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Window      1-تكييف نظام الشباك

Split 2-تكييف نظام

-:تكييف مركزي وينقسم إلى -3

- DIX  تكييف وحدات

مجمعة 

- chiller

-:ينقسم التكييف الى ثالثة انواع 

أنواع التكييف



.درجة سليزية46درجة الحرارة الفعلية لتصميم الوحدة المختارة يجب أن تكون -1

.أمتار لكل ثانية3يجب أالَّ تتعدى سرعة الهواء في المخارج عن -2

غراماً 275الصاج المستخدم لمجرى الهواء يجب أن يكون مطلياً بمادة من الزنك بكمية -3

ويجب تقوية مجرى ( كيج24الى 22) لكل متر مربع لكال الطرفين، ويستحسن استخدام من 

.الهواء بعمل منحنى على مسطح المجرى على شكل مقطع عرضي

هواء، تجميع قطع الهواء باضافة معجون حديد بين األجزاء المتصلة ببعض لمنع تسرب ال-4

.وأيضا يفضل ربط مجاري الهواء ببعضها

-:خطوة فنية الختيار نظام التكييف



:الداخلية الوحدة •

.اختر مكان مناسب حيث يمكن تبريد جميع زوايا الغرفة-1

.اختر مكان يسهل عملية توصيل االنبوب وخرطوم الصرف-2

.الصيانةالجراءكافىدع حول الوحدة مكان -3

.اختر جدار قوى -4

:الخارجيةالوحدة * 

.تجنب اشعة الشمس المباشرة-1

.الرياح الشديدة واألتربةأماكن -2

.انبعاث الحرارة ومداخن التهوية وغيرها أماكن -3

.ازعاج الجيران فىاختر مكان مناسب ال يسبب خروج الهواء الساخن او الصوت -4

.اختر مكان جيد التهوية-5

.اختر مكان بعيداُ عن ميزاب صرف األمطار -6

:اختيار موقع الوحدة





وصف نظام جهاز تكييف الهواء

:مالحظات 

وحدة التحكم السلكية يتم توريدها من المصنع مع الوحدة -1

الداخلية

وحدة التحكم السلكية يتم وضعها على الحائط وهى تقوم-2

دة بالتحكم فى جميع وظائف تشغيل جهاز التكييف بدون وح

تحكم السلكية

وحدة التحكم الالسلكية اختيارية حسب الطلب وفى حالة-3

استخدامها نستخدم مع وجدة التحكم الحائطية النمطية

تكييف الشباك  و  السبليت:أوال 



تركيب الوحدة الخارجيه

-:خطوات التركيب



واالرضى للوحده –التركيب الحائطى 

-:الخارجيه



:       تركيب الوحدة الداخلية 



:تابع تركيب الوحدات الداخلية



:خطوات تركيب الوحدة الداخلية

ادخال االسياخ المطلوبة فى (:1)خطوة 

السقف

مم 8ادخال اربعة اسياخ مقلوظة قطر 

داخل السقف فى االماكن التى يتم تحديدها

.من قبل



:خطوات تركيب الوحدة الداخلية

تركيب الوحدة (:2)خطوة 

ادخل الطرف االخر لالسياخ 

المقلوظة فى الفتحات الموجودة 

بظهر شاسيه  الوحدة 

استخدام موانع االهتزازت  

والورد ثم قم برباط الصواميل 

حتى يتم تحميل الوحدة جيدا اذا 

كان هناك فراغ ضع توح مطاط 

بين السقف والوحدة الداخلية



نهاية الوصلة الكهربائية التى (:3)خطوة

يتم توصيلها الى الوحدة االلكترونيه 

االساسية بالوحده الداخلية 

يلها نهايه الوصلة الكهربائية التى يتم توص

ات الى الوحده االلكترونيه لمستقبل االشار

.االسلكيه واللمبات 



أنواع التكييف المركزي
:ينقسم الى

تكييف باستخدم وحدات مجمعة -1 DIX:

طن تبريد فى مصر 25وهذه الوحدات ذات قدرة محدودةتصل
ج6000-4000سعر الطن

:التكييف بنظام التبريد بالمياه المثلجة-2

:التكييف بنظام التبريد بالمياه المثلجة ينقسم الي -

مياه مثلجة تبرد بالهواءوحدات تبريد-1

وحدات تبريد مياه مثلجة تبرد بالمياه -2

وعادة ما يستخدم النظام الثانى فى المبانى الضخمة  او المنشات 
000000000ومتعددة كالقرى السياحيةال



