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 تعمیر هواساز

های تجاری، شوند و در بسیاری از اماکن و ساختمانهای هواساز جزو تجهیزات هوای مطبوع شناخته میدستگاه

شوند. این دستگاه این توانایی را دارد تا هر نوع تغییر دما و رطوبت را شناسایی کند مسکونی و غیره استفاده می

بودن آن، شرایط آب و هوایی مطبوعی را برای آن مکان ایجاد نماید. از و با توجه به میزان کاهشی یا افزایشی 

چنین به توان برای فصل تابستان برای ایجاد سرما و در فصل زمستان برای ایجاد گرما استفاده کرد. همهواساز می

منزل یا محل توان عالوه بر ایجاد سیستم گرمایشی و سرمایشی اماکنِ مورد نظر، هوای داخل وسیلۀ هواساز می

 ،هانمایسها، ها، سازمانهادار، دیاکز خرمر کار را نیز تصفیه کرد. امروزه از این سیستم برای ایجاد هوای مطبوع در

شود. الزم استفاده میها مارستانیبها و هتل بورس، یتاالرها ،هاموزهها، بانک مساجد، ها،مارکتپریها ها،رستوران

های ایجادکننده هوای مطبوع در جهان محسوب ازها به عنوان یکی از بهترین دستگاهبه ذکر است که امروزه هواس

 مراجعه کنید. سایتتوانید به این شوند. برای کسب اطالعات بیشتر در این رابطه میمی

 

 

https://www.airtecnics.com/news/what-is-an-air-handling-unit-ahu
https://www.airtecnics.com/news/what-is-an-air-handling-unit-ahu


  www.MianaWeb.ir                                                                                      محتوانویس: فرهاد ناجی

2 

 هواسازچگونگی کارکرد 
است که قادر است تا هوای بیرونی را به داخل دستگاه بکشاند. پس از این کار، هواساز از تعدادی فن ساخته شده

هوا از طریق عبور از روی کویل که مقداری آب با دمایی مناسب در آن جریان دارد، با تبادل حرارت، دمای مورد 

موجود هستند که با توجه به تعداد کویل، میزان ظرفیت و نوع کند. هواسازها در انواع مختلفی نظر را تنظیم می

 ها مشابه یکدیگر است.ها کمی تفاوت دارند، ولی در مجموع سیستم کارکرد همه آنکشی آنلوله

های کند و در فصلسیستم گرمایشی هواساز با استفاده از کویل گرمایشی و به وسیلۀ آب گرم و بخار آب عمل می

من سیستم سرمایشی هواساز به کند. در ضنواخت و مطبوعی را در محیط ایجاد میگرمایی یک پاییز و زمستان

اند به ها توانستهتواند دمای محیط را تا حد مورد نیاز کاهش دهد. این سیستموسیلۀ گازِ مبرد یا آب سرد می

ها و سیستم گرمایش از کف لکوئهای جدید باز کنند و به جای رادیاتورها، فنسرعت جای خود را در ساختمان

 ها به کار گرفته شوند.در ساختمان

 
 فیلتر هواساز

شوند تا بتوانند از ورود گرد و غبار، حشرات و ذرات معلق در معموالً فیلترهای مختلفی در هواسازها استفاده می

وجود دارد تا شما فیلترهای  هوا جلوگیری کنند. عالوه بر استفاده از این نوع فیلترها در خود هواساز، این امکان
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ای، کاغذی و نمدی به این هواسازها اضافه کنید تا کیفیت هوای خروجی کیفیت دیگری نیز مانند فیلترهای کیسه

 باالتری داشته باشد.

