
 

 سیستم تهویه پارکینگ بدون نیاز به کانال کشی

 های بازها و فضاهای صنعتی آشپزخانهتعویض هوای سالن

 

سیستم نوین تهویه پارکینگ با استفاده از فنهای تأمین و تخلیه هوا و با کمک جت فنهای 

پارکینگی، سیستمی است نوین در تهویه پارکینگ که با استفاده از آن عالوه بر حذف کانال 

کشی تخلیه هوای پارکینگ، تهویه پارکینگ را با دقت واقع گرایانه تری انجام می دهد و تا 

صرفه جویی در مصرف برق را با خود به ارمغان می آورد. در این سیستم با حذف کامل  08%

فضای پارکینگ برای سایر تجهیزات باز شده و می تواند در کل این امکان را  کانال کشی ،

فراهم آورد تا در سطح و همچنین در طبقات امکان جاگذاری تعداد بیشتری از خودرو میسر 

گردد و تبعات و هزینه های مربوط به سقف کاذب در نقاط کانال کشی کاهش محسوسی 

 می یابد.

 وعه کامل شامل اجزاء زیر می باشد:این سیستم به صورت یک مجم

 

 جت فن:  -1

جت فن نوعی از فن است که به کمک آن هوای تازه تزریق شده به داخل پارکینگ به 

صورت کامل به تمامی نقاط و زوایای پارکینگ رسیده و جریانی هارمونیک را بوجود می 

ام ه دود که به نآورد تا در نهایت هوای آلوده به منواکسید کربن به وسیله فنهای تخلی

فنهای تخلیه نامیده می شود به خارج از پارکینگ هدایت و تخلیه شود. این نوع از فن 

 مدل مختلف تولید می گردد: 80در 

میلی متر به صورت تک دور  088و533و513جت فن آکسیال یک طرفه سایزهای  -1-1

درجه سانتیگراد( و یا  33( مناسب برای هوای معمولی )تا  0P,8Pدور )8و یا 

 ساعت.8درجه سانتیگراد برای  588( تا Fire Ratedمناسب برای محیطهای داغ )

ی متر به صورت تک میل 088و533و513جت فنهای آکسیال دو طرفه سایزهای  -1-8

و یا  درجه سانتیگراد( 33( مناسب برای هوای معمولی )تا  0P,8P)دور 8دور و یا 

 ساعت.8درجه سانتیگراد برای  588( تا Fire Rated) مناسب برای محیطهای داغ

( 6P,0Pدور )8. به صورت تک دور و  03و  38جت فنهای سانتریفیوژ در سایزهای  -1-5

درجه سانتیگراد( و یا مناسب  33( ، مناسب برای هوای معمولی )تا ,0P 0Pو یا )

 ساعت.8درجه سانتیگراد برای  588( تا Fire Ratedبرای محیطهای داغ )

جت فنهای اکسیال به صورت مکش از پشت و پرتاب از جلو می باشد. این فنهاتی  -1-0

صداگیر به صورت استاندارد در عقب و جلو می باشد. جت فنهای سانتریفیوژ  8دارای 



 

به صورت مکش از پایین و پرتاب از جلو می باشد. این فنها به دلیل صدای پایین 

 احتیاج به صداگیر ندارند.تولید شده 

بر اساس نقشه پارکینگ و با توجه به استاندارد طراحی و محدودیت های موجود در 

 مدل جت فن استفاده می گردد. 80طراحی سیستم تهویه پارکینگ از هرکدام از این 

 فنهای تأمین هوای تازه: -2

 1888شار متوسط )تا فنهای تأمین هوای تازه در این سیستم از نوع فنهای آکسیال ف      

پاسکال( انتخاب         می گردد. این نوع فنها هوای تازه را برای هر طبقه از پارکینگ تأمین 

