
 

 

 استفاده از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه 

در حااال حا اار میااجا  دررااه حاارارر شی واار  ررخمااف   شی واار  م اار ف در        

موتورخانااه هااا ت ااورر دسااتف   تمااا  تنراایم دررااه حاارارر ترموسااتار د اا     ااا 

انجا  مف وردد   معماوال  تارای تماا  مادر تار ر ی  ا   ادد         پمپهای سیرکوالسیو 

تغییرار دماای هاوا درلاول ر ز موراز ا اجا ک  اا کااهک دماای          .ثاتت قرار دارد

داخل ساختما  شده که نتیجه ش  انحراف دمای داخل ساختما  از محد ده شساا ک  

ی همچنااید در تساایاری از ساااختمانها.   م اارف تیهااوده سااوخت   اناارشی مااف تاشااد

تجااری کاه از  یاای سااختما       -شموزشاف  - ماومف  -غیرمسکونف تاا کاارتری اداری  

ت ورر غیرپیوسته   تنها در تخمف از ساا ار ر ز اساتفاده ماف واردد   نیاازی تاه       

 .کااااااارکرد موتورخانااااااه پاااااار از اتمااااااا  سااااااا ت کاااااااری  رااااااود ناااااادارد 

 اا   ر ش  علف تنرایم دساتف ترموساتار د  هاا   پمپهاال قاتلیات ا ماال خاموشاف          

  .کنترل تجهیجار در   عیت شماده تاش را ندارند

 

 

تناترا د تا توره ته  د  کارش ف دقیق   محد د تهای کنترلاف ترموساتاتهای دساتفل    

 : ااار رر اساااتفاده از سیساااتم هاااای کنتااارل هوشااامند موتورخاناااه تاااه منراااور  

 راهبااااری   کنتاااارل یااااحیت تجهیااااجار موتورخانااااه شااااامل ممااااعلها   پمپهااااا    

   رلااااوویری از م اااارف تیهااااوده سااااوخت   اناااارشی الکتر کااااف تهینااااه سااااازی 



 

 

 تثبیااااااااات محاااااااااد ده شساااااااااا ک حرارتاااااااااف سااااااااااکنید سااااااااااختما      

 کاااااااااااهک اسااااااااااتهای تجهیااااااااااجار   هج نااااااااااه هااااااااااای مرتولااااااااااه   

 ن هااااااداری تاسیسااااااار حرارتااااااف   -کاااااااهک هج نااااااه هااااااای ساااااار  ر   

 .ششااکار مااف وااردد       انتمااار شال نااده هااای ز ساات محی ااف   کاااهک تولیااد  

خت   اناارشی توسااس سیسااتمهای کنتاارل هوشاامند ایااول تهینااه سااازی م اارف سااو

موتوخانااه مبتنااف تاار کنتاارل ورمااا ک از مبااداد   محاال تولیااد اناارشی حرارتااف          

ا د سیستم تا در ا ت الا اار از سنساورهای حرارتاف کاه     . مف تاشد( موتورخانه)

 :در محلهااااااااااااااااای ز اااااااااااااااار ن ااااااااااااااااز مااااااااااااااااف وردنااااااااااااااااد     

ای محایس خاار    حاداقل دما  ) لع شمالف سااختما  رهات انادازه ویاری دماای ساا ه       

 (سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااختما 

 کلکتاااااااااااااااااااااااااااااااور شی وااااااااااااااااااااااااااااااار  ررخماااااااااااااااااااااااااااااااف  

 خر رااااااااااااااااااااااف منبااااااااااااااااااااااع شی واااااااااااااااااااااار  م اااااااااااااااااااااار ف

لحرااه تااه لحرااه الا ااار حرارتااف موقعیتهااای  ااور را اناادازه ویااری   تااا تمااخی    

هوشمند نیاز حرارتف ساختما  تا ترقاراری شارا س م لاوی در تاتساتا   اا زمساتا        

  ررخمف را راهبری مف تجهیجار حرارتف موتورخانه شامل ممعلها   پمپهای شی ور

نیاج متناساز تاا    ( شی ور  م ر ف -ورما ک)تد د یورر م ارف ورما مف . نما د

( تجااری  -شموزشاف  - ماومف  -اداری)نوع کارتری ساختما  مسکونف  ا غیرمسکونف 

 . تامید   کنترل مف شود

یر ه رو ف م رف انرشی حایل از  ملکرد سیستم ته د  دسته تقسیم مف شاوند  

: 

