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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
 ١٣۴8/١۰/١١و قانون ترجمه و تکثیر کتب ،نشریات و آثار صوتی مصوب  ،١٣۵۰کلیه 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.

هشدار
جهل به قانون ،رافع مسئولیت نیست
به موجب قانون حمایت از حقوق مولفان ،مصنفان و هنرمندان مصوب سال  ١٣۴8و قانون ترجمه و تکثیر
کتب ،نشریات و آثار صوتی مصوب سال  ،١٣۵۰کلیه حقوق چاپ ،نشر و پخش این اثر به هر نحو برای ناشر
محفوظ و منحصرا متعلق به انتشارات خانه روشنا است.
هرگونه نشر ،پخش ،عرضه ،بهرهبرداری یا فروش کل یا قسمتی از این کتاب به هر شکل ممکن ،به صورت:
 نسخه فیزیکی کپی شده
 فروش ،نشر ،پخش ،عرضه و یا حتی انتشار رایگان نسخه الکترونیکی (به صورت لوح فشرده ،انتشار در وبسایت
ها ،کانالهای تلگرامی و شبکههای اجتماعی داخلی و خارجی و )...
 و هر نوع استفاده دیگری که بدون اجازه کتبی از نشر خانه روشنا باشد ،عالوه بر آن که غیراخالقی و شرعا
حرام است ،غیرقانونی بوده و جرم محسوب میشود و مطابق با قانون از شش ماه تا سه سال حبس را در پی
خواهد داشت و واحد حقوقی این مجموعه این مورد را تحت پیگرد قضایی قرار میدهد و کلیه خسارتهای
وارده از فرد خاطی مطالبه میشود.
مخاطب گرامی و فرهیخته،
از آنجایی که برای تولید این محصول زمان و هزینه زیادی صرف شده است ،تنها فردی که بهای نسخه چاپی
و اصل کتاب را پرداخت نموده است مجاز به استفاده از آن میباشد.
توجه داشته باشید که انتشارات خانه روشنا هیچ یک از کتابهای چاپی خود را به صورت الکترونیکی منتشر
نمیکند .لذا در صورتی که نسخهای الکترونیکی از تمام یا بخشی از هر یک از کتابهای انتشارات «خانه روشنا»
به هر طریقی در دست شماست ،این نسخه قاچاق (تکثیر شده به صورت غیرقانونی) ،غیرقانونی و حرام است و این
مجموعه هیچگونه رضایتی از این بابت ندارد.
برای تهیه نسخه قانونی و مجاز این محصول میتوانید به وبسایت انتشارات خانه روشنا به آدرس
 www.roshanapub.irمراجعه نمایید.
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مقدمهمولف
همواره یکی از نیازهای مهم و کلیدی یک مهندس حرفهای تاسیسات در پروژههای طراحی،
نظارت و اجرا ،دسترسی سریع و آسان به جداول و استانداردهای موردنیاز است .در طراحی یک
پروژه تاسیساتی گاهی باید بیش از  ٣۰کتاب ،هندبوک و استاندارد مختلف مورد استفاده قرار گیرد
و از هر یک از آنها صرفا یک یا دو جدول موردنیاز است که فرایندی زمانبر و پرزحمت است.
اینن کتاب به منظور رفع این نیاز در هنگام کار با نرمافزار  Carrier HAPبه رشته تحریر
درآمده است .این کتاب جنبه آموزشی ندارد و صرفا برای مهندسان حرفهای که به نرمافزار
 Carrier HAPمسلط هستند و قصد دارند یک پروژه حرفهای را کار کنند مناسب است .تمامی
جداول و اطالعاتی که در یک پروژه حرفهای باید از دهها استاندارد و کتاب گردآوری کنیم با ذکر
منبع در این کتاب و به ترتیب نیاز ارائه شده است.
رامین تابان
تابستان ۱۴۰۰