وينقسم الى نوعان :مخارج الهواء

مخارج هواء تغذية وذلك لنشر الهواء داخل الفراغ المراد تكيفه-1

مخارج الهواء راجع وذلك ألتمام عملية تدوير الهواء داخل الفراغ -2
المكيف حيث تعمل 

كفتحات لموارد الهواء العائد

:خطوات التركيب

يبدا بتركيب النظام باختار مكان تركيب الوحدة المجمة حيث يركب فى -1
العادة على الوجهات الخلفية اوعلى اسطح المبانى غالبا وذلك لثقل الوزن 

كجم 1500-200حيث يتراوح وزنها من

 DIXتكييف باستخدم وحدات مجمعة 



:ومن الممكن ان توجد وحدات التكييف على صورتين

وحدة التكيف المجمعة حيث تكون الوحدة مصنعة بالكامل داخل المصنع -1
وجهاز لتركيب 

شبك المواسير عليها

وحدة تركيب منفصلة حيث تنقسم الى -2

خارجى-2داخلى                        -1

ان الجز ء الخارجى يكون خارج المبنى والداخلى داخل الفراغ المراد حيث
تكيفه ويتم األتصال بين الوحدات من مواسير مصنعة من النحاس 

عمال 4-3ويبلغ عدد العمالة المستخدمة فى هذه الوحدات لتركيبها ما بين 
غير العمالة العادية 15-10للفنى بينما المساعد من50-35ويومية الفردمن 

لرفع الوحدة

 DIXتكييف باستخدم وحدات مجمعة 



تم وفي هذا النوع من أنواع التكييف يتم استخدام الماء كوسيط للتبريد داخل األماكن المراد تبريدها في

تبريد الماءأوال أثناء مروره في المبخر ثم يضخ الماء البارد إلى مبادالت حرارية داخل فاألماكنالمراد 

تبريدها بواسطة مضخات خاصة ثم يتم تبادل الحرارة بين الماء البارد وهواءالمكان المراد تبريده 

م ويتم تبريد المكثف إمابواسطة الهواء الجوي فيسمي النظا. بواسطة مراوح مسلطة علي تلك المبادالت

أو بواسطة الماء الذي يتم  ( AIR-COOLED CHILLER)وحدة تبريد ذات مكثف مبرد بالهواء 

انتقاله بواسطة مضخات خاصة تنقل الماء من أبراجالتبريد إلى مبادل حراري وتمر فيه مواسير 

المكثف حيث يتم تبريد سائل المبرد بالمياه (WATER-COOLED CHILLER) .

دائرة التبريد-1

المكثف -2

صمام التمدد لمركب التبريد-3

المبرد-4

الباردةالمياه بواسطة التبريد

(CHILLED WATER SYSTEM):



:وحدات تبريدمياه مثلجة تبرد بالهواء

134او 22وهى وحدة مياه تبريد تعمل بالفريون a  صديق البيئة تتميز بانخفاض الكهرباء المستخدمة  وبكبر سعتها
0طن تبريد 500التى تصل الى 

وحدة المياه المثلجة تترتبط بشبكة من المواسير المثلجة الى وحدات التكييف ثم الى وحدات المروحة الملف او الهواء

الف نظرا ألن يتم استراد الوحدات من الخارج14-10ويبلغ سعر الطن من

تصنع المواسير من نوع اسملس استيل ويختلف  سعر المواسير تبعا للسمك المستخدم وسعر الوحدات يصل من 
الف 100-500

من المألحظ انها يتم اجراء جميع الخطوات غير انه يوجد بعد الختألفات البسيطة تبعا لكل خطوة :مراحل التركيب 
:سوف يتم ذكرها

تركيب الوحدات من المألحظ انه يتم التركيب للوحدة فى الألدوار السفلية للمبنى ويستخدم نفس العدد السابق للعمالة



تصميم بعد االنتهاء من التصميم المعماري واإلنشائي للمشروع المراد تكييفة يتم البدء في

التكييف وتكون أول مرحلة واهم مرحلة من مراحل التصميم هي حساب األحمال الحرارية 

المثال للمشروع ويفضل حساب تلك األحمال في استخدام برامج الكمبيوتر منها علي سبيل

(Hap 2.40, Block load).  وبعد أن يتم حساب األحمال الحرارية يتم تحديد حجم المكائن

.المطلوبة للمبني

دء وعند االنتهاء من حساب األحمال الحرارية وتحديد حجم المكائن المطلوبة للمبني يتم الب

حيث يعتمد حجم تلك المجاري علي كمية المساحة  ( Duct)تصميم مجاري الهواء في 

.تبريدها ويجب التأكد من تصميم مجاري الهواء بالشكل المناسبالمراد 

:تصميم تكييف الهواء المركزيمراحل 



مراحل تصميم تكييف الهواء المركزي:

 يالحظ وجود مباني تعاني من مشكلة صوت مرتفع في مجاري الهواء( Duct ) 

