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 رطوبت و دمای با کنترلرها ییآشنا
است. امروزه ها تسلط و کنترل بر محیط اطراف خود بودههای انساناز گذشته تا به امروز، همیشه یکی از دغدغه

ای در صنایع است، بنابراین برای این امر نیاز به تجهیزات دقیق و ویژهتر شدهها بسیار پیچیدهاین نوع کنترل

البته این مسئله هم در ابزارهای خانگی جهت افزایش ایمنی نیازی مبرم و حیاتی محسوب باشد. مختلف می

تواند شامل بسیاری از عوامل باشد، در نتیجه قابلیت ایجاد کنترل بر شود. با توجه به اینکه شرایط محیطی میمی

ی برای این کار استفاده شود، تا باشد. البته در صورتی که از ابزارهای مناسب و باکیفیتهمه موارد کاری سخت می

 پذیر خواهد بود.حدی این کنترل کامل امکان

کنترل دما و رطوبت در حقیقت یک سیستم کنترلی ساده است، که هم در صنایع سبک و هم در لوازم مرتبط با 

ع کوچکی است تواند مورد استفاده قرار گیرد. در واقع این سیستم، یک دستگاه کنترل مطلوب برای صنایمنازل می

 زمان داشته باشند. خواهند یک نوع شرایط محیطی و زیستی مشخصی را از دما و رطوبت به طور همکه می

 

 رطوبت و دما کنترلرنحوه کارکرد 

سنج در این کنترلر در حقیقت دارای یک سنسور دما است و در کنار آن میزان سطح رطوبت را به وسیله رطوبت

ند. ترکیب این دو پارامتر در کنار هم و تنظیم نسبت هر کدام با یکدیگر، برای صنایعی که کگیری میمحیط اندازه

گیرد، ای برخوردار است. این ابزار بیشتر در صنایعی مورد استفاده قرار مینیاز به این سیستم دارند، از اهمیت ویژه

فات در دام و طیور نقش پررنگی در آن که جلوگیری از فاسد شدن مواد غذایی یا جلوگیری از بروز بیماری و تل

 ناپذیری را به وجود آورد.دارد، زیرا در صورت عدم تعادل بین دما و رطوبت، ممکن است خسارات جبران
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 رطوبت و دما کنترلرکاربردهای 

های صنعتی شرایط ها و یخچالدانید سردخانههای صنعتی: همان طور که میها و یخچالاستفاده در سردخانه

ها نیاز به های عادی منازل دارند. اگرچه شاید کلیت کار آنها یکی باشد، ولی در سردخانهکامال متفاوتی با یخچال

زمان حفظ کیفیت آنها در طوالنی با حجم باال و هم کنترل بسیار باالیی جهت جلوگیری از فاسد شدن مواد غذایی

تواند باعث جلوگیری از خشک شدن محصوالت باشد. همچنین الزم به ذکر است که رطوبت مناسب میمدت می

تواند بسیار پراهمیت منجمد شود. پس برای رسیدن به چنین قابلیتی، یعنی حفظ و تعادل بین رطوبت و دما، می

 باشد. 

ها: شرایط محیطی بیمار، به علت ضعیف شدن قوای جسمی از اهمیت بیشتری ها و آزمایشگاهبیمارستان استفاده در

در برابر یک انسان سالم برخوردار است. همچنین نگهداری دارو و سایر تجهیزات پزشکی که سالم بودن آنها به 

 و رطوبت را بیش از پیش نشان دهد. تواند نقش کنترلرهای دماتعادل بین این دو عامل حیاتی بستگی دارد، می
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های مواد غذایی: تمامی مواد غذایی برای نگهداری صحیح و درست نیاز به دما و رطوبتی استفاده در فروشگاه

توان تمامی این مواد را در کنار هم قرار داد، چون هر مناسب دارند. در یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی مسلما نمی

های مختلف دارای ها نیز باید در بخشو رطوبت خاص خود هستند. در ضمن انبار این فروشگاه کدام نیازمند درجه

ها نیز تواند برای این فروشگاههای دما و رطوبت میدما و میزان رطوبت متفاوتی باشند. بنابراین، وجود کنترل

 بسیار مفید باشد.

ا انسان تفاوت دارد. اگرچه در شرایط عادی روستایی ها: مسلما شرایط نگهداری پرندگان باستفاده در مرغداری

توان بدون توجه به برخی مسائل و به شکل سنتی آنها را مدیریت کرد، ولی در شرایط صنعتی داستان کمی می

ها است، زیرا بر روی سالمتی متفاوت است. یکی از علل این تفاوت، اثرگذاری بسیار زیاد میزان دما در مرغداری

های متعدد در آنها ها رعایت نشود، شاهد بروز بیمارییر زیادی دارد. اگر این شرایط محیطی در مرغداریها تاثمرغ

تواند در صنایع دام و طیور شده و در ادامه سبب بروز تلفات زیادی خواهد شد. پس تعادل بین دما و رطوبت می

 از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

ها و سایر های سرور، مهدکودکها، اتاقها، موزهاین کنترلرهای هوشمند در هتل استفاده در سایر موارد: استفاده

 باشد.اماکنی که این دو فاکتور پراهمیت برایشان مهم است نیز قابل استفاده می

 

 