ترین موضوعات در بحث سرویس و نگهداری هواسازها، نظافت یا تعویض به موقع باید توجه داشت که یکی از مهم

ها کند که از این هواسازها در بیمارستاناسازها است. این مسئله زمانی بیشترین اهمیت را پیدا میفیلترهای هو

زا کاهش دانید، مقاومت بدن بیماران به علت وجود عوامل مختلف بیماریاستفاده شود. همان طور که می

چنین وجود خواهد کرد. همپذیری این بیماران افزایش پیدا کند. به همین دلیل، آسیبگیری پیدا میچشم

های تهویۀ مطبوع های مشترک در استفاده از دستگاهها و ورودیهای مختلف بیمارستان و وجود خروجیبخش

شود تا این مراکز به نوعی به یکدیگر در ارتباط باشند و در معرض آلودگی قرار بگیرند. به همین هوا باعث می

 گیری کند. ها جلوهای جدی در محیط بیمارستانواند از آسیبتها میدلیل، عملکرد درست این دستگاه

وطنان ما تواند در حفظ سالمت همهای کوتاهِ زمانی چه قدر میای منظم در بازههای دورهواضح است که سرویس

ابزارها  دهد تا با بهترینگراد این نوید را به شما میای و متخصص سانتینقش پر رنگی داشته باشد. لذا گروه حرفه

ترین قطعات مصرفی و غیرمصرفی همراه با نیروی کاربلد و زبده سرویس هواسازهای شما را بر عهده و مرغوب

 بگیرند تا شما با خیالی آسوده به کار و زندگی خود بپردازید.

 
 تعمیر هواساز

همان طور که مطلع هستید، تعمیر هواسازها نیازمند تخصص و مهارت زیادی است. به همین دلیل، افراد آماتور و 

ها کنیم که برای سرویس یا تعمیر این دستگاهای توانایی تعمیر آن را نخواهند داشت. پس توصیه میغیرحرفه

 ناپذیری نشوید. ه کنید تا دچار خسارات جبرانای برای این امر استفادحتماً از متخصصان و تعمیرکاران حرفه
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ها بسیار افزایش یافته است. به همین علت، همیشه توصیه دانید، امروزه هزینه تعمیر دستگاههمان طور که می

 های گزاف تعمیر هواسازها نشوید. ای برای این کار استفاده کنید تا متحمل هزینههای دورهکنیم که از سرویسمی

گراد این تخصص و توانایی را دارد تا هواسازهای شما را به راحتی و با کمترین قیمت ی و مهندسی سانتیگروه فن

سرویس یا تعمیر کند تا شما بتوانید زمستانی گرم و تابستانی خنک را تجربه کنید و از هوای مطبوع ایجادشده 

 توسط این هواسازها لذت ببرید.

ای واگزار کنید. تا کار را به کاردان بسپارید و تعمیر هواسازها را به افراد حرفهبا توجه به نکات یادشده بهتر است 

با این حال ما در این جا سعی خواهیم کرد تا برخی از ایرادات متداول را برای ما شرح دهیم تا در صورت امکان 

توانید اطالعات د. البته شما میها را نیز رفع نماییبتوانید عیوب مربوطه را شناسایی کنید یا اگر قادر بودید آن

شود، شاید برای کسب کنید، ولی همین مواردی را که در این جا مطرح می وبسایتبیشتری را از طریق این 

 آشنایی شما با این مقوله کافی باشد.

 افی نداردهواساز سرمایش یا گرمایش ک -

تواند مسدود بودن یا کثیف بودن فیلترهای هوای هواساز شما باشد. اگر شما های بروز این مسئله مییکی از علت

ها را تمیز یا تعویض قادر هستید تا این فیلترها را باز و بررسی کنید و در صورت کثیف بودن یا مسدودیت، آن

تواند باعث این مسئله شود. به عنوان مثال، آلودگی در دیگری نیز می اید. البته عللکنید، گامی رو به جلو برداشته

 تواند از دیگر دالیل این امر باشد.زدگی یا نشتی نیز میها یا یخپیچسیم

 عدم حرکتِ موتورِ دمنده -

لیل، تواند باعث خرابی و حتی سوختن موتور شود. به همین دتوجه داشته باشید، گاهی وجود گرد و غبار زیاد می 

ای برای هواسازهای خود ترین کارهایی باشد که به صورت دورهترین و اصلیتواند یکی از مهمتعویض فیلترها می

باید در نظر بگیرید. اگر این مسئله با تمیز کردن برطرف شد که هیچ. در غیر این صورت، باید با متخصصان 

 ند.گراد تماس بگیرید تا شما را به خوبی راهنمایی کنسانتی

 زدگی در هوااستشمام بوی کپک -

این مسئله ناشی از عدم تعویضِ به موقع فیلترهای هوا در هواساز است. به همین دلیل معموالً با تمیز کردن یا 

