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ــدون  ــریه ب ــب نش ــرداری از مطال •کپی ب

اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
ــه  ــق ب •کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعل

ــت. ــانه اس ــی کاش آکادم
•نشــریه در تصحیــح، حــذف و یــا خاصه 

کــردن مقاالت رســیده آزاد اســت.
ــه صــورت  ــوی ب ــا اطــاع ثان •نشــریه ت

ــود. ــر می ش ــگان منتش رای
ــه  ــق ب ــوره آن متعل ــوق متص ــه حق •کلی

ــت.  ــریه اس ــدگان نش گردانن

 
ــادگی و  ــن س ــه همی ــت. ب ــا رف ــش م ــان از پی ــوی نائینی ــر موس دکت
راحــت،  ســاده،  بــود.  زیســته  عمــری  کــه  همچنانــی  بی آالیشــی. 
ــر  ــه. ه ــا ن ــود کار را ام ــه ب ــاده گرفت ــی را س ــر زندگ ــاش. اگ ــرم و پرت گ
وظیفــه ای را کــه قبــول کــرده بــود بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام داده 
ــان  ــم خیاب ــدازی کردی ــا را راه ان ــکده هوافض ــی دانش ــت وقت ــود. می گف ب
ــس دوســت داشــتند  ــادان. پ ــع معت ــود و محــل تجم ــک ب ــار آن تاری کن
ــا را  ــنگ المپ ه ــا س ــدام ب ــد و م ــوش باش ــان خام ــای خیاب ــه چراغ ه ک
می شکســتند. مــا هــم تعــداد زیــادی المــپ خریدیــم و هــر چراغــی کــه 
شکســته می شــد، به ســرعت تعویــض می کردیــم. ایــن جنگندگــی او 
ده هــا مثــال دیگــر هــم دارد کــه نمی تــوان آن هــا را چنیــن عیــان تعریــف 
کــرد ولــی نتیجــه ایــن جنگندگــی را می توانیــم به راحتــی تعریــف کنیــم: 
دانشــکده هوافضــا بــه تــاش او ایجــاد شــد، پــا گرفت، شــکفت و بــار داد.
دکتــر موســوی پیــش از انقــاب ســمت های دولتــی دیگــری نیــز داشــت. 
مســئولیت های وی در وزارت صنایــع در ارتبــاط بــا ســردخانه ها را نمی تــوان 
ــک  ــر را از نزدی ــه دکت ــانی ک ــیاری از کس ــه بس ــت. چنان ک ــده گرف نادی
می شناســند وی را بیشــتر مهندســی آچــار بــه دســت می داننــد تــا دکتــری 
ــده اســت. دانشــگاهی. کارنامــه وی در صنعــت شــیات درخشــان و ارزن
در دانــش دکتــر هیچ کــس حرف وحدیثــی نــدارد؛ امــا آنچــه بــرای 
و  این هاســت  ورای  مســئله ای  اســت  قابل ذکــر  و  جالــب  همــه 
آن اخــاق گــرم و مــردم داری دکتــر اســت. مدیــری کــه پابه پــای 
تیرهــای  را می خــورد و ســپر  آن هــا  کار می کــرد، غــم  کارمندانــش 
نشــوند. اذیــت  همکارانــش  تــا  می گرفــت  قــرار  بدخواهــان 
ــرارت  ــور و ح ــی و ش ــل گرم ــه مقاب ــرما نقط ــه س ــانه ها همیش در افس
ــا  ــا؛ ام ــت باوره ــم و از این دس ــار می دانی ــمن به ــتان را دش ــت. زمس اس
ــرم  ــم گ ــود را انســانی یافت ــرودت ب ــق ســرما و ب ــه ســال ها خال ــردی ک م
و صمیمــی و سرشــار از قــدرت جوانــی. تجربــه ســال ها مدیریــت و 
ــر.  ــاب و بی نظی ــود نای ــاخته ب ــی س ــه ای از او معجون ــس و کار حرف تدری
ــخص.  ــگ و مش ــت پررن ــزی داش ــوط قرم ــود خط ــی خ ــول اساس در اص
ــت های  ــردن پس ــا ک ــت ره ــه قیم ــی ب ــت حت ــس را نگف ــز هیچ ک مجی
ــال 1396 در  ــه در س ــران ک ــردخانه های ای ــرد س ــا م ــه ب ــم. مصاحب مه
همیــن هفته نامــه انجــام و منتشــر شــد جــذاب و بی نظیــر بــود؛ چنانــی 
ــون  ــا اکن ــرای م ــرما ب ــی. س ــه زندگ ــتیاق ب ــرد از اش ــارمان ک ــه سرش ک
تداعی کننــده نشــاط و جوانــی اســت. ممنــون و خداحافــظ آقــای ســرما.
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شروع عملیات با نام رمز ترموستات 12
توســط  شــده  تشــدید  انــرژی  بحــران  نتیجــه  در  ایتالیــا  دولــت 
را... مطبــوع  تهویــه  هــای  دســتگاه  عملکــرد  اوکرایــن،  در  جنــگ 

دوره های آموزشی آکادمی فنی مهندسی کاشانه 11
گــروه فنــی مهندســی کاشــانه در کنــار فعالیــت حرفــه ای خــود و بــا تکیــه بــر 
دانــش و تجربــه موفــق اعضــا و باتوجــه بــه میــل فــراوان بنیانگــذاران خــود به 
امــر آمــوزش، فعالیــت خــود در زمینــه آمــوزش را در ســال 1387 به صــورت غیر 
رســمی و در ســال 1388 بــه صــورت رســمی آغــاز نمــود و با تاســیس آموزشــگاه 
ــرای اشــتراک گذاری تمامــی  ــا محلــی ب مهندســی کاشــانه، تصمیــم گرفــت ت

دانــش مهندســی کشــور فراهــم نماید.

فهرست

یکسان سازی تعرفه خدمات مهندسی 5
در دیــدار رئیــس و اعضــای هیــات مدیــره ســازمان نظام مهندســی 
ــدس  ــتان مهن ــازی اس ــر کل راه و شهرس ــا مدی ــتان ب ــتان گلس اس
آلوســتانی خواســتار واقعــی کردن و یکســان ســازی تعرفــه خدمات 
مهندســی در شهرهای استان و حمایت راه و شهرسازی گلستان شد.

صفحه 7

صفحه 10

صفحه 14

بومی سازی تامین برق اضطراری آسانسور 8
مشــکالت  حــل  بــرای  را  دســتگاهی  دانش بنیــان  شــرکت  یــک 

پشــتیبانی آسانســور در مواقــع قطعــی بــرق تولیــد کــرده اســت.

حمایت اشری از مهندسین زن 17
 ، المللــی  بیــن  هــای  ســازمان  ســایر  بــا  همــراه   ،ASHRAE
در  زنــان  بــرای  شــغلی  فرصت هــای  پیشــبرد  بــرای  را  ابتــکاری 
اســت.  کــرده  انــدازی  راه  گرمایــش  و  سرمایشــی  صنایــع  بخــش 

EPA آینده انرژی پاک توسط 15
آژانــس حفاظــت از محیــط زیســت ایــاالت متحــده ارتقــای خانــه 
انــرژی ســتاره را راه انــدازی کــرده اســت، مجموعــه ای از پیشــرفت 
ــدود 500 دالر در  ــد ح ــی توان ــه م ــد ک ــاال و کارآم ــر ب ــا تاثی ــی ب ــای برق ه
ســال بــرای خانــواده متوســط در قبــوض آب و بــرق صرفــه جویــی کنــد.
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اخبار داخلی تمامی اخبار دارای
لـــــــینک به سایت
تاسـیسات نیـــــــوز

می باشند.