 (مساکونف   غیرمساکونف  )م ارف ورما ماف درزماا  اساتفاده از سااختما      کنترل 

خاموشف  ا شماده تاش موتورخانه پار از ساا ت کااری سااختما  هاای غیرمساکونف       

 (تجاری - مومف -شموزشف-در ساختمانهای اداری)



 

 

 

 

هن ا  استفاده از موتورخانه در ساختمانهای مسکونف    ا غیرمساکونف   تاا در نرار    

شرا س کارکرد زمستانف تاتساتانف   تارای کنتارل ورماا کل مماعلها   پمپهاا       ور تد 

در ا د منحنف دمای شی ور  ررخمف در . توسس    منحنف حرارتف کنترل مف شوند

تاسیسارل تاتعف از درره حرارر محیس خار  ساختما  مف تاشاد   تاه یاورر لحراه     

ترل مف شود   تا ا  ا جااد   ای   خودکار متناسز تا تغییرار دمای خار  ساختما  کن

تد د یورر هن اا  وار  شاد  دماای     . دمای  کنواخت در داخل ساختما  مف وردد

محیس خار  ساختما  ممعلها   پمپها ته اندازه ای کار مف کنناد کاه ورماا ک در حاد     

مورد نیاز   در محد ده شسا ک حرارتف تامید شود   از تولید تایک از حاد حارارر    

ز شااد  پنجااره هااا تمنرااور تعااد ل دمااای اتاقهااا مااف وااردد  کااه مورااز کا  ااف   تااا

 .رلااااااااااااااااااااااااااااااااااوویری مااااااااااااااااااااااااااااااااااف نما ااااااااااااااااااااااااااااااااااد 

ترای تامید دمای شی ور  م ر ف م اتق تا شرا س م لوی تعر ف شده نیج تجهیاجار  

موتورخانه ته اندازه ای کار ماف کنناد کاه تنهاا دماای شی وار  م ار ف در ساا تهای         

 .تیماااااترماااااورد نرااااار تاااااه حاااااد تعر اااااف شاااااده   م لاااااوی ترساااااد   ناااااه  



 

 

در ساختمانهای تا کارتری غیرمسکونف نریر ادارارل مادار،ل مجتماع هاای تجااری       

نیج تدلیل غیرپیوسته تود  ساا ت تهاره تارداری از سااختما ل سیساتم کنتارل        ...

هوشمند موتورخانه توسس    تقو م زمانف پر از سا ت کاری   تا زماا  پایک راه   

ورخاناه را کااما  خااموش    اا در   اعیت      اندازی موتورخاناه در یابت ر ز تعادل موت   

قارار ماف   ( کنترل دماای شی وار  ررخماف در  ا  دماای ثاتات   پاا ید       )شماده تاش 

 .دهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد

 

  ژویهاای منح اارتفرد اسااتفاده از سیسااتم هااای کنتاارل هوشاامند موتورخانااه در  

 : مقا ساااااه تاااااا ساااااا ر ر شاااااهای تهیناااااه ساااااازی م ااااارف انااااارشی       

 :ساااااحت ز رتنااااای ساااااختما مسااااتقل تااااود   ملکاااارد سیسااااتم از م -1-2

تا ا اجا ک مساحت ز رتناای ساختماا ل م رف ساوخت   انارشی ش  نیاج تاه نسابت      

ساختمانهای کورکتر ا جا ک مف  اتاد   موراز ماف شاود تاا ارارای ر شاهای تهیناه         

تعنااوا  مثااال . سااازی م اارف اناارشی در ساااختمانهای تجروتاارل پاار هج نااه تاار شااود  

مسااحت کال سااختما  در نرار     % 51سااختما   دریورتیکه مساحت پنجره های هار  

متر مرتعل مقادار   هج ناه ارارای     000/50ور ته شود در    ساختما  تا مساحت 

تراتاار مقاادار   هج نااه اراارای ش  در  اا  ساااختما  تااا مساااحت  1پنجااره د  رااداره 

: متر مرتع مف تاشد   ته همید ترتیاز تارای ارارای ر شاهای د  اری مانناد        0000

