ،امارات ،بلژی��ک ،ایتالیا و چین در
زمینه دستگاههای سرمایش��ی و گرمایشی مختلفی مانند چیلرهای
جذب��ی ،تراکمی و س��انتریفیوژ و همچنین سیس��تمهای انبس��اط

مس��تقیم ( )DXمانند اسپلیت ،داکتاسپلیت و سیستمهای تبرید
حجم متغیر  VRV&VRFبه یکی از متخصصین کارآزموده و مجرب
در ح��وزه تخصصی تبرید تبدیل گش��ته و در ح��ال حاضر با مدیریت

پروژههای تاسیس��ات مکانیک��ی و همچنین تدری��س دروس تهویه

مطبوع به فعالیت خود در این عرصه ادامه میدهد.

مجموعه حاضر یکی از کتابهای ایش��ان در این زمینه میباشد

و هماکن��ون در ح��ال ن��گارش چندی��ن کتاب تخصص��ی در زمینه
دس��تگاههای تهویه مطبوع نوین میباش��د که در آینده نزدیک روانه
بازار و تقدیم به عالقهمندان صنعت تاسیسات میگردد.