برگزاری جلسه هم اندیشی مهندسان مکانیک عضو هیأت مدیره نظام مهندسی

جلســه هم  اندیشــی مهندســین مکانیک عضو هیأت مدیره ســازمان های نظام مهندســی ســاختمان با حضور 
سرپرســت ســازمان دکتر حمزه شــکیب و نمایندگان اســتان های کشــور بصورت حضوری و مجازی برگزار شــد.
در ایــن جلســه کــه ۳۰ فروردیــن مــاه حضــوری و مجــازی برگــزار شــد دکتــر حمــزه شــکیب 
اخــاق  رعایــت  لــزوم  و  مهندســین  وظایــف  و  هــا  مســئولیت  خوانــدن  اهمیــت  بــا  ضمــن 
تأکیــد کــرد. بویــژه مباحــث ۱۹ و ۲۲  اجــرای صحیــح مقــررات ملــی ســاختمان  بــر  حرفــه  ای 
در ادامــه جلســه مهنــدس کیان حصاری رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان خراســان شــمالی مطالب 
گــردآوری  شــده درخصــوص دغدغــه  هــای مهندســین مکانیــک اســتان ها را شــامل : یکســان  ســازی تعرفه و 
شــرح خدمــات مهندســین مکانیــک، بــه روز رســانی شــیوه  نامــه  هــای گاز و ابــاغ ویرایش جدیــد مبحث۱۷، 
اجرایــی  نمــودن تصویــب  نامــه هیأت محتــرم وزیــران درخصوص رعایــت صرفه  جویــی انرژی در ســاختمانها، 
عملیاتــی کــردن مبحــث ۲۲ مقــررات ملــی ســاختمان، اجــرای نمــودن تفاهم نامه آبفــا و اطفاء حریــق بصورت 
هماهنــگ و مشــترک در کل کشــور و رفــع مغایرت هــای بیــن مباحــث مقــررات ملــی ســاختمان عنــوان کــرد.
همچنیــن مهنــدس آلوســتانی مفــرد رئیــس ســازمان نظــام مهندســی گلســتان ضمــن اشــاره بــه تفاهم نامه 
گاز مصــارف عمــده فی مابیــن ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان و شــرکت ملــی گاز و همچنین شــیوه  نامه 
اطفــاء حریــق بــه تشــریح برخــی از اقدامــات صــورت گرفته در گــروه  هــای تخصصــی دوره گذشــته پرداخت.
ــی،  پیگیــری و مشــارکت کلیــه اعضــاء در جهــت اجرایــی  ــزوم همدل ــر ل در پایــان دکتــر حمــزه شــکیب ب
 نمــودن مباحــث و رفــع دغدغــه  هــای اعضــاء بواســطه فعــال ســازی کارگــروه هــای مرتبــط تأکیــد کــرد.

hpp://www.tasisatnews.com
https://tasisatnews.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9/
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اعطای احکام اعضای گروه ها و کمیسیون های تخصصی دوره ششم

جلســه معارفــه اعضــای گروه ها و کمیســیون های تخصصی دوره ششــم در رشــته های هفت گانه برگزار شــد.
مهندســی  نظــام  ســازمان  عمومــی  روابــط  از   نقــل  بــه  نیــوز  تاسیســات  گــزارش  بــه 
هــای  کمیســیون  و  هــا  گــروه  اعضــای  معارفــه  جلســه  شــمالی،  خراســان  ســاختمان 
شــد. برگــزار  شهرســازی  و  معمــاری  و  مکانیکــی  و  برقــی  تأسیســات  هــای  رشــته  تخصصــی 
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان ضمــن خیرمقــدم و تبریــک ســال نــو و آرزوی 
ــی  ــای تخصص ــیون ه ــا و کمیس ــه گروه ه ــان اینک ــا بی ــه، ب ــن جلس ــر در ای ــای حاض ــات اعض ــی طاع قبول
بــازوی فنــی و مشــورتی هیــات مدیــره بــه شــمار می رونــد، در انتخــاب اعضــای کمیســیون های 
تخصصــی، موضــوع تعــارض منافــع و توانمنــدی افــراد در حــوزه هــای مختلــف مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه و لحــاظ شــده اســت اظهــار داشــت: از دی مــاه ســال گذشــته فراخــوان عضویــت در 
ــد. ــی گردی ــره ط ــأت مدی ــاء هی ــام اعض ــر تم ــا نظ ــاب آن ب ــل انتخ ــام و مراح ــی اع ــای تخصص گروه ه
مهنــدس کیــان حصــاری اظهارداشــت: هیئــت مدیــره به کمیســیون هــای تخصصی به عنــوان مشــاوران فنی 
ســازمان نــگاه مــی کنــد و در تــاش اســت تا بررســی مصوبات کمیســیون هــای تخصصــی در اولویت باشــد.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه مبحــث ۱۹ بــا عنــوان صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی و مبحــث 
راه و شهرســازی و ســازمان هــای نظــام مهندســی قــرار  ۲۲ در ســال جدیــد در دســتور کار وزارت 
ــژه ای  ــام وی ــوارد اهتم ــن م ــه ای ــی رود ب ــار م ــی انتظ ــای تخصص ــیون ه ــود از کمیس ــام نم دارد اع
ــد. ــزار کنن ــه برگ ــن نام ــوب آئی ــود را در چهارچ ــات خ ــداوم جلس ــم و م ــورت منظ ــه ص ــند و ب ــته باش داش
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان اضافــه کــرد: انتظــار مــا ایــن اســت کــه گــروه هــای 
ــی  ــورت کارشناس ــع و بص ــه موق ــر را ب ــورد نظ ــات م ــه موضوع ــود در زمین ــنهادهای خ ــی پیش تخصص
شــده بــه هیــأت مدیــره ارائــه نماینــد تــا در تصمیــم گیــری هــا از ایــن نظــرات اســتفاده شــود.

در انتهای جلسه احکام اعضای جدید کمیسیون اعطا شد.

نظام مهندسی خواستار یکسان سازی تعرفه خدمات مهندسی شد

در دیــدار رئیــس و اعضــای هیــات مدیــره ســازمان نظــام مهندســی اســتان گلســتان بــا مدیــر 
ســازی  یکســان  و  کــردن  واقعــی  خواســتار  آلوســتانی  مهنــدس  اســتان  شهرســازی  و  راه  کل 
شــد. گلســتان  شهرســازی  و  راه  حمایــت  و  اســتان  شــهرهای  در  مهندســی  خدمــات  تعرفــه 
در ایــن جلســه مهنــدس تــوان رئیس اداره توســعه مهندســی و نظــارت بر مقررات ملی راه و شهرســازی اســتان 
در خصــوص تعرفــه خدمــات مهندســی در بافــت فرســوده و نظارت عالیــه مــاده ۳۵، مهندس کبیــری خزانه دار 
ســازمان در خصــوص نشســت بــا مدیر کل دفتر توســعه مهندســی ســاختمان و بیــان موضوعات و مشــکات 
بــه صــورت حضــوری، مهنــدس قاســمی و محبوبی عضــو هیات مدیــره در خصــوص تعرفه خدمات مهندســی، 
مهنــدس ایومــن  عضــو هیــات مدیــره در خصــوص تعرفــه بافت های فرســوده نظــرات خــود را بیان داشــتند.

