
  کولر گازي
است زیرا به سرعت از گرماي محیط  از جایگاه خاصی برخوردار صنعت تهویه و تبرید کولر گازي در

 محیط هاي شرجی ازاین جهت براي. ، رطوبت را افزایش نمی دهد آبی کولرهاي برخالف. کاهد می
 :گازي معموال در دو مدل ساخته می شوند کولرهاي. بسیار مناسب است

 

 اي کولرهاي یک تکه یا پنجره  
  اسپلیت(کولرهاي دو تکه( 

در  باشند و به آسانی اي ، خیلی متداول و مورد توجه می پنجره کولرهاي یک تکه دیواري ، یا پشت
  .شود می داخل قاب پنجره نصب

  ساختمان کولرهاي گازي

از دو قسمت اصلی تشکیل  یخچال فریزر کولر گازي نیز همانند بسیاري از لوازم خانگی خصوصا
 :که عبارتند از شده است

 

 قسمت الکتریکی :  

 
 ، کمپرسور هاي رابط ، و سیم دوشاخه هایی چون قسمت الکتریکی خود شامل قسمت

، ) کلید فن) کلید چند وضعیتی ترموستات ، رله راه انداز) اورلود(بار زیاد  رله ، خازن
 .می باشد) در کولرهاي دو تکه(و کنترل از راه دور  کلید اصلی کولر

 
و در بعضی از کولرها از دو خازن به منظور ایجاد گشتاور راه  ي گازي از یک خازندرکولرها

شکل متداول بکارگیري خازن ، به این صورت است که . می شود اندازي کمپرسور استفاده
و یک خازن براي راه اندازي کمپرسور مورد ) پروانه(موتورفن  یک خازن براي راه اندازي

 .یت این خازنها در کولرهاي مختلف متفاوت استظرف گیرد استفاده قرار می

 قسمت مکانیکی :  
باشد  می یخچال قطعات مکانیکی اجزاي مکانیکی کولر گازي با اندکی تفاوت ، درست مثل

، فیلتر  اواپراتور ، (رادیاتور) مانند کمپرسور کندانسور توان به قطعاتی از آن جمله می
خروجی هوا و فیلتر  ، سینی زیر کولر ،) کاپیالري) یینلوله مو اواپراتور ، ، پروانه) درایر(

  .خروجی هوا اشاره کرد



 از نوعی از این کمپرسورها. در کمپرسور کولرهاي گازي دو مکانیسم بکار گرفته شده است 
اما نوع دیگري از کمپرسورها فاقد میل لنگ و . اند طراحی نموده میل لنگ و پیستون

را از مسیر ورودي مکیده  گاز) اسطه فرم خاصبه و(در حال چرخش  روتور پیستون بوده و
در . نامند کمپرسورهاي دورانی می سازد این نوع کمپرسورها را و آن را وارد لوله رفت می

بر روي یک محور اصلی سوار  شود که عموما کولرهاي گازي از دو پروانه استفاده می
وزش آن کندانسور ، گرما به  با ها هوا را از مجراي ورودي مکیده و یکی از پروانه. اند شده

به قسمت جلوي موتور فن متصل  راند، پروانه دوم که محیط خارجی منزل یا محل کار می
اواپراتور ، سرما را به محیط وارد  است هوا را از مجراي ورودي مکیده و با وزش آن به

 .سازد می

 اند شده رجی تعبیهدر کولرهاي دو تکه ، کمپرسور و کندانسور در واحدي به نام یونیت خا .
نیز  شیر انبساط اواپراتور و یا تبخیر واحد. شود این واحد در خارج از ساختمان نصب می

دستگاه  کولرهاي دو تکه عموما داراي. اند تعبیه شده در یک واحد بنام یونیت داخلی
جهت ورود به محیط منزل یا محل کار از دریچه  هوا در. باشند می کنترل از راه دور

به منظور جلوگیري از ورود گرد و . گذرد مخصوصی که به خروجی هوا معروف است می
سیمی یا  کار ، پشت خروجی هوا ، فیلتر غبار و موارد مشابه به داخل محیط منزل یا محل

 .اسفنجی تعبیه می شود

 اواپراتور و یا  و یا ازدیاد گاز شارژ شده ترموستات گاهی ممکن است بر اثر عدم تنظیم
جدارهاي کولر سر ریز  یا یخها ذوب شوند و در نتیجه آب از برفک قسمتی از لوله برگشتی