احد           وكذلك سوء في توزيع التبريد حيث تجد اختالفا في درجات الحرارة في المبني الو

بالشكل  ( Duct )ويرجع السبب في ذلك إلى سوء التصميم وعدم توزيع الهواء في مجاري

.المناسب

وبعد االنتهاء من تصميم مخططات التكييف يجب مطابقتها مع المخططات األخرى           

كمخططات المدني والكهرباء لضمات عدم تعارض هذه المخططات وحتى يتم إنجاز          

.المشروع في احسن صورة



مراحل تصميم تكييف الهواء المركزي:

 مرحلة التنفيذ:

مرحلة اعتماد المواد-أ:

 أول خطوه واهم خطوه في مراحل التنفيذ هي مرحلة اعتماد المواد فيجب معرفة مواصفات

سعار هذه المواد المستخدمة في التركيبات قبل االتفاق مع أي شركة لتنفيذ التركيبات الن أ

ة         الشركات تعتمد علي مواصفات هذه المواد فكثيرا ما نجد إعالنات تكون رخيصة نسبي

جد أن لشركات التكييف ولكن عند السؤال في مواصفات المواد تجدها أسوء المواد وبالتالي ن

.أسعارها رخيصا نسبيا مقارنة مع السوق

ون بتوفير المال ويعتقد كثير من الناس عند تنفيذ أعمال التكييف بمواد رخيصة نسبيا انهم يقوم

رها عن ولكنهم يجهلون أن بهذه الطريقة سوف يقومون بصرف أضعاف المبالغ التي تم توفي

و تم تركيب طريق الصيانة المستمرة للتكييف وكذلك نتيجة للصرف الحاد للكهرباء ووجد أن ل

ات العادية سيكون تكييف باستخدام في مواصفات عالية وبالتالي بمبالغ اكبر من استخدام المواصف

.المستفيد األول هو صاحب المشروع ألنهم سيوفر أعمال الصيانة والكلفة التشغيلية



مراحل تصميم تكييف الهواء المركزي:

 مرحلة التنفيذ:

مرحلة التركيبات-ب:

1-نفيذية بعد أن يتم االنتهاء من تصنيع مجاري الهواء طبقا لألبعاد الموجودة بالمخططات الت

تم ي( الحريق , الصحي , الكهرباء , والمعماري , اإلنشائي ) وبالتنسيق مع األعمال األخرى 

تثبيت صناديق اإلطارات الخشبية بعد دهنها بمادة عازلة للرطوبة في األماكن المحددة

مح ويجب أن تكون اإلطارات الخشبية من خشب جيد ونظيف ومن النوع الذي يس. بالمخططات

خشب وعند االنتهاء من صب الخرسانة المسلحة وبعد فك.بتركيب وفك البراغي به بسهوله

.الخرسانة يكون المشروع جاهزاً لتركيب مجاري الهواء

2- يتم تعليق القطع المصنعة لمجاري الهواء علي حماالت

مصنوعة من زوايا حديدية مدهونة بمادة مانعة للصدأ ويراعي 

.فيها السماكة والنوعية والمسافات البينية بين الحماالت



مراحل تصميم تكييف الهواء المركزي:

 مرحلة التنفيذ:

مرحلة التركيبات-ب:

3-تسمي بعد االنتهاء من تحميل مجاري الهواء علي الحمالت يتم ربط بينهما عن طريق رابط و

:وهناك طريقتين في للجمع هما . هذه الطريقة بعملية الجمع

((POCKET JOINT. طريقة البوكت جوينت· 

((U S JOINT. طريقة اليو اس ·



وتستخدم الطريقة األولى إذا كانت األحجام المستخدمة في عملية جمع مجاري الهواء أحجام 

.كبيره والطريقة الثانية إذا كانت األحجام المستخدمة صغيرة

4-يد بعد االنتهاء من جمع مجاري الهواء يتم احكام قطع الصاج مع بعضها بوضع معجون حد

.علي اماكن الربط بين العلب لكي ال يكون هناك تسرب للهواء من مجاري الهواء



مراحل تصميم تكييف الهواء المركزي:

 مرحلة التنفيذ:

مرحلة التركيبات-ب:

5- وبعد االنتهاء من جميع المراحل السابقة يتم وضع العازل الحراري حول مجاري الهواء

واء وذلك بتثبيته بدهان مجاري الهواء بمادة الصقه ثم يلف العازل الحراري حول مجاري اله

السلك ويتم وضع زوايا الصاج في أركان مجاري الهواء فوق العازل الحراري لحمايته عند لفه ب

.المجلفن وتختلف سماكة هذا العازل وكثافته باختالف طبيعة استخدام المبني

6-لكثافة يتم تغطية مجاري الهواء الخارجة من المبني بنوعية مختلفة من العازل حيت تكون ا