اخبار داخلی
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تصفیه آب با روشی مشابه فناوری سلول های خورشیدی

آب و فاضالب

پژوهشــگران آلمانــی ســعی دارند تا با الهام گرفتــن از فناوری 

ــد. ــه کارآمــد آب بپردازن ــه تصفی ســلول های خورشــیدی، ب

ریزآالینده هــای موجــود در آب اغلــب هورمون هایی هســتند 

ــرات  ــت اث ــن اس ــد و ممک ــع می کنن ــط تجم ــه در محی ک

منفــی بــر انســان و حیوانــات داشــته باشــند. پژوهشــگران 

»مؤسســه  و   )KIT( کارلســروهه«  فنــاوری  »مؤسســه 

ــون  ــان، اکن ــس« )IOM( در آلم ــطح الیب نیت ــی س مهندس

ــا  ــن آالینده ه ــب فتوکاتالیســتی ای ــرای تخری ــدی را ب فرآین

هنــگام عبــور از غشــاهای پلیمــری ابــداع کرده انــد. تابــش 

ــه  ــد ک ــیمیایی می انجام ــش ش ــک واکن ــروز ی ــه ب ــور، ب ن

ــاهای  ــتروئیدی روی غش ــای اس ــه آن، هورمون ه در نتیج

ــوند. ــه می ش ــوم تجزی ــید تیتانی ــا دی اکس ــده ب پوشیده ش

 Andrea Iris( شــفر«  آیریــس  »آندریــا  پروفســور 

Schäfer(، از پژوهشــگران ایــن پــروژه گفــت: تامیــن 

ــن  ــی از مهم تری ــر یک ــال حاض ــالم در ح ــامیدنی س آب آش

ریزآالینده هــا  اســت.  جهــان  سراســر  در  چالش هــا 

تهدیــد بزرگــی بــرای آینــده مــا بــه شــمار می رونــد، 

زیــرا بــاروری و عملکــرد مغــز مــا را مختــل می کننــد.

»شــفر« ســال ها فــرآوری آب بــا نانوفیلتراســیون را بررســی 

ــا  ــرای ایــن منظــور، از غشــاهای پلیمــری ب کــرده اســت. ب

منافــذی بــه انــدازه نانومتــر اســتفاده می شــود. بــا وجــود 

ــرژی  ــاال و در نتیجــه، ان ــه فشــار ب ــن، نانوفیلتراســیون ب ای

ــن  ــا ممک ــن، ریزآالینده ه ــر ای ــاوه ب ــاز دارد. ع ــادی نی زی

اســت در غشــای پلیمــری تجمــع کنند و بــه تدریــج وارد آب 

تصفیه شــده شــوند. حتــی اگــر آالینده هــا بــه طــور کامــل 

جــدا شــوند، ممکــن اســت جریانــی از آالینده هــای متمرکــز 

بــه وجــود بیایــد و بــه تصفیــه بیشــتر نیــاز داشــته باشــد.

الهــام  خورشــیدی  ســلول های  فنــاوری  از  »شــفر« 

ریچــاردز«  »برایــس  پروفســور  کار  زمینــه  کــه  گرفــت 

فنــاوری  مؤسســه  پژوهشــگر   ،)Bryce Richards(

پوشــاندن  »شــفر«،  ایــده  اســت.  بــوده  کارلســروهه 

غشــاهای پلیمــری بــا دی اکســید تیتانیــوم و طراحــی 

ــوذرات  ــده، نان ــن ای ــود. در ای ــتی ب ــاهای فوتوکاتالیس غش

دی اکســید تیتانیــوم روی غشــاهای میکروفیلتراســیون 

ــر  ــدودی بزرگت ــا ح ــا ت ــذ آنه ــه مناف ــوند ک ــال می ش اعم

اســت. نانوفیلتراســیون  بــا  تهیه شــده  غشــاهای  از 

ســپس تابش نــور، یک واکنــش شــیمیایی را ایجــاد می کند 

کــه در نتیجــه آن، هورمون هــای اســتروئیدی روی غشــاها 

ــده  ــون ای ــش اکن ــفر« و همکاران ــوند. »ش ــه می ش تجزی

خــود را محقــق کــرده و فنــاوری جدیــدی را ارائــه کرده انــد.

ــه  ــن جمل ــش را در ای ــود و همکاران ــش خ ــفر«، پژوه »ش

خاصــه کــرد: »ما یــک کاتالیزگــر بــرای آب ابــداع کرده ایم«.

پژوهشــگران اکنــون در نظــر دارند کــه با کاهش زمــان مورد 

نیــاز و انــرژی مصرفــی، فنــاوری خــود را بهبــود ببخشــند.

این پژوهش در مجله »Nature Nanotechnology« به 

چاپ رسید.
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 ECM جدیدترین نسل چرخش هوشمند Bell & Gossett
با سرعت متغیر را معرفی کرد

آب و فاضالب

ــر سیســتم های مســکونی و  ــرای اکث ــن محصــول ب ای

ــتم های  ــه سیس ــامیدنی، از جمل ــتم های آب آش سیس

گرمایــش و ســرمایش، ســاختمان های مســکونی، 

سیســتم های  خانگــی،  گــرم  آب  سیســتم های 

ترموســتاتیک،  رادیاتــور  دریچه هــای  دارای 

سیســتم های  و  کــف  از  گرمایــش  سیســتم های 

بــا   ecocirc می کنــد.  کار  حرارتــی  خورشــیدی 

ــرای تعویــض  قابلیــت تعویــض بیــش از 70 پمــپ، ب

پمــپ در محــل کار بســیار قابــل اعتمــاد اســت.