حالت فوق ،  صورت بروز براي پیشگیري از این مشکل ترتیبی اتخاذ شده است که در. کند
اي از  در گوشه. کولر است این وظیفه بر عهده سینی زیر. آب به خارج از کولر هدایت شود

براي جلوگیري از . شود می سینی ، لوله مخصوصی تعبیه شده که این آبها از آن خارج
قرار دادن آن بر روي سطح  شود و با ریزش آب ، عموما به لوله مذکور شیلنگی متصل می

  .شود راکنده شدن ذرات آب در محیط جلوگیري میزمین از پ

  نحو ه سرما سازي در کولر گازي

مشابه ... و  آب سرد کن ، یخچال ، کولر ساز مانند چگونگی ایجاد سرما در بسیاري از وسایل سرما
بوسیله افزایش فشار و در نتیجه  گاز به مایع تبدیل ، از یخچال همانند است ، در کولر گازي ،

خنک (براي رسیدن به هدف مورد نظر . شود ایجاد می گاز تبدیل مایع به اثر تولید سرما که در
دانست ) رادیاتور(توان در خنک کردن کندانسور  تنها تفاوت را می. کنند می استفاده) نمودن محیط

 در حالی که در. شود گازي بوسیله هواي دمیده شده بر روي آن گرماي الزم گرفته می که در کولر
   .گردد یخچال براي داشتن هواي خنک از دمیدن هوا بر روي اواپراتور استفاده می



  
  
  

   اسپلیترراهنماي انتخاب کول )هدو تک(

اگر در یک  کنید، استفاده از کولر گازي یکی گرمسیري یا بسیار مرطوب زندگی می هاي از انتخاب
  .ي معمول براي بهبود کیفیت هوا است منطقه

 هاي مهم در انتخاب کولر پارامتر

 است برآورد ظرفیت مناسب قرار مهمترین عامل، مساحت فضاي محصوري است که
 BTU گازي معموال با  ظرفیت خنک کنندگی کولرهاي. کولر شما آن را خنک کند

ي ظرفیت وجود  هاي متعددي براي محاسبه روش. شود سنجیده می) گاهی با کیلوواتو(
 .تر است یک روش دقیق یکی این روش ساده و یک این .دارد

درجه سانتی 25(ها معموال ظرفیت خنک کنندگی کولر را در دماي متعارفی  سازنده
هواي محیط بیرون گرم تر باشد  توجه کنید که هرچه دماي. کنند قید می) گراد

ظرفیت استفاده از تجارب  شود هوايظرفیت خنک کنندگی کولر شما کمتر می 
 بسیار کارساز است محیط هاي مشابهدیگران در

تکنولوژي براي ساخت  درحال حاضرسه نوع.کمپرسور مهمترین قسمت کولر است
 میدهد هاي هریک را نشان گی جدول زیر ویژ. رود کمپرسور به کار می

 توان میزان سر و صدا مصرف برق تحمل حرارت نوع کمپرسور

 ستونیپی
(reciprocal) 

کم و  + + +++++
 متوسط

 اسکرول
(scroll) 

 باال +++++ ++++ ++++++

روتاري 
 (موشکی(

کم تا  ++++++ ++++++ ++
 زیاد



 :گیریم نتیجه می

بیش از (و به توان خنک کنندگی باالکنید  ي گرمسیري زندگی می اگر در یک منطقه
چنانچه کولر را  ل بهترین انتخاب هستنددارید، کمپرسورهاي اسکرونیاز ) بی تی یو2400

  کنید که تابش مستقیم آفتاب ندارد در محلی نصب می
ي  اگر در یک منطقه - ي مناسبی هستند گزینه) از نوع تروپیکال(کمپرسورهاي روتاري

  ي مناسبند کنید، کمپرسورهاي روتاري گزینه معتدل مرطوب زندگی می
 

  

 6-ها و امکانات جانبی ویژگی

 متنوعی دارند ها و امکانات جانبی رهاي اسپلیت غالبا ویژگیکول

 روید کم کم  توانند دماي محیط را وقتی که به خواب می مثال می

 باال ..                          راحتی از رختخواب کنده شوید بیاورند تا صبح به

 .ندکن غبار و باکتري محیط را حذف میدارند که گرد و  فیلترهاي گوناگون

 
  ... زنند تا به آن طراوت هواي پس از باران بدهد و به هوا ازن می


