
 تجهيس المستخذمة في اوظمة التذفئة والتكييفأهم 

ٌسزخذو فً اَظًخ انزذفئخ ٔانزكٍٍف انًشكضٌخ انزدٍٓضاد انزبنٍخ انزً رشغم يسبزبد 

 .يخزهفخ رشكت فً انًٕلع انعبو ٔفً انًجُى ٔعهى انسطر االخٍش

 تكييف الهىاء شتبًء: -

ثذسخخ رؤيٍ انًبء انسبخٍ  Hot Water Boilerمراجل المبء السبخه  .1

نعًهٍخ انزذفئخ شزبًء ٔرشكت فً غشفخ دسخخ يئٌٕخ  99زشاسح رصم انى 

خبصخ فً انمجٕ ٌٔدت رأيٍٍ يُٕس يدبٔس نغشفخ انًشاخم نزشكٍت انًذخُخ 

 انشبلٕنٍخ.

رشكت عهى انًشخم ٌؤيٍ اززشاق انٕلٕد  Burnerحراقبت الىقىد المبزوت  .2

 داخم انًشخم.

ٌشكت فً غشفخ انًشاخم أ  Daily Fuel Tank خسان الىقىد اليىمي .3

 ثدٕاسْب ٌٔزى رٕصٍهّ ثبألَبثٍت انى انسشالبد.

ٌكٌٕ زدًّ كجٍش اسطٕاًَ  Main Fuel Tankخسان الىقىد السىىي  .4

ٌشكت فً ضًٍ غشفخ خبسج انًجُى فٕق أ رسذ االسض أٔ يطًٕس انشكم 

  عهى لبعذح ثٍزَٕجخ.رسذ انزشاة 

رشكت ضًٍ انًُٕس أ خبسخٍخ يالصمخ  Chimney المذخىة القرميذية .5

 و عهى االلم.2نهدذاس انًجُى رصم انى أعهى انسطر االخٍش ٔرشرفع عُّ 

رشكت   Hot Water Circulation Pumpمضخة تذوير المبء السبخه .6

ثدٕاس انًشخم ٔرمٕو ثزذٌٔش انًبء انسبخٍ يٍ انًشخم انى انًشعبد ٔانفبٌ 

 ثٍت فٕالرٌخ.كٌٕم ٔٔزذاد يعبندخ انٕٓاء صًٍ اَب

ٌٕٔخذ يُّ َٕعبٌ اخضاٌ انزًذد انًفزٕذ   Expansion Tankخسان التمذد .7

ٌزى عضنّ ٌٔدت رشكٍجّ عهى انسطر االخٍش ٌٔصُع يٍ انسذٌذ انصبج انضٌجك 

ثعضل زشاسي ٌزى رٕصٍم خضاٌ انزًذد انًفزٕذ ثأَبثٍت صبعذح َٔبصنخ يع 

اسطٕاًَ انشكم ٌٔشكت  ايب خضاٌ انزًذد انًغهك فٍكٌٕ يٍ انفٕالر انًشخم.

 فً غشف انًشاخم.

ٌزى َمم انًبء انسبخٍ انى   Hot Water Pipesأوببيب المبء السبخه .8

)أَبثٍت راْجخ ٔأَبثٍت انًشعبد أٔ انفبَكٌٕالد ضًٍ اَبثٍت يٍ انفٕالر 

ٔرذٍْ ثًبدح يمبٔيخ نهصذأ ٌٔزى عضنٓب ثبنصٕف انضخبخً عُذ ساخعخ( 

 .ًجُىيشسْٔب ضًٍ االلجٍخ أٔ خبسج ان
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رشكت فً انغشف رسذ  Hot Water Radiator المبء السبخه مشعبت .9

انُٕافز أ عهى اندذساٌ انجبسدح ٌٔزى دْبَٓب ثذْبٌ يمبٔو نهسشاسح ثهٌٕ 

  يُبست.

ٌشكت عهى انًشاخم ٔاألَبثٍت ٔانًضخبد يدًٕعخ يٍ انصًبيبد ٔاخٓضح   .19

 انزسكى نهًسبفظخ عهى دسخخ انسشاسح ثبثزخ.