ویژگی های استاندارد ecocirc عبارتند از:
. حداکثر توان 70 وات

. 9 حالت مختلف برای انتخاب فشار متناسب، فشار 
ثابت یا کنترل سرعت قابل تنظیم

)CircGuard( حفاظت کامل سیستم یکپارچه .
. تصفیه هوای خودکار برای حذف هوای محبوس شده 

در پمپ

. دستگیره یک دور با نمایشگر LED برای خواندن و 
تنظیم آسان پمپ

ویژگی های پیشرفته ecocirc عبارتند از:
. بلوتوث برای ارتباط بی سیم با دستگاه های تلفن 

همراه

. ورودی 0-10 ولت
. کنترل معتدل

. آموزش خودکار eAdapt و حالت شب
. نمایشگر دیجیتال برای نمایش فشار، دبی و مصرف 

برق
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صنعت تاسیسات
ایران

را  دســتگاهی  دانش بنیــان  شــرکت  یــک 

آسانســور  پشــتیبانی  مشــکات  حــل  بــرای 

اســت. کــرده  تولیــد  بــرق  قطعــی  مواقــع  در 

ــدر  ــان ص ــرکت دانش بنی ــل ش ــدری مدیرعام ــد ص مجی

الکترونیــک دنــا بــا بیــان این کــه دســتگاه بــرق اضطــراری 

آسانســور، بــرای حــل مشــکات پشــتیبانی در مواقع قطعی 

بــرق طراحــی شــده اســت افــزود: هــر بــار وقت بــرق قطع 

ــرد.  ــوان اســتفاده ک ــن محصــول می ت ــار از ای شــود، یک ب

سیستم خودکار نجات اضطراری
ــع  ــرق قط ــی ب ــع اصل ــه منب ــی ک ــی زمان ــگام قطع در هن

می شــود، یوپــی اس به صــورت اتوماتیــک بــه باتــری 

متصــل شــده و بــه تغذیــه بارهــای متصلــه ادامــه 

ــری  ــه بات ــی اس ب ــو پ ــال ی ــان اتص ــد، مدت زم می ده

ــت. ــه اس ــد میلی ثانی ــدود چن ــرق ح ــی ب ــع قطع در مواق

ایــن محصــول به محــض قطعــی بــرق اصلــی، بافاصلــه و 

بــدون وقفــه، به طــور خــودکار آسانســور را تــا نزدیک تریــن 

طبقــه منتقــل و درب طبقــه را به صــورت خــودکار بــاز 

می کنــد. ایــن محصــول کامــاً بومی ســازی شــده و 

ــود. ــام می ش ــور انج ــل کش ــد آن در داخ ــی و تولی طراح

واردات بــه  نیــاز  رفــع  و  کیفیــت  بــا  محصولــی 

در حــال حاضــر اســتفاده از ایــن محصــول اجبــاری 

ــرای  ــراد ب ــاختمان ها اف ــی س ــا در بعض ــت ام ــده اس ش

ــد از  ــب کنن ــانی را کس ــوز آتش نش ــد مج ــه بتوانن این ک

ــد. ــتفاده می کنن ــرف اس ــت یک بارمص ــول بی کیفی محص

امــا  اســت  باالیــی  کیفیــت  دارای  محصــول  ایــن 

ــوال  ــود، معم ــور می ش ــن وارد کش ــه از چی ــی ک محصول

ایــن  در  حاضــر  حــال  در  هســتند.  مشــکاتی  دارای 

ــر  ــدود 50 نف ــورت مســتقیم و در ح ــر به ص ــرکت 25 نف ش

ــتند. ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــتقیم مش ــورت غیرمس به ص

بومی سازی تامین برق اضطراری آسانسور
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صنعت تاسیسات
ایران

تولید فیلتر هوای ورودی توربین
در تولیــد ایــن محصــول، بســتر فیلتــر کــه وظیفــه  اصلــی 

فیلتراســیون را بــر عهــده دارد بــا نانوالیــاف پوشــش داده 

می شــود کــه ایــن امــر، کارایــی فیلتــر را افزایش مــی دهد. 

ــور مــواد  ــع عب ــه وســیله ای اســت کــه مان ــا پاالی ــر ی فیلت

ــن  ــا روغ ــد هــوا، آب ی ــک ســیال مانن ــد موجــود در ی زائ

می شــود. فیلتــر هــوا وســیله ای متشــکل از الیــاف اســت 

ــری را  ــی و باکت ــار، آلودگ ــد گردوغب ــد مانن ــه ذرات جام ک

ــور از  ــگام عب ــا هن ــن آلودگی ه ــد. ای ــاک می کن ــوا پ از ه

ــه الیــاف تشــکیل دهنده  آن متصــل شــده و از آن  فیلتــر ب

ــد کــرد. بنابرایــن هرچــه منافــذ موجــود در  ــور نخواهن عب

ــه  ــش یافت ــر افزای ــی فیلت ــد، کارای ــر باش ــر کوچک ت فیلت

کنــد. جلوگیــری  می توانــد  ریزتــری  ذرات  عبــور  از  و 

واحدهــای  بــا  مولکــول  ماکــرو  یــک  آمیــد  پلــی 

ــت.  ــم اس ــبیده به ه ــدی چس ــره ی آمی ــراری از زنجی تک

وجــود  مصنوعــی  و  طبیعــی  به طــور  آمیدهــا  پلــی 

ــل دوام و  ــه دلی ــده ب ــنتز ش ــای س ــی آمیده ــد. پل دارن

ــل،  ــوجات، اتومبی ــد منس ــًا در تولی ــاال عموم ــتحکام ب اس

می رونــد. کار  بــه  ورزشــی  لباس هــای  و  فرش هــا، 

افزایــش کارایــی فیلتــر به طــور معمــول بــا افزایــش 

ــر  ــن ام ــود و ای ــاد می ش ــر ایج ــتر فیلت ــاف بس ــم الی تراک

افزایــش افــت فشــار و در نتیجــه افزایــش مصــرف 

ــاف  ــا اســتفاده از پوشــش نانوالی ــی دارد. ب ــرژی را در پ ان

بــدون افزایــش محســوس افــت فشــار، افزایــش کارایــی 

ــل  ــیون حاص ــد فیلتراس ــر فرآین ــت بهت ــه کیفی و در نتیج

مــی شــود. به عــاوه هزینــه  تولیــد ایــن محصــول 

ــتفاده  ــت و اس ــر اس ــابه کمت ــای مش ــه نمونه ه ــبت ب نس

ــش  ــب افزای ــی موج ــزات صنعت ــر در تجهی ــن فیلت از ای

کارایــی و عمــر ایــن تجهیــزات مــی شــود. امــکان تولیــد 

ــای  ــر مزای ــور از دیگ ــم کش ــا اقلی ــب ب ــول متناس محص

اســتفاده از فنــاوری نانــو در تولیــد ایــن محصــول اســت.

امــکان تمیــزی موتورهــای بنزینی 
ــول نانوفناورانه ــا محل ب

ایــن محصــول بــر پایــه آب می باشــد و بوســیله نانــو ذرات 

آلودگــی موتورخــودرو را تمیــز مــی کنــد و نیــاز بــه مصــرف 

آب نیــز نمــی باشــد بــا توجه بــه خاصیــت آنتی اســتاتیک 

ــری  ــودرو جلوگی ــر روی موتورخ ــار ب ــرد و غب ــع گ از تجم

ــیمی  ــا ش ــرکت کیمی ــط ش ــه توس ــی ک ــد. محصول می کن

ســهند و بــا حمایــت ســتاد توســعه فنــاوری نانــو معاونــت 

ــاوری ریاســت جمهــوری تولیــد شــده اســت. علمــی و فن

ــدم  ــه ع ــوان ب ــی ت ــول م ــن محص ــای ای ــه مزای از جمل

از  اســتفاده  زیســت،  محیــط  از  حفاظــت  ســمیت، 

ــی  ــواص آنت ــی، خ ــی و داخل ــا طبیع ــه کام ــواد اولی م

کــرد  اشــاره  آن  آنتی باکتریــال  خــواص  و  اســتاتیک 

کــه ایــن محصــول را بــه یــک محصــول کاربــردی و 

قابــل اطمینــان بــرای کاربــران تبدیــل کــرده اســت.
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محصول جدید

ــع  ــای صنای ــی گرم ــوی بازیاب ــی تورب ــپ حرارت ــب پم نص

مــی  کار   R1234ze روی  کــه  میتسوبیشــی  ســنگین 

ــه  ــه صرف ــتیابی ب ــرای دس ــی را ب ــر ژاپن ــزه برت ــد، جای کن

جویــی در انــرژی بیــش از 70 درصــد دریافــت کــرد.