ل  ااا ق هااای حرارتااف د ااوار   کااف   سااقفل شاایرهای ترموسااتاتی     ااا ق حرارتااف

 .راد اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتور

تاارخاف ر شااهای  ااورل سیسااتم هااای کنتاارل هوشاامند موتورخانااه دارای   ژوااف    

. ماف تاشاند   "مستقل تود   ملکرد از مساحت تنای ساختما "منح رتفرد   متما ج 

 ل تنهاا تاا ن از    ته  بارر د  ر در موتورخانه هر ساختما ل یرف نرر از مسااحت ش 

دلیال ا اد   .    دست اه تا هج نه ای ثاتت   حداقلل موتورخانه هوشامند ماف واردد   

تعااداد   .   ژوااف منح اارتفرد در تعااداد ممااعلها   د  هااای هاار موتورخانااه اساات   

م ارف کننادوا    )ظر یت حرارتف ممعلها   د  های تاسیسار حرارتف هر ساختما  

  همااواره تعااداد ممااعلها   ترکیااز  تااا مساااحت ش  نساابت مسااتقیم دارد( سااوخت



 

 

ظر یاات حرارتااف شنهااا تااه نحااوی اساات کااه  ااا ه تاار تااامید تااار حرارتااف مااورد نیاااز  

لبق تحقیقار انجا  شاده  . ساختما ل مورز ا جا ک هج نه های اررا ف نیج ن ردند

ساختمانهای موراود تعاداد د  هاا      % 99در س ت موتورخانه های کمور در تیک از 

 0000در سااختمانهای کورا  تاا مسااحت ز ار      . دست اه مف تاشاد  3 ممعلها حداکثر

 – kcal/h 150000مترمرتعل ظر یت حرارتاف مماعلها   د  هاا پاا ید   در حاد د      

مف تاشد   تا ا اجا ک مسااحت سااختما  تاا ثاتات ماناد  تعاداد د ا             100000

   kcal/h 1000000ممعلل ظر یت حرارتف شنها ا جا ک مف  اتد   حتف ته حاد د  

 . ااااااااااااااااااااا تیمااااااااااااااااااااتر نیااااااااااااااااااااج مااااااااااااااااااااف رسااااااااااااااااااااد

 ملکرد هر خر رف ممعل  ا پمپ در سیستم هاای کنتارل هوشامند موتورخاناه تاه      

در مادار تارر ا اد تجهیاجار قارار ور تاه         ( سری)شکلف است که ت ورر سر ال 

در زمانهاای مقتیاف    ON/OFFیرف نرر از ظر یت رر انف   شمپراش شنهاا تاا  رماا     

 .شنهااااااااااااااااااااااااا را کنتاااااااااااااااااااااااارل مااااااااااااااااااااااااف نما ااااااااااااااااااااااااد 

تناترا د تا توراه تاه تو ایحار  اور سیساتم هاای کنتارل هوشامند موتورخاناه تاا           

ممااعل دارای   ژوااف منح اارتفرد مسااتقل تااود   ملکاارد از   3قاتلیاات کنتاارل تااا 

 .مساااااااااااااااااحت تنااااااااااااااااای ساااااااااااااااااختما  مااااااااااااااااف وردنااااااااااااااااد  

 : پیاااااااا  زدا ااااااااف م اااااااارف سااااااااوخت در ا   ساااااااارما -2-2

ا اد  . داد ماف تاشاد  تا سا ار ا لیاه تاما   51ا   م رف واز در   ل سرما از سا ت 

محد ده زماانف مقاار  تاا غار ی خورشاید   کااهک دماای هاوا   نیااز تاه ا اجا ک            

ا اجا ک درراه حارارر تخار هاای وااز ساوزل       ) رش ند ورما مف ساختما  ماف تاشاد   

ا ااجا ک دررااه ترموسااتار د اا  در ساااختمانهای دارای موتورخانااه مرکااجی    ااا      

نکتاه قاتال توراه د  ارل     (. حد ساختمانفا جا ک تعداد راد اتورهای  عال در هر  ا

زما  پا ا  سا ت کاری ادارارل مجتمع های  مومف   تجاری   مدار، مف تاشد کاه  

ا اد مهام در کناار قاتلیات   اژه        . دقیقا  همجما  تا سا ت ا   م رف واز مف تاشد