شمس والسماكة اكبر من نوعية العازل المستخدمة في داخل المبني نظرا لتعرضة إلى أشعة ال

.والظروف المناخية



مراحل تصميم تكييف الهواء المركزي:

 مرحلة التنفيذ:

مرحلة التركيبات-ب:

7-د ذلك يتم عند تركيب السقف الزائف تترك أماكن لمداخل ومخارج الهواء بالسقف الزائف وبع

فتحات تركيب مدخل مداخل ومخارج الهواء باألماكن التي تم تركها بالسقف الزائف وتثبت مع

م وبالنسبة لالماكن التي ال يوجد بها سقف زائف يت. مداخل ومخارج الهواء لمجاري الصاج

صصة تركيب مداخل ومخارج الهواء علي الحوائط عن طريق تثبيتها باإلطارات الخشبية المخ

.لهذا الغرض

8-ينة بعد أن يتم االنتهاء من أعمال العازل لمجاري الهواء الخارجة من المبني والمتصلة بماك

:وهناك طريقتين للتغطية. التكييف يتم تغطيتها للحماية

.التغطية بواسطة األسمنت· 

.التغطية بواسطة ألواح األلمنيوم· 



مراحل تصميم تكييف الهواء المركزي:

 مرحلة التنفيذ:

مرحلة التركيبات-ب:

9-يف وعند وضع الماكينات علي القواعد علي األسطح يتم وضع عازل بين ماكينة الكتي

ح والقاعدة المحمولة عليها لمنع انتقال االهتزازات إلى األرضيات المتصل بالقاعدة وينص

.أنش2باستخدام عازل بسماكة 

10-ة من وبعد ربط مجاري الهواء الخارجة من المبني بماكينة التكييف بواسطة نوعية خاص

م القماش لكي يتم عزل االهتزازات الخارجة من بماكينة وعدم انتقالها إلى مجاري الهواء ويت

.في مكان سواء كان في مجاري الهواء أو في الماكينة (FILTER )تركيب مرشح الهواء النفي 

11-يتم في بعض مجاري الهواء تركيب السخان الكهربائي للهواء( DUCT HEATERS) 

.داخل مجاري الهواء علي السطح للتدفئة في فصل الشتاء



 المركزيمراحل تصميم تكييف الهواء:

 مرحلة التنفيذ:

مرحلة التركيبات-ب:

12-تكييف ويتم عند االنتهاء من جميع أعمال تركيب التكييف يتم تركيب مفتاح تشغل ال

(THERMOSTAT) هو أن إن الموضع الصحيح لمنظم الحرارة الذي يزيد من فاعلية التكيـيف

ويراعي  (Return Air Diffuser )يكون بعيداً عن مخارج الهواء وقريبا من فتحات الراجع 

سم عن األرض 150ارتفاعها يكون ضبط التكييف علي الدرجة المطلوبة 

(.مكان النظر)







: العوازل الداخلية 

.والتي تستخدم لعزل مجاري الهواء داخل المبنى

.كجم24انش وكثافة 1سماكة 



:العوازل الخارجية

.والتي تستخدم لعزل مجاري الهواء خارج المبنى

.كجم48انش وبكثافة 2سماكة 



:عوازل الصوت

والتي تستخدم لعزل مجاري الهواء من وحدات التكييف حتي 

امتار من هذه الوحدات 3اول تفرغ للمجاري او لمسافة 

ييف وتستخدم لمنع انتقال صوت التشغيل الخاص بوحدات التك

.الي داخل المبني

.كجم24انش وكثافة 1سماكة 

Duct   مجاري الهواء
هناك مواد كثيرة تستخدم في صناعة مجاري الهواء والكن افضل نوع هو النيبون استيل 

.الياباني

Grill diffuser    موزعات الهواء
.ما يجب الحرص عليه في موزعات الهواء هو وجود الدابر وهو مفتاح للتحكم في كمية الهواء

وهو المعدن الذي سيتم تغطية األجزاء الخارجة من المكينه والداخلة في المبني : الكالدينج 

.مم6.إلى 4.ويستحسن أن يكون بسمك 

التأكد من جودة نوعية صناديق الخشب المستخدمة في بفتحات مجاري الهواء كما هي مصممة 

.بالمخطط

ش التأكد من نوعية القماش المستخدم بين الماكينة والدكت الداخل للمبني حيث يتم وضع هذا لقما

.ليقلل من انتقال االهتزازات بين الماكينة والدكت





مسقط أفقي للدور االرضي

اعمال التكييف لفيال : مثال 



مسقط أفقي للدور االول



مسقط أفقي للسطح



2مثال 