دســتگاه 2404 کیلوواتی GART-ZE75I.HP به عنوان منبع 

گرمایــی جدیــد بــرای کارخانه تولیــد قطعات خــودرو تویوتا 

موتــور هوکایــدو در شــهر توماکومــا، ژاپــن عمــل مــی کنــد.

ــوخت  ــرف س ــی و مص ــار مصرف ــزان بخ ــب می ــن نص ای

بخــار  هــای  دیــگ  توســط  شــده  تامیــن  فســیلی 

ــاوه  ــش داد. ع ــای گاز را کاه ــگ ه ــنگین و دی ــت س نف

بــر ایــن، بــا اســتفاده از آب خنــک کننــده کمپرســور 

ــای  ــع گرم ــوان منب ــه عن ــا آب ب ــده ب ــک ش ــوای خن ه

خروجــی، مــی تــوان بــا نســبت تراکــم پاییــن کار 

ــت. ــش 7.89 اس ــن COP گرمای ــه میانگی ــرد. در نتیج ک

فوریــه  در  تجهیــزات  تحویــل  از  پــس  روز   26 در 

کاهــش  بــه  نصــب  کــه  شــود  مــی  گفتــه   ،2021

اســت. یافتــه  دســت  خــام  نفــت  درصــدی   72

ــرژی  ــداری ان ــز نگه ــن مرک ــزه بهتری ــات جای ــن تاسیس ای

ــزات  ــی تجهی ــزه عال ــرد .جای ــت ک ــی را دریاف ــاد عموم بنی

ــع  ــن صنای ــط انجم ــه توس ــرژی، ک ــی در ان ــه جوی صرف

تبریــد و تهویــه مطبــوع ژاپــن حمایــت مــی شــود.

چیلر کم مصرف R1234ze برنده جایزه شد
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متره و برآورد تاسیسات مکانیکی و برقی
مدت دوره: 24 ساعت

مدرس: مهندس محمود دلنواز
مهندس روح هللا واصف

روزهای برگزاری:
یکشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت برگزاری:17:30-20:30

نقشه کشی سه بعدی تاسیسات
با نرم افزار رویت

مدت دوره: 60 ساعت
مدرس: مهندس علی جوکار

روزهای برگزاری:
یکشنبه ها و سه شنبه ها

ساعت برگزاری:18:00-21:00

کارگاه عملی نصب و 
تعمیر اسپلیت

مدت دوره: 24 ساعت
مدرس: مهندسین نیک خصال و عزیزی

روزهای برگزاری:
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه
ساعت برگزاری: 9:00-17:00

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی و برقی 
با اتوکد

مدت دوره: 51 ساعت
مدرس:مهندس امیر مرادیان، مهندس

 روح هللا واصف و مهندس فرید قرنفلی
روزهای برگزاری:شنبه ها و چهار شنبه ها

ساعت برگزاری:17:30-20:30

کالس های آکادمی فنی مهندسی کاشانه اردیبهشت 1401

آموزش

http://www.kaashaaneh.ir
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%aa/
https://kaashaaneh.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9/
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شروع عملیات با نام رمز ترموستات
ــده  ــدید ش ــرژی تش ــران ان ــه بح ــا در نتیج ــت ایتالی دول

توســط جنــگ در اوکرایــن، عملکــرد دســتگاه هــای 

تهویــه مطبــوع را در تمــام ســاختمان هــای عمومــی 

اســت. کــرده  محــدود  ســانتیگراد  درجــه   25 بــه 

ایــن قانــون کــه عملیــات ترموســتات نامیــده مــی 

هــای  ســاختمان  ســایر  و  مــدارس  تمــام  در  شــود، 

عمومــی اجــرا مــی شــود. ایــن در مــورد بیمارســتان 

هــا اعمــال نمــی شــود، امــا مــی توانــد در آینــده 

یابــد. گســترش  نیــز  خصوصــی  هــای  خانــه  بــه 

ــوا  ــای ه ــی دم ــن وزن ــاس میانگی ــر اس ــررات ب ــن مق ای

اســت کــه در اتــاق هــای جداگانــه هــر ســاختمان 

ــود.  ــی ش ــری م ــدازه گی ــتان ان ــتان و تابس ــرای زمس ب

ــد  ــتان نبای ــی در تابس ــای تنظیم ــه دم ــن برنام ــق ای طب

ــل  ــازه تحم ــا اج ــد، ام ــانتیگراد باش ــه س ــر از 27 درج کمت

ــر از 19 درجــه ســانتیگراد در  ــا باالت -2 درجــه ســانتیگراد ی

ــد. ــانتیگراد می ده ــه س ــل +2 درج ــا تحم ــتان را ب زمس

کــه  گیــرد  مــی  صــورت  حالــی  در  اقــدام  ایــن 

بــرای  انــرژی  جدیــد  منابــع  یافتــن  بــرای  ایتالیــا 

کــه  خــود  طبیعــی  گاز  از  درصــد   45 جایگزینــی 

کنــد. مــی  مبــارزه  مــی شــد،  وارد  روســیه  از  قبــا 

NETZSCH آخریــن خــط پمــپ هــای 

ــط  ــا محی ــوان ب ــال همخ ــی کام جابجای

 Anuga FoodTec ــود را در ــت خ زیس

ــت ــد گذاش ــش خواه ــه نمای ب

بــه زودی NETZSCH تولیــد کننــده پمــپ در ســطح 

ــود را  ــی خ ــپ جابجای ــای پم ــاوری ه ــن فن ــی آخری جهان

ــت.  ــد گذاش ــش خواه ــه نمای ــه C089/C088 را ب در پای

ــی  ــپ پیچ ــد PERIPRO، پم ــتالتیک جدی ــپ پریس پم

و   TORNADO چرخشــی  لوبــی  پمــپ   ،NOTOS

.  NEMO اثبــات شــده  ای پیشــرونده  پمــپ حفــره 

هیــچ حــوزه دیگــری از صنعــت فرآینــد بــه انــدازه تولیــد 

ــتم  ــزای سیس ــرای اج ــی ب ــای باالی ــی تقاض ــواد غذای م

ــن  ــل ایم ــل و نق ــت و حم ــت بهداش ــدارد. رعای ــود ن خ

ــت.  ــم اس ــیار مه ــیدنی بس ــذا و نوش ــد غ ــگام تولی هن

ــوان ســازنده پمــپ چندیــن دهــه در  ــه عن NETZSCH ب

ــار  ــی و نوشــیدنی تخصــص دارد و چه ــواد غذای ــد م تولی

ــک  ــر ی ــد. ه ــی ده ــه م ــی را ارائ ــاژ جابجای ــاوری پمپ فن

ــد. ــی ده ــش م ــرد را پوش ــیعی از کارب ــه وس ــا زمین از آنه
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ــار  ــپ فش ــدازی پم URACA از راه ان

ــر داد ــد P3-19 خب ــوی جدی ق
پمــپ پیســتونی فشــار قــوی جدیــد مــدل P3-19 بســیار 

بیشــتر از یــک ظاهــر جدیــد اســت: کوچکتــر، ســبک تــر، 

قــوی تــر و در عیــن حــال از نظــر فنــی بــه روز بــا کیفیــت 

بــاال اینگونــه اســت کــه P3-19 خــود را نشــان مــی دهــد. 