 شود.ها این موضوع به راحتی حل میتعویض آن

 کندهای هواساز به خوبی عمل نمیپره -

های دیگر ورودی یا خروجی دستگاه به با قسمتی از بدنه یا بخش های هواساز باید قادر باشند تا بدون برخوردپره

راحتی بچرخند و حرکت کنند. در صورتی که این حرکت دچار اختالل شود، باید در اسرع وقت نسبت به تمیز 

https://inspectapedia.com/aircond/Air_Handler_Unit.php
https://inspectapedia.com/aircond/Air_Handler_Unit.php
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تواند آسیب جدی به دستگاه کردن یا تعمیر آن اقدام کرد تا این مسئله رفع شود، زیرا عدم تعمیر به موقع آن می

 وارد کند.

 کندهای هواساز به خوبی عمل نمیتسمه -

های هایی که در زمان سرویس ممکن است نیاز به تعویض داشته باشد، تسمهترین بخشتوجه کنید که یکی از مهم

ها را هر چند وقت یک بار از نظر پارگی و پوسیدگی هواساز هستند. برای افزایش کارایی هواسازها باید تسمه

شوند و ممکن است از نظر شان بعد از مدتی دچار فرسودگی میها با توجه به حرکت دائمیین تسمهبررسی کرد. ا

سانی خاصیت خود را از دست بدهد و موتور به خوبی کار نکند. به همین دلیل، سعی کنید به محض مشاهدۀ کش

 نید.ها اقدام کها در اسرع وقت نسبت به تعویض آنها یا شل شدن آنخرابی در تسمه

 
 داری مناسب موتور چه کارهایی را باید انجام داد؟برای نگه

تواند کل سیستم را رود و بروز خرابی یا ایراد در آن میهای یک هواساز به شمار میترین قسمتموتور از اصلی

بگوییم که  دچار اختالل کند. به همین علت، برای نگهداری آن باید دقت زیادی به خرج داد. قبل از هر چیز باید

های مختلف باشد، ها و قطعات هواساز که گفته شد، باید تمیز و عاری از گرد و خاک و آلودگیمانند سایر بخش

موتور دستگاه نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید همیشه و در همه حال تمیز و پاکیزه نگهداری شود تا بتوان 

ها را نیز نباید فراموش کرد. البته الزم به کاری بلبرینگین گریسچنترین بازدهی را دریافت کرد. هماز آن بیش

کاری ندارند، ولی در برخی دیگر این های هواساز الکتروموتورها نیاز به روغنذکر است که در برخی از سیستم

 ای انجام شود.مسئله باید به صورت دوره

 نکات مهم و حیاتی در رابطه با تعمیر و نگهداری هواسازها
 های فن هواساز وجود ندارد.طمئن شوید که گرد و غباری بر روی پرهم 
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 ای توجه کنید که قطعات مورد استفاده در هواساز به هیچ عنوان دارای ترک یا ساییدگی بیش از اندازه

 نباشد.

 کاری شده باشند.توجه داشته باشید که تمامی اتصاالت مکانیکی به میزان قابل قبولی روغن 

 باید عاری از هر نوع آالیندگی و گرد و غبار باشند.ها پیچسیم 

 های دیگر هواساز سریعاً شناسایی کنید و در صدد رفع آن وجود نشتی را در اتصاالت، شیرآالت و بخش

 برآیید.

 ها کارایی دستگاه های کویل اطمینان حاصل کنید، زیرا وجود رسوبات و آلودگی در آناز تمیز بودن فین

 دهد.می را به شدت کاهش

 کنند، در فصول سرد باید آب های هواسازی که از دو کویل برای فصول گرم و سرد استفاده میدر دستگاه

 ها شود.زدگی و ترکیدگی لولهداخلی کویل گرمایشی را خارج کنید، زیرا ممکن است باعث یخ

 تگاه اطمینان حاصل های ورودی و خروجی دسچنین تمیز بودن بخشباید از عدم وجود رسوبات آب و هم

 کنید.