منح ر تفرد سیستمهای کنترل هوشمند که توانا ف خاموشف    ا ا مال دمای شمااده  

ش م رف موتورخانه ساختمانهای غیر مسکونف پر از پا ا  سا ت کاری را دارند تا

 پیاااا  زدا ااااف م اااارف در ا   ساااارما : مفهااااو    ااااژه ای را پد ااااد مااااف ش رد  



 

 

ش  مرتاو  تاه   % 00از م رف واز ساالنه تاسیسار حرارتف هار سااختما  در حاد د    

متوساس  )رما ش  مرتو  ته   ال سا  % 00  در حد د ( ماه سال 1متوسس )  ل ورما 

 .ماااااااااااااااف تاشاااااااااااااااد ( ر ز در ساااااااااااااااال 510مااااااااااااااااه  اااااااااااااااا   1

همچنااید در تساایاری از ساااختما  هااای اداری   ماادار،ل موتورخانااه در تاتسااتا     

تناترا د در ا اد دساته   . خاموش   تنها در زمستا  مورد تهره ترداری قرار مف ویرد

ند یر ه رو ف حایل از  ملکرد سیستمهای کنترل هوشام % 500از ساختمانها  ما  

که لبیعتا  میجا  اثر تخماف ش  تار ر ی   . موتورخانه مرتو  ته   ل سرما خواهد تود

 .رباااارا  پیاااا  م اااارف نیااااج تساااایار محسااااو،   قاتاااال تاماااال مااااف تاشااااد   

از حجم واز یر ه رو ف شاده حایال از  ملکارد سیساتمهای کنتارل      % 00درحد د 

اش موتورخاناه  هوشمند موتورخانه در   ل سرما مرتو  ته خاموشف  ا دمای شماده ت

تا سا تهای ا لیاه   17پر از پا ا  سا ت کاری ساختمانهای غیرمسکونف   از سا ت 

 .تامااااداد مااااف تاشااااد کااااه همجمااااا  تااااا سااااا ت ا   م اااارف واااااز اساااات        

پی  های م رف واز در ساختمانهای غیرمسکونف   اداری لف د  نوتت  کاف یابحها   

وقاع نمااز   ناهاار   اساتفاده     ته هن ا  شر ع کار اداره   د  ری در هن اا  ظهر   م

از شی ور  م ر ف مف تاشد که البته اثرار ش  تر ر ی م رف واز شبکه ناریاج ماف  

تاشاااد  لااف تااا ا ااد  رااود در یااورر اسااتفاده از سیسااتم هااای کنتاارل هوشاامند    

موتورخانه تا توره ته ا جا ک دمای هوا ته هن ا  ظهر   نیاز ورما ک کمتار در ا اد   

 .یاااااااا  زدا ااااااااف یااااااااورر مااااااااف پاااااااا  رد مق ااااااااع زمااااااااانف نیااااااااج پ

 : کنتااااارل مساااااتقیم   از مباااااداد تجهیاااااجار حرارتاااااف سااااااختما      -3-2

تا اررای ر شهای مختلاف تهیناه ساازی در سااختمانها ف کاه دارای سیساتم حارارر        

مرکجی مف تاشندل  رش ند یر ه رو ف   کاهک م رف سوخت نها تا  منجرته تقلیال  

 . ااا غیاار مسااتقیم مااف وااردد   زمااا  کااارکرد ممااعل هااا تااه د  یااورر مسااتقیم    

در تمااامف ر شااهای تهینااه سااازی م اارف سااوختل تااه اسااتثناد سیسااتمهای کنتاارل   

 : هوشاااامندل کاااااهک زمااااا  کااااارکرد ممااااعلها ت ااااورر غیرمسااااتقیم   تااااا 

کاهک نرخ ا ت دماای شی وار  ررخمافل مانناد اساتفاده از  اا ق هاای حرارتاف در         

ه کمف ورما ک از کافل مماعل   تدنه د  هال مناتع شی ور  م ر ف   سیستمهای لول



 

 

 پرتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازده

 کاااهک حجاام شی واار  ررخمااف در ساااختما ل ماننااد شاایر ترموسااتاتی  راد اااتور   