ً  تكييف الهىاء -  :صيفب

 7ثذسخخ زشاسح +انًبء انجبسد  رؤيٍ انزً Water Chillersمبردات المبء  .1

ً دسخخ يئٌٕخ  زٍض كجٍش َزٍدخ نسدًٓب انًجشداد رشغم نزكٍٍف انٕٓاء صٍفب

ذ ثٍٍ كم لطعخ ٔرشكت يجشداد انًبء فً انًٕلع انعبو أٔ عهى عانكجٍش ٔانزجب

انسطر انًجُى عهى لبعذح ثٍزٍَٕخ ٌُٔزح عٍ ْزِ انزدٍٓضاد ضدٍح كجٍش 

 دٌسٍجم. 89زٕانً 

  Chilled Water Circulation Pump لببردمضخة تذوير المبء ا .2

انى  انًجشداديٍ  ٔرمٕو ثزذٌٔش انًبء يجشداد انًبء أٔ ثغشفخ رشكت ثدٕاس 

ً  انفبٌ كٌٕم ٔٔزذاد يعبندخ انٕٓاء صًٍ اَبثٍت فٕالرٌخ  .يعضٔنخ زشاسٌب

خضاٌ انزًذد انًغهك فٍكٌٕ ٌشكت عبدح   Expansion Tankخسان التمذد .3

 .انًضخبديٍ انفٕالر اسطٕاًَ انشكم ٌٔشكت فً غشف 

انى  انجبسدٌزى َمم انًبء   Chilled Water Pipes الببردأوببيب المبء  .4

ضًٍ اَبثٍت يٍ انفٕالر )أَبثٍت راْجخ ٔٔزذاد يعبندخ انٕٓاء انفبَكٌٕالد 

 بدح يمبٔيخ نهصذأ ٌٔزى عضل خًٍع االَبثٍتٔأَبثٍت ساخعخ( ٔرذٍْ ثً

ٌٔكٌٕ لطش أَبثٍت انًبء انجبسد أكجش يٍ  .عضل زشاسي-ثبنصٕف انضخبخً

 .لطش األَبثٍت انًبء انسبخٍ

رشكت فً داخم  Air Handling Units-AHU وحذات معبلجة الهىاء .5

انًجُى فً غشف خبصخ ثٓب ضًٍ انمجٕ أٔ رشكت عهى انسطر أٔ ٌزى رعهٍمٓب 

فً انسمف ارا كبَذ صغٍشح انسدى. رشكت عبدح الشة يب ًٌكٍ انى انًكبٌ 

 انزي رخذيّ.

ًْ عجبسح عٍ صُذٔق ٌسزٕي عهى  Fan Coil Unitsوحذات الفبوكىيل  .6

شاسي اَجٕثً يضعُف ٌزى رٕصٍم يجبدل ز -يشٔزخ ْٕاء ٔٔشٍعخ يبء 

انًجبدل انسشاسي يع اَبثٍت انًبء انجبسد ٔانسبخٍ نزجشٌذ أٔ رسخٍٍ انٕٓاء 

 صٍفبً أٔ شزبًء.

يٍ ٔزذح رسزخذو نُمم انٕٓاء انسبخٍ أٔ انجبسد  Air Ductمجبري الهىاء  .7

رصُع عبدح ٔاعبدرّ انى ٔزذح انًعبندخ انى االيبكٍ انًكٍفخ يعبندخ انٕٓاء 

ٌٔزى عضنٓب ثبنصٕف انًضٌجك انصبج  –يدبسي انٕٓاء يٍ انٕاذ انفٕالر 
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انضخبخً. يمطع يدبسي انٕٓاء ٌكٌٕ يسزطٍم انشكم أٔ دائشي ٔرعهك عهى 

 انسمف.

رسزخذو نطشد انٕٓاء يٍ  Extract Air Fanمراوح طرد الهىاء  .8

ضل انسًبيبد انى خبسج انًجُى ٌٔزى ٔصهٓب يع يدبسي ْٕاء ثذٌٔ ع

 ٔرشكت ثشكم عبو عهى انسطر االخٍش. زشاسي

رشكت عهى يدبسي انٕٓاء ٔرمٕو   Air Grillesفتحبت تىزيع الهىاء  .9

رثجذ عهى انسمف ثزٕصٌع انٕٓاء ثشكم يُزظى ضًٍ انًكبٌ انًكٍٍف ٔ

ٔرعهك انى انسمف انجٍزًَٕ ٌٔزى اخزٍبس َٕعٓب ثسست انذٌكٕس انًُفز انًسزعبس 

 اندذساٌ. عهىاٌضب ًٌٔكٍ رشكٍجٓب 

يمبٌٍس دسخخ ٔٔزذاد يعبندخ انٕٓاء ٌشكت عهى يجشد انًبء ٔانًضخبد  .19

 هزسكى ثذسخخ زشاسح انٕٓاء ٔانزسكى ثزذفك انٕٓاء.نأخٓضح زشاسح ٔ
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