می نمایند .محل جاگذاری فنها غالباً در هر طبقه و یا در ابتدای شافت ورود هوای تازه 

و یا همراه با  دور و یا تک دور 8پارکینگ می باشد . بسته به نوع طراحی فنها می توانند 

Inverter می گیرند  ع فنهای فقط با هوای تازه در تماسباشد . از آنجا که این نوFire 

Rated   درجه سانتیگراد را تحمل می نمایند. 33نبوده و حداکثر تا دمای 

 

 : فنهای تخلیه هوای پارکینگ -3

پاسکال ( 1888فنهای تخلیه هوای پارکینگ از نوع فنهای اکسیال فشار متوسط )تا 

را از هر طبقه از پارکینگ  COانتخاب می گردند. این نوع فنها هوای آلوده همراه با 

مکش و از طریق شافت اختصاص یافته به تخلیه هوای پارکینگ به خارج از ساختمان 

 منتقل می گردند. 

که شافت تخلیه هوای پارکینگ باید کامالً ایزوله شده بوده به نحوی  الزم به ذکر است

که هوای تخلیه شده امکان ورود به داخل ساختمان را نداشته باشد. این امر به دلیل 

وقوع آتش سوزی احتمالی در داخل پارکینگ در نظرگرفته می شود . به همین دلیل 

 688یا  088یا  588وای تا دمای و قابلیت ه Fire Ratedنیز این فنها می بایست 

ساعت را داشته باشد. بسته به نوع طراحی فنها می  8درجه سانتیگراد برای مدت 

 انتخاب گردند. Inverterدور و یا تک دور و یا همراه با 8توانند 

 

 : COسیستم تشخیص دود  -4

می باشد که به همراه سایر  COسیستم تشخیص دود شامل تعدادی از سنسورهای 

 مسیستم تشخیص دود، و همچنین در کنار تابلو برق ، طراحی سیست اء و قطعاتاجز

می سازد. وجود سیستم تشخیص دود به ما این امکان را  تهویه پارکینگ را هوشمند

می دهد تا از ظرفیت تهویه پارکینگ به میزان مورد نیاز استفاده نماییم . عدم وجود 



 

ان یستم تهویه پارکینگ نیست بلکه امکسیستم تشخیص دود به معنی عدم کارکرد س

 هوشمند بودن سیستم تهویه پارکینگ را از بین می برد.

 

 تابلو برق ها: -5

تابلو برق ها در حقیقت مغز این سیستم بوده و بر اساس طراحی سیستم تهویه 

می شوند . تابلو برقها با اتصال جت فنها ،فنهای تخلیه و   پارکینگ طراحی و ساخته 

و سیستم تشخیص دود به یکدیگر از یک طرف و در کل با امکان اتصال به  تأمین هوا

می تواند امکان نظارت بر نحوه کارکرد هر چه بهتر سیستم تهویه  BMSسیستم 

 پارکینگ را برای کاربر فراهم می سازد.

 

 استانداردهایی که در طراحی سیستم تهویه پارکینگ لحاظ می گردد

 : BSاستاندارد  -1

بار در ساعت و 6استاندارد، هر طبقه از پارکینگ می بایست در حالت دود در این 

بار در  18در حالت دود شدید و یا آتش سوزی امکان تعویض هوا را تا حداکثر 

ساعت داشته باشد. الزم به ذکر است که این مهم می بایست برای هر طبقه از 

ا ی تأمین و تخلیه هوپارکینگ به صورت مستقل وجود داشته باشد. حتی اگر فنها

برای طبقات به صورت مشترک در نظر گرفته شود می بایست انتخاب فنها به گونه 

ای باشد که در صورت آتش سوزی و یا تولید دود با غلظت باال در تمام طبقات و 

بار در ساعت برای هر طبقه به صورت  18در آن واحد فنها امکان تعویض هوا تا 

 مجزا را داشته باشند.