کاهک توا  موارد  اورل مانناد پنجاره د رادارهل  اا ق کااری حرارتاف ساقف   کاف          

 .د وارهااااااااااااااااااااااااااااااااااا مااااااااااااااااااااااااااااااااااف تاشااااااااااااااااااااااااااااااااااد  

در یورتیکه سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه ت ور مستقیم  ا ه تر کنتارل  

خاموشف ممعلهال پمپهای شی ور  ررخمف را نیج تا من قف هماهنا     -  ر شنفزما

سازوار تا ترناماه کاارکرد مماعل هاال متناساز تاا تغییارار دماای خاار  سااختما              

 .شاااااارا س م لااااااوی دمااااااای شی واااااار  م اااااار ف کنتاااااارل مااااااف نما ااااااد      

  تا   مف وردد تا دمای شی وار ( کنترل تجهیجار در مبداد)ا د   ژوف منح رتفرد 

ررخمف تنها ته اندازه مورد نیااز   تاا ترقاراری شار   م اارف ورما ماف ا اجا ک        

در غیرا ن ورر همواره دمای شی ور  ررخمف در تاالتر د حد خود تاوده   تاا   .  اتد

. اررای ر شهای تهینه سازی در محل م رف مف تا ست از اتاف ش  رلاوویری نماود  

ررخمف تاه میاجا  قاتال ماحراه ای در      ا ه تر ش  کنترل مستقیم پمپهای شی ور  

-م رف انرشی الکتر کافل یار ه راو ف شاده   هج ناه هاای اساتهای   سار  ر        

 .ن هااااااااااااداری نیجتااااااااااااه شاااااااااااادر کاااااااااااااهک مااااااااااااف  اتنااااااااااااد   

تهینااه سااازی میااا ف م اارف سااوخت در سااا تهای تع یلااف ساااختمانهای       -4-2

 : غیرمسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااکونف

راو ف در م ارف   قاتلیتهای کنترلف سیستم های هوشمند موتورخانه موراز یار ه   

 : سااااااااااوخت تااااااااااه د  یااااااااااورر ز اااااااااار مااااااااااف وردنااااااااااد    

 کنتاارل م ااارف ورما مااف در زمااا  کااارکرد   تهااره تاارداری از موتورخانااه     -الااف

امکا  خاموشف    ا شماده تاش موتورخانه در دما ف ثاتت   پا ید پر از ساا ت   -ی

 کااااااااااااااااااااااااااااری در سااااااااااااااااااااااااااااختمانهای غیرمساااااااااااااااااااااااااااکونف

 -شموزشاف  -اداری)  غیرمساکونف   ساختمانها ته لحاظ کارتری ته د  دسته مساکونف 

تقسیم ماف شاوند در سااختمانهای مساکونف از موتورخاناه ت اورر       ( تجاری - مومف

پیوسته   دا م ته منرور تامید م ارف ورما مف استفاده مف شاود   یار ه راو ف    

ناشااف از  ملکاارد سیسااتم هااای کنتاارل هوشاامند موتورخانااه در ا ااد دسااته از        



 

 

مال تغییرار دمای خار  ساختما    کنترل دمای شی وار   ساختمانها یر ا  ته لحاظ ا 

 .امکااا  پاا  ر اساات% 00م اار ف مااف تاشااد   یاار ه رااو ف در ا ااد ساااختمانها تااا 

درساااختمانهای غیرمسااکونف ماننااد ادارار   ماادار، تاادلیل اسااتفاده منق ااع        

غیرپیوسته از ساختما  امکا  خاموشاف    اا شمااده تااش موتورخاناه پار ازساا ت        

تهاره تارداری ازا اد پتانسایل تنهاا توساس سیساتمهای کنتارل         . نیج راود دارد کاری 

تعنوا  مثاال در مدرساه ای کاه ساا ت کااری ش  از      . هوشمند امکا  پ  ر مف تاشد

  ار ماف تاشاد   رمعاه هاا نیاج تع یال اساتل تنهاا از محال            16یابت تاا    1ساا ت  

ایل ماف شاود   یر ه رو ف ح% 11خاموشف موتورخانه پر از سا ت کاری تیک از 

  در یورتیکه یر ه رو ف زماا  کاارکرد موتورخاناه نیاج تاه ش  ا اا ه واردد ا اد         

 .ا ااااااجا ک مااااااف  اتااااااد  %51رقاااااام یاااااار ه رااااااو ف تااااااه حااااااد د  