 زدگی و پوسیدگی باشد.توجه داشته باشید که بدنۀ کویل فاقد زنگ 

  بخش حلزونی هواساز نباید به هیج عنوان لغزش داشته باشد. به همین دلیل، باید دقت کنید تا از سالم

 بودن و محکم بودن این بخش اطمینان یابید.
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 سرویس هواساز
ها با تواند بسیار پُر اهمیت باشند، زیرا مانند بسیاری از دستگاهسرویس هواسازها میتوجه داشته باشید که 

های عمده و گسترده جلوگیری کرد. به همین دلیل، تواند از بروز خرابیها میای و به موقع آنهای دورهسرویس

کنیم تا نهاد میود. بنابراین پیشها خواهد بتر از تعمیر آناز نظر اقتصادی نیز سرویس هواسازها بسیار با صرفه

ترین بازدهی را از این دستگاه ترین هزینه بیشای هواسازها را هرگز فراموش نکنید تا بتوانید با کمسرویس دوره

 داشته باشید.

ها را شستشو جهت سرویس فیلترهای آلومینیومی هواساز باید این فیلترها را ابتدا باز کنید و سپس به خوبی آن

ای ها را در جای اولیه خود نصب کنید. اگر این فیلترها به صورت کیسهو پس از خشک کردن، مجدداً آن دهید

های نو و جدید تعویض کنید تا کارایی دستگاه در بهترین ها را با کیسهای این کیسهبودند باید به صورت دوره

 حالت خود باقی بماند.

 هزینۀ سرویس و تعمیر هواساز
ها از جمله هواساز به قطعات مصرفی یا تعمیری های سرویس و تعمیر دستگاهدانید، هزینهمیهمان طور که 

ترین گراد با کمدهیم که گروه فنی و مهندسی سانتیدستگاه بستگی دارد. ولی این نکته را به شما اطمینان می

ه خواهد گرفت. شایان ذکر است های شما را بر عهدمزد و باالترین بازدهی، سرویس و تعمیر دستگاههزینۀ دست

کنند، ولی در صورتی که تعمیرکاران ما تا آن جا که مقدور باشد، قطعات هواسازها را به بهترین شکل تعمیر می

ترین قیمت از بهترین قطعات یدکی ترین زمان و با نازلای قابل تعمیر نباشد، این گروه قادر است در کمکه قطعه

های قطعات تعمیری یا مصرفی، ها استفاده کند. پس جدای از هزینهرای دستگاه شما از آنموجود در بازار تهیه و ب

شود گراد بسیار مناسب و معقول است و رضایت شما را نسبت به خدماتی که ارائه میمزد این افراد در سانتیدست

 کند.را به خوبی جلب می
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 گرادای هواساز در سانتیتعمیر حرفه
های ای در عرصۀ تعمیر و سرویس انواع دستگاهراد با داشتن بهترین کارکنان و تعمیرکاران حرفهگشرکت سانتی

سرمایشی و گرمایشی از جمله هواسازهای خانگی و صنعتی گامی بلند در راستای کمک به شهروندان به منظور 

های جدید و س این سیستمهای نوین برداشته است. مسلماً تعمیر و سروینصب، نگهداری و سرویس این دستگاه

ای ما توانسته است این دانش و تجربه بختانه تیم حرفهبه روز دنیا نیازمند تجربه و دانش بسیاری است که خوش

های هواساز را توامان به دست بیاورد تا شما عزیزان بتوانید با خیالی راحت و آسوده نصب، سرویس و تعمیر دستگاه

 خود را به آنان بسپارید.

های نوین گرمایشی و اندازی سیستمگراد با رویکردی نوین نسبت به تعمیر و راهوه فنی و مهندسی سانتیگر

رفته یاری خواهد های پیشسرمایشی در کنار شما خواهد ایستاد و شما را در امر تجهیز و نگهداری این سیستم

کش این شرکت در تالش ارکنان زحمتکرد. هدف اصلی ما رضایت مشتریان عزیز است. به همین دلیل، تمامی ک

ترین خدمات را به شما عزیزان ارائه کنند تا بتوانند لبخند رضایت را در لبان شما هستند تا بهترین و باکیفیت

های الزم گراد تماس بگیرید و راهنماییتواند جهت کسب اطالعات بیشتر با مشاوران گروه سانتیبنشانند. شما می

 آنان دریافت کنید.را در این خصوص از 

 

 

 