ــا  ــه تنه ــپ ن ــر، پم ــوان باالت ــی ت ــا چگال ــران آن ب کارب

ــرد  ــی مــی شــود، بلکــه حــوزه کارب جایگزیــن KD708 قبل

وســیع تــری را بــا 10 درصــد تــوان بیشــتر بــاز مــی کنــد.

ــدی  ــاز جدی ــاخت و س ــای س گزینه ه

ــل  ــده و قاب ــای خورن ــرای محیط ه ب

ــوط  ــان مخل ــه جری ــا پنک ــتعال ب اش

Greenheck
بــا   QEI Greenheck مخلــوط  جریــان  فن هــای 

گزینه هــای ســاخت مــواد آلومینیومــی و مقاومــت جرقــه 

ــاختمانی  ــواد س ــه م ــتند. ارائ ــترس هس ــوع A در دس ن

ــی  ــا کارای ــوط ب ــان مخل ــرخ جری ــا چ ــراه ب ــترده هم گس

ــرای کاربردهــای  ــی ب ــه یــک راه حــل عال ــاال QEI آن را ب ب

چالــش برانگیــز هــوای خروجــی تبدیــل مــی کنــد.

ــان  ــه جری ــرخ پروان ــامل چ ــی ش ــواد آلومینیوم ــه م گزین

ــره  ــه و پ ــروط ورودی، محفظ ــی، مخ ــوط آلومینیوم مخل

هــای صــاف کننــده بــرای محیــط هــای بــا رطوبــت بــاال 

ــری  ــه بهت ــوم گزین ــه آلومینی ــده ک ــای خورن ــط ه و محی

ــده آل  ــت، ای ــده اس ــش داده ش ــوالد پوش ــه ف ــبت ب نس

ــن  ــی ف ــن وزن کل ــی همچنی ــاختار آلومینیوم ــت. س اس

را بــرای جابجایــی راحت تــر و همچنیــن نگرانی هــای 

ســاختاری در یــک مرکــز کاهــش می دهــد. ســاختار 

شــفت،  ســیل های   A نــوع  جرقــه  برابــر  در  مقــاوم 

پوشــش های شــفت غیــر آهنــی و محفظــه لولــه ای 

جــوش داده شــده را اضافــه می کنــد تــا اطمینــان حاصــل 

ــوا  ــان ه ــه در جری ــده جرق ــاد کنن ــواد ایج ــه م ــود ک ش

ــتعال  ــل اش ــای قاب ــرای کاربرده ــدارد و آن را ب ــود ن وج

ماننــد گــرد و غبــار، گازهــا یــا بخــارات مناســب می ســازد.

ــتقیم  ــو مس ــدل QEID درای ــمه، م ــو تس ــدل QEI درای م

بــرای   AMCA مجــوز  دارای   QEID-FJ FumeJet و 

عملکــرد صــدا و هــوا و شــاخص انــرژی فــن FEI هســتند.
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اخبار بین الملل

ــر در  ــالم ت ــی س ــوای داخل ــرای ه ــه HP را ب ــته تهوی Greenheck بس
ســاختمان هــای چنــد خانــواده معرفــی مــی کنــد

اســت.  خانــواده  چنــد  ســاز  و  ســاخت  در  خــود  محصــوالت  عرضــه  گســترش  حــال  در  هــک  گریــن 

هواکش هــای  و  مشــخصات  درجــه  بــا  خروجــی  تهویــه  فن هــای  از  گرین هــک  جدیــد  بســته 

می کنــد.  ارائــه  خانــه  داخــل  ســالم تر  هــوای  بــرای  را  صنعــت  در  پیشــرو  عملکــرد  انــرژی،  بازیابــی 

ــای  ــن ه ــه ، ف ــه کل خان ــای تهوی ــن ه ــامل ف ــاالی Greenheck ش ــی ب ــا کارای ــواده ب ــد خان ــوالت چن ــه محص مجموع

 MultiSPEC بــرای پــروژه هــای بــا حجــم بــاال و فــن هــای تهویــه چنــد منظــوره TruSPEC SP-B تهویــه کــم مصــرف

ــل  ــاال را تکمی ــی ب ــا کارای ــه ب ــته تهوی ــرژی Greenheck بس ــی ان ــد بازیاب ــه جدی ــار تهوی ــت. چه ــه ای اس SP-LP نقط

مــی کننــد. مدل هــای جمع وجــور ASSURE120 و SYNC110، همــراه بــا مدل هــای SYNC180 و SYNC270 دارای 

ــرف  ــادل کم مص ــه متع ــای تهوی ــتند، راه حل ه ــق هس ــادل دقی ــاری تع ــاوری انحص ــه دارای فن ــرد ک ــوای س ــی ه گواه

ــده و  ــت ش ــک تس ــن ه ــواده گری ــد خان ــه چن ــای تهوی ــن ه ــد. ف ــه می کنن ــف ارائ ــای مختل ــرای کاربرده ــرژی را ب ان

دارای گواهینامــه )هــوا و صــدا( بــرای اجــرا در تاسیســات مســکونی معمولــی )0.4 اینــچ وزن و باالتــر( هســتند.
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انرژی پاک

 EPA آینــده انــرژی پــاک توســط
Energy Star ــه ــای خان ــا ارتق ب

آژانــس حفاظــت از محیــط زیســت ایــاالت متحــده ارتقای 

خانــه انــرژی ســتاره را راه انــدازی کــرده اســت، مجموعــه 

ای از پیشــرفت هــای برقــی بــا تاثیــر بــاال و کارآمــد که می 

ــط  ــواده متوس ــرای خان ــال ب ــدود 500 دالر در س ــد ح توان

در قبــوض آب و بــرق صرفــه جویــی کنــد. ایــن گســترش 

عمــده برنامــه عامــت تجــاری Energy Star EPA یــک 

رویکــرد مبتنــی بــر بــازار را بــرای اتصــال خانواده هــا 

ــرای  ــاز ب ــورد نی ــع م ــا مناب ــد ب ــطوح درآم ــام س در تم

ــد.  ــاذ می کن ــاک اتخ ــرژی پ ــده ان ــرای آین ــزی ب برنامه ری

ــهروند  ــر ش ــت: ه ــر EPA، گف ــگان، مدی ــکل اس. ری مای

ــا انتخاب هایــی کــه در خانــه انجــام می دهــد  می توانــد ب

ــد و  ــاد کن ــا ایج ــوای م ــت از آب و ه ــی در حفاظ تفاوت

ــه خــود  ــه در آن هســتند، در هزین ــی ک ــد در زمان می توانن

صرفه جویــی کننــد. اگــر هــر خانــواده اقداماتــی را انجــام 

ــی  ــش بین ــتار پی ــرژی اس ــه ان ــای خان ــه در ارتق ــد ک ده

شــده اســت، جامعــه مــی توانــد مصــرف انــرژی ســاالنه 

مســکونی خــود را تا ســال 2050 تــا 20 درصــد کاهش دهد.