در سا ر ر شهای تهینه سازیل یر ه رو ف در م رف ساوخت تنهاا درزماا  کاارکرد     

و ف زماا   موتورخانه ممکد مف تاشد   قادر ته استفاده از پتانسایل تااالی یار ه را    

 .تع یلااااااااااااف در ساااااااااااااختمانهای غیرمسااااااااااااکونف نمااااااااااااف تاشااااااااااااند 

 اا دمااای   )یر ه رو ف هوشمناد در پیک راه انادازی   تسار ع در خااموشف  -5-2

 :موتورخانااااااااااااه ساااااااااااااختمانهای غیرمسااااااااااااکونف( شمااااااااااااده تاااااااااااااش 

 کف د  راز پتانسیلهای قاتل ماحراه یار ه راو ف در م ارف ساوخت سااختمانهای       

از قاتلیتهااای هوشاامند پاایک راه اناادازی   تساار ع در   شموزشاافل اسااتفاده -اداری

خاموشف  اا شمااده تااش سیساتم هاای کنتارل هوشامند موتورخاناه در سااختمانهای          

تا توره ته الا ار ارساالف از سنساور حرارتاف کاه در  الع      . غیرمسکونف مف تاشد

شمالف ساختما  ن ز شده استل سیستم هاای کنتارل هوشامند قاادر ماف تاشاند       

مه رد ل زمانف   متناسز تا سردی هوای خار  سااختما  موتورخاناه هاا را    لبق ترنا

از رند د سا ت ز دتر از سا ت شر ع ته کار ساختما  ر شاد    اا از دماای شمااده     

همچنااید تااا تورااه تااه دمااای هااوای خااار   . تاااش تااه شاارا س تاااتع حرارتااف ترسااانند 

دتر موتورخاناه راخااموش   سا ت ز  5ساختما    در سا ار انتها ف کار ساختما ل تا 

   ا ته دمای شماده تاش مف ترند که مورز یر ه رو ف هوشمند در م رف ساوخت  

 .می اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااردد



 

 

 : (ماااه سااال 50)د ره مااوثر یاار ه رااو ف   تهینااه سااازی م اارف سااوخت  -6-2

تاه اساتثناد  اا ق    )سیستم های کنترل هوشمند تر خاف سا ر ر شهای تهینه سازی 

که تنها در د ره سرما   پنج  ا شاک مااه   ( های لوله کمفکاری موتورخانه   سیستم 

سال قادر ته یر ه رو ف   تهینه سازی م رف سوخت ساختما  مف تاشاندل تادلیل   

کنترل دمای شی ور  م ار ف تاا د  دماای حاداقل   حاداکثر در لاف شابانه ر ز در        

د د تاتستانها نیج ته میجا  قاتل ماحره ای م رف سوخت را کاهک ماف دهناد   تا   

 .ماااااااه سااااااال  عااااااال مااااااف تاشااااااند  50ترتیااااااز ت ااااااورر لحرااااااه ای در 

 زما  مناسز ن ز   تهره ترداری از سیستم های کنترل هوشمند موتورخاناه -7-2

: 

ماف تاشاد    مدر زما  ن ز   راه اندازی سیستم های کنتارل هوشامند موتورخاناه   

 .کااه تااد   انجااا  هیچ ونااه تغییاارار مکااانیکف در موتورخانااه انجااا  مااف وااردد      

تهمید  لت ا د ر ش در هر زما  از سال قاتل اررا مف تاشد   هیچ وناه  قفاه ای   

 .در تااااااااامید م ااااااااارف ورما مااااااااف ساااااااااختما  تورااااااااود نمااااااااف ش رد    

در د  ر ر شهای تهینه سازی ا د  اکتور  امل محد دکنناده ای تارای زماا  ارارای     

سرما   در  تعنوا  مثال پنجره های د  رداره را نمف توا  در   ل. پر شه مف تاشد

سااختمانها ف کاه از ش  تهاره تارداری شاده اسات ارارا نماوده  اا تعاو   شاایرهای           

ترموستاتی  راد اتور تا شیرهای قاد مف در زمساتا  موراز اخاتال رناد ر زه در      

 .ورما ک ساختما  مف وردد
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