CFD  این نرم افزار این امکان را برای مشاور و کارفرما پروژه فراهم می سازد تا به عینه به این یقیین برسد :

که نحوه چیدمان فنها و سنسورهای دود جریان هوایی هارمونیک در کل پارکینگ فراهم میآورد به شکلی 

ود نداشته باشد وجود نداشته و یا که در هیچ نقطه از پارکینگ نقطه کوری که جریان هوای تازه در آن وج

در هیچ منطقه ای جریان گردابی هوا بوجود نمی آید. در کنار این اطمینان امکان دارد این موضوع که در 

صورت آتش سوزی، در طی زمان معینی میزان غلظت دود ، کاهش دید دمای نقاط مختلف پارکینگ با و یا 

 د نیز بررسی گردد.بدون سیستم تهویه پارکینگ چگونه خواهد بو

 

 

  



 

 برای سیستم تهویه پارکینگ شما فراهم می سازد Systemair آنچه

در صورت تصمیم به استفاده از این سیستم در پارکینگ یک پروژه ، ما احتیاج داریم بدانیم 

،... قصد دارید  B.S ،Ashraeکه شما بر اساس کدام یک از استاندارهای بین المللی از قبیل 

طراحی تهویه را انجام دهید و یا بر اساس دیدگاهها و پیش بینی های خود شرکت 

Systemair  به صورت مبنایی، بر اساس استانداردBS .طراحی های خود را انجام  می دهد 

 تمامی طبقات پارکینگ را دریافت کرد.  Sectionو   Planسپس نقشه 

 هفته موارد ذیل برای شما تهیه و ارائه می گردد:8داکثرمتعاقب این موضوع : ظرف مدت ح

تعداد جت فنها: نوع و تعداد جت فنها بر اساس باالترین میزان بهره وری و همچنین  -1

بر اساس محدودیت های موجود در معماری پارکینگ شما انتخاب می شود. 

 بهمچنین حدود نصب جت فن برای شما تهیه می گردد. تعداد و نقطه دقیق نص

تشخیص می گردد. امکان تغییر در تعداد جت فنها پس  CFDجت فن پس از انجام 

 می باشد. %18تا   CFD  ،3%ازانجام 

تعداد و نوع فنهای تأمین و تخلیه هوا: بسته به نوع طراحی و محدودیت های شما  -8

نوع و تعداد فنها برای شما مشخص می گردد. فنها به صورت کامل همراه با تمامی 

 می گردد.    جانبی مورد نیاز برای شما پیشنهاد لوازم

به همراه  CO: اجزاء و قطعات سیستم تشخیص دود  COسیستم تشخیص دود  -5

 نقطه نصب سنسورهای دود برای شما طراحی و ارسال می گردد.

تابلو برقها: تابلو برقها نیز براساس سیستم تهویه طراحی شده برای پارکینگ پروژه  -0

 و ارسال می گردد. شما طراحی ، ساخت

3- CFD  یک گزارش کامل به صورت :CFD  براساس نقشه های دریافتی از شما به

 همراه سیستم تهویه پارکینگ برای شما تهیه و ارسال می گردد.

برای کلیه فنها، سنسورهای دود و تابلو برقها   Wiring Diagramدیاگرام کابل ها:  -6

 برای پروژه شما تهیه و ارسال می گردد.

خته شده را ب و راه اندازی و تست سیستم : شرکت کلیه اجزاء و قطعات فرونص -7

نیز برای شما  COراه اندازی می نماید و سیستم تشخیص دود  برای شما نصب و 

 تست و تحویل می گردد.

تعمیرات و نگهداری : شرکت امکان نگهداری سیستم ، ارائه خدمات در دوره گارانتی  -0

 دارا می باشد. و پس از دوره گارانتی را

شرکت سیستم ایر و همچنین شرکت هواسیستم آریا عملکرد مطلوب و صحیح و  -9

بدون عیب و نقص سیستم پیشنهاد شده را جهت تأمین کیفیت مطلوب هوای 

 .ارکینگ تضمین و گارانتی می نمایدپ