ــه  ــان خان ــه صاحب ــد ب ــی توان ــن م ــاء همچنی ــن ارتق ای

کمــک کنــد تــا از ســوخت هــای فســیلی بــه خانــه 

ای تمیزتــر، ســالم تــر و راحــت تــر تبدیــل شــوند.

اســاس  بــر  را  ارتقاهــا  تواننــد  مــی  هــا  خانــواده 

ــب  ــا مناس ــرای آنه ــه ب ــد ک ــام دهن ــی انج ــه زمان برنام

دارنــد. تعویــض  بــه  نیــاز  تجهیــزات  و  اســت 

ارتقاها عبارتند از:

انــرژی  گواهــی  دارای  هــوای  منبــع  حرارتــی  پمــپ 

اســتار بــرای گرمایــش و ســرمایش تمیــز و کارآمــد

انــرژی  گواهــی  دارای  حرارتــی  پمــپ  آبگرمکــن 

کارآمــد العــاده  فــوق  گــرم  آب  بــرای  اســتار 

 Energy گواهــی  دارای  هوشــمند  ترموســتات  یــک 

هــوا و  آب  هوشــمند  هــای  کنتــرل  بــا   Star

دارای  طوفانــی  هــای  پنجــره  و  هــا  پنجــره 

بــاال عملکــرد  بــا   Energy Star گواهــی 

بــا  شــیروانی  زیــر  اتــاق  یــک 

شــده مــوم  و  مهــر  و  خــوب  عایق بنــدی 

برقــی خــودروی  شــارژر  آمــاده  ای  خانــه 

بــه طــور خــاص، EPA بــه طــور فعــال بــا شــرکای 

خــود بــرای حمایــت از رویکردهــای مالــی نوآورانــه، 

درگیــر  و  فراگیــر  ماننــد ســرمایه گذاری های خدماتــی 

و  وام هــا  ماننــد  دولــت  برنامه هــای  بــا  شــدن 

USDA، برنامــه  برنامه هــای کمــک هزینــه روســتایی 

دیگــران  و   DOE›s Weatherization کمک رســانی 

درگیــر اســت تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه همــه 

ــید. ــته باش ــی داش ــا دسترس ــن ارتقاه ــه ای ــا ب خانواده ه

یــک منبــع مرکــزی بــرای ایــن ابتــکار جدید یــک ابــزار وب 

ــه Energy Star را  ــای خان ــه ارزش ارتق ــی اســت ک تعامل

نشــان می دهــد و بــه مصرف کننــدگان کمــک می کنــد تــا 

بــا راهنمایــی خریــد، اطاعــات در مــورد مشــوق های مالــی 

و پیونــد بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط، فرآیند را طــی کنند.
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 Pinnacle Climate Technologies

Pura Air ــای دارایی ه

 را به دست می آورد

بــر اســاس تحقیقــات BCC، انتظــار مــی رود بــازار ایــاالت 

متحــده بــرای محصــوالت بــا کیفیــت هــوای داخلــی تــا 

ــد.  ــش یاب ــارد دالر افزای ــدود 10 میلی ــه ح ــال 2025 ب س

افزایــش  بــا   Pinnacle Climate Technologies

نگرانــی در مــورد COVID-19 در ســال 2021 شــاهد افزایــش 

تقاضــا بــرای راه حــل هــای محصــول بــا کیفیــت هــوای 

 Pura داخلــی بــود. بــه دســت آوردن دارایــی هــای

Air در اســتراتژی بیــش از 70 ســاله Pinnacle بــرای 

ــاوری آب و  ــه فن ــای نوآوران ــل ه ــه راه ح ــی و ارائ طراح

هــوا بــرای فضاهــای مســکونی و تجــاری قــرار مــی گیــرد. 

Pura Air بــر روی توســعه، تولیــد و توزیــع هــر دو 

دســتگاه تصفیــه هــوای ثابــت و مســتقل در درجــه 

ــر ذرات معلــق  ــرای اصــاح و محافظــت در براب پزشــکی ب

هــوای عفونــی و غیــر عفونــی متمرکــز شــده اســت. 

ــی،  ــای داخل ــه در فض ــام یکپارچ ــرای ادغ ــاوری ب ــن فن ای

افزایــش تغییــرات هــوا در ســاعت بــدون تغییــر در 

سیســتم HVAC موجــود و حــذف و اســتریل کــردن 

 ،19-COVID ماننــد  ویروس هایــی  از  درصــد   99.99

هپاتیــت A، آنفوالنــزا و روتاویــروس طراحــی شــده اســت.

محصــوالت Pura Air بــه عنــوان بخشــی از نمونــه کارهــا 

Schaefer تغییــر نــام خواهنــد داد و در ایــاالت متحده در 

تاسیســات Sauk Rapids، مینه ســوتا مونتاژ خواهند شد.

ــرکت Unico و  ــی دو ش ــالم امادگ اع

Ecoer را بــرای تولیــد پمــپ حرارتی 

اینورتــر سیســتم همســان

ــاد  ــک اتح ــا Ecoer، ی ــکاری ب Unico System، در هم

شــرکتی را اعــام کــرد کــه یک پمــپ حرارتــی اینورتــر بهینه 

شــده بــرای جفــت شــدن بــا هواگیرهــای کوچــک مجــرای 

ــد.  ــی ده ــه م ــت Unico ارائ ــرو در صنع ــک پیش کوچ

از  ای  مجموعــه  حاضــر  حــال  در   Ecoer و   Unico

محصــوالت همســان از 1.5 تــن تــا 5 تــن سیســتم 

ــا  ــرکت ه ــن ش ــد. ای ــی دهن ــه م ــان را ارائ ــای همس ه

بــا علــم بــه اینکــه ســهولت نصــب صحیــح کلیــد 

ــب  ــد نص ــت، فرآین ــدت اس ــی م ــد طوالن ــات کارآم عملی

ــا افزایــش ســهولت نصــب،  را بســیار ســاده کــرده انــد. ب

ــد و  ــی یاب ــش م ــل کاه ــدازی در مح ــان کار و راه ان زم

ــد. ــی کن ــم م ــکاران فراه ــرای پیمان ــتری را ب ــود بیش س

دور  راه  از  تواننــد  پیمانــکاران مــی  ایــن،  بــر  عــاوه 

عملکــرد سیســتم را بررســی کــرده و هرگونــه بررســی 

دو  هــر  کننــد.  توصیــه  را  الزم  نگهــداری  و  تعمیــر 

ارائــه  ســال   10 تــا  ضمانت هایــی  اکوئــر  و  یونیکــو 

خــود  تجهیــزات  در  تعبیه شــده  کیفیــت  و  می کننــد 

طوالنی مــدت  آســایش  تــا  می کننــد  برجســته  را 

کننــد. فراهــم  خانــه  صاحبــان  بــرای  را  بی دقــت 

برندها
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حمایت ASHRAE  از مهندسین زن در بخش صنایع تبریدی

