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درباره 
نویسنده

ــته  ــی دارای تحصیالت آکادمیک در زمینه رش ــدی قربان ــدس مه مهن
ــته مدیریت  ــجوی دکتری در رش ــی مکانیک و در حال حاضر دانش مهندس
ــه مطبوع در  ــتم های تهوی ــدن دوره های سیس ــان با گذران ــد. ایش می باش
ــورهای سنگاپور، ژاپن، آلمان، مالزی ،امارت، بلژیک، ایتالیا و چین در  کش
ــتگاه های سرمایشی و گرمایشی مختلفی مانند چیلرهای جذبی،  زمینه دس
تراکمی و سانتریفیوژ و همچنین سیستم های انبساط مستقیم (DX) مانند 
 VRV & VRF ــپلیت، داکت اسپلیت و سیستم های تبرید حجم متغیر اس
ــرب در حوزه تخصصی تبرید تبدیل  ــه یکی از متخصصین کارآزموده و مج ب
گشته و در حال حاضر با مدیریت پروژه های تاسیسات مکانیکی و همچنین 

تدریس دروس تهویه مطبوع به فعالیت خود در این عرصه ادامه می دهد.
ــات و همچنین  ــان دارای تالیفاتی در زمینه تهویه مطبوع، تاسیس ایش
ــان در این زمینه  ــد و مجموعه حاضر یکی از کتاب های ایش مدیریت می باش

محسوب می گردد.
وی در حال حاضر نگارش چندین کتاب تخصصی در زمینه دستگاه های 
ــت تهیه و چاپ دارد که در آینده نزدیک روانه  تهویه مطبوع نوین را در دس

بازار و تقدیم به عالقه مندان صنعت تاسیسات می گردد.



مهندس هادی موسوی دارای تحصیالت دانشگاهی در رشته مهندسی 
مکانیک و دارای پروانه اشتغال به حرفه از سازمان نظام مهندسی در زمینه 
طراحی، نظارت، اجرای تاسیسات ساختمان و طراحی و بازرسی لوله کشی 

گاز خانگی می باشد.
ایشان با حضور در کمپانی های معتبر تولیدی در طی سال های طوالنی 
تجربیات زیادی در زمینه تولید و به خصوص سیستم های تبرید کسب نموده 
ــت و همواره در تالش برای ارائه و انتقال این تجربیات به کارشناسان و  اس
همکاران خود می باشد. به همین دلیل تالیف مجموعه حاضر نتیجه اطالع 

ایشان از نقاط ضعف در ساخت کویل های آبی و DX می باشد. 



پیش گفتار
ــعه تکنولوژی و ورود سیستم های مختلف  با توجه به توس
سرمایش و گرمایش به صنعت تاسیسات و همچنین با توجه به 
محدودیت در تامین انرژی های مورد نیاز جهت این سیستم ها 
ــتگاه ها به فکر تولید انتقال دهنده های سرمایش  طراحان دس
ــی با تفکر و دیدگاه کاهش مصرف انرژی و باال بردن  و گرمایش

راندمان می باشد.
ــور ما به دلیل محدودیت در تامین  در حال حاضر در کش
ــتفاده از  برق و هزینه باالی تولید برق و نرخ باالی مصرف اس
ــتم هایی که هم قابلیت  ــوخت های فسیلی استفاده از سیس س
ــد و هم بتوانند در  ــتم جایگزین را داشته باش تبدیل به سیس
شرایط آب و هوایی مختلف و محلی کاربرد داشته باشد بسیار 

حائز اهمیت می باشد.
ــده نگاه تامین  ــن دلیل مجموعه حاضر در برگیرن به همی
ــرف انرژی های موجود  ــده و صرفه جویی در مص ــرژی در آین ان
 DX می باشد و سعی گردیده است در آن از کویل های آب گرم
و آب سرد به نحو احسن و با باالترین راندمان استفاده گردد.

ــان  لذا مجموعه  حاضر برای کلیه متخصصین و کارشناس
ــیار مفید و  ــیمی بس ــات و نفت، گاز و پتروش صنعت تاسیس

پرکاربرد می باشد.

مهدی قربانی - هادی موسوی
تابستان ۹۶ 