فرصت هــای  پیشــبرد  بــرای  را  ابتــکاری   ، المللــی  بیــن  هــای  ســازمان  ســایر  بــا  همــراه   ،ASHRAE

اســت.  کــرده  انــدازی  راه  گرمایــش  و  سرمایشــی  صنایــع  بخــش  در  زنــان  بــرای  شــغلی 

شــبکه بین المللــی زنــان در ســرمایش )INWIC( بــرای پیشــبرد مشــارکت، ارتقــای فرصت هــای شــغلی و افزایــش مشــارکت 

کلــی زنــان در بخــش ســرمایش، کــه شــامل تبریــد، تهویــه مطبــوع، و پمپ هــای حرارتــی )RACHP( اســت، ایجــاد شــده 

 UNEP(( و برنامــه محیط زیســت ســازمان ملــل متحــد )WRD( اســت. ایــن ابتــکار توســط دبیرخانــه روز جهانــی تبریــد

OzonAction، بــا همــکاری ســازمان های بین المللــی بــا نفــوذ زیــر کــه نماینده صنعت ســاختمان در سراســر جهان هســتند، 

رهبــری می شــود یعنــی ASHRAE اســترالیا، اروپــا، چیــن، آمریکای التیــن، انگلســتان، هند، ژاپــن، آفریقا و آمریکای شــمالی.

Mick Schwedler، رئیــس ASHRAE، گفــت:  متعهــد بــه ارائــه محیطــی دلپذیــر بــرای همــه مــردم اســت و فرهنــگ 

ــمند  ــیار ارزش ــول بس ــا اص ــکار INWIC ب ــرد. ابت ــی گی ــن م ــی جش ــال جهان ــت فع ــق عضوی ــود را از طری ــوع خ متن

تنــوع، برابــری و شــمول جامعــه مــا هماهنــگ اســت و مــا مشــتاقانه از تاش هــا بــرای گســترش چشــم انداز 

زنــان بــرای مشــارکت کامــل در تحقیــق و توســعه فناوری هــای خنک کننــده در حــال ظهــور حمایــت می کنیــم.

برندها

CARB دستگاه تمیز کننده هوای داخل عرضه شد

CARB اکنــون آزمایــش شــده و مطابقــت کامــل بــا اســتاندارد جدیــد تســت ویــژه کالیفرنیــا، اکنــون بــه 

طــور رســمی بــه عنــوان یــک دســتگاه تمیــز کننــده هــوای داخــل مجــرای تاییــد شــده قــرار گرفتــه اســت.

بــرای دریافــت گواهــی CARB، تمــام پــاک کننــده هــای هــوا بایــد از نظــر ایمنــی الکتریکــی 

آزمایــش شــوند. پــاک کننــده هــای الکترونیکــی هــوا نیــز بایــد از نظــر انتشــار ازن آزمایــش 

کننــد.  رعایــت  را   )ppb  50( میلیــون  در  قســمت   0.050 ازن  انتشــار  غلظــت  حداکثــر  و  شــوند 
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گزارش ویژه

bostanchi.com

 ارائه راهکار سیستم هاى هوشمند تهویه

MyAirنمایندگى انحصارى         اسپانیا و            انگلستان  S&P

با ما مطمئن نفس بکشید

http://www.bostanchi.com


www.Tasisatnews.com 19هفته نامه شماره 377

https://sinicablsoheil.com/


ت نیوز
سا

سی
تا

www.Tasisatnews.com 20هفته نامه شماره 377

ــرور  ــامل م ــگاهی ، ش ــت نمایش ــال ۱۴۰۰ صنع ــاب س کت

و  فعــاالن  هــای  دیــدگاه  و  دســتاوردها  و  رویدادهــا 

تعــدادی  نیــز  و  نمایشــگاهی  صنعــت  کارشناســان 

و  نمایشــگاهها  در  کننــده  مشــارکت  کارآفرینــان  از 

از رویدادهــای نمایشــگاهی  گــزارش هــای تصویــری 

و  هجــری  چهاردهــم  قــرن  پایانــی  دهــه  یــک  در 

شــد. منتشــر  کرونــا،  ســاله  دو  دوران  در  ویــژه  بــه 

ــروه  ــط گ ــگاهی توس ــت نمایش ــال ۱۴۰۰ صنع ــاب س کت

ــوی  ــت معن ــا حمای ــگاهی و ب ــت نمایش ــانه ای صنع رس

تشــکل هــا و انجمــن هــای صنفــی صنعــت نمایشــگاهی 

، در ۲۵۲ صفحــه در قطــع رحلــی منتشرشــده و محتــوای 

ــگاهی  ــت نمایش ــای صنع ــتاورد ه ــده دس ــر گیرن آن در ب

اســت. هجــری  چهاردهــم  قــرن  آخــر  دهــه  در 

نمایشــگاهی  صنعــت  ســال  کتــاب  اســت؛  گفتنــی 

تیــراژ  در  مکتــوب  صــورت  بــه  انتشــار  بــر  عــاوه 

صفحــه  در  نیــز  آنایــن  صــورت  بــه  نســخه،   ۳۰۰۰

اختصاصــی ســایت اخبــار نمایشــگاه هــا بــا بیــش 

اســت. شــده  منتشــر  ماهانــه  بازدیــد  هــزار   ۱۵۰ از 

کتاب سال 1400 صنعت نمایشگاهی منتشر شد

از نمایشگاه چه خبر؟!

روزهــای  طــی  حالــی  در  ایــران  جنــوب  ســاختمان  صنعــت  المللــی  بیــن  نمایشــگاه  بزرگتریــن 

۸ الــی ۱۱ تیرمــاه ســال جــاری در کانشــهر شــیراز برگــزار مــی شــود کــه تاکنــون چندیــن برنــد 

خوشــنام ایــن صنعــت ایــران بــرای حضــور در ایــن رویــداد مهــم اعــام آمادگــی کــرده انــد.

المللــی ســاختمان شــیراز بــه دلیــل کاهــش آمــار ابتــا  بیســت و چهارمیــن نمایشــگاه بیــن 

فضایــی  در  امســال  و  گرفتــه  قــرار  ایرانــی  تولیدکننــدگان  از  بســیاری  اســتقبال  بــا  کرونــا  بــه 

بالــغ بــر ۲۰هــزار مترمربــع، شــامل هفــت ســالن سرپوشــیده و فضــای بــاز برگــزار خواهــد شــد.

هــای  شــماره  طریــق  از  بــزرگ  رویــداد  ایــن  در  مشــارکت  جهــت  تواننــد  مــی  منــدان  عاقــه 

کننــد. حاصــل  تمــاس  نمایشــگاه  برگــزاری  ســتاد  بــا   ۰۹۱۲۸۶۹۸۵۸۱ و   ۰۵۱۳۷۶۴۲۳۳۰  -۳۱

تازه های نشر
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نمایشگاه 
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ــت...  ــوز اس ــعل گازس ــک مش ــزای ی ــای اج ــر نم تصوی
ــت؟ ــی چیس ــای خال ــه در ج ــام قطع ن

پاسخ خود را به آدرس اینستاگرام
 tasisatnews  ارسال فرمایید.

چالش هفته
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