
                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

  1399 -1398 ترم:...........سال تحصیلی:معماری داخلی  رشته: کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی

 : سعید شاه حسینینام ونام خانوادگی مدرس  : متره و برآوردنام درس

 09397343535 تلفن همراه مدرس    s.shahhoseainy@gmail.com مدرسemailآدرس 

        هفتم   ششممربوط به هفته  :           تنظیم شرایط محیطی  جزوه درس

 textدارد : ندارد                      voiceدارد: ندارد                         power pointدارد:  ندارد 

 تلفن همراه مدیر گروه : ............................................

                                   

 

 هفتمجلسه 
 

 آبگرمکن خورشیدی

ساختمان استفاده مي كنيم.اين حرارت عمدتا از طريق در سيستم مجزا حرارت را در جايي خارج از ساختمان كسب كرده و در داخل   

صورت مي گيرد. كلكتورها با ابعاد مختلفي وجود دارد.آبي كه وارد لوله ها مي شود از طريق  خورشيد گرم مي شود. كلكتور را کلکتور 

درجه آب 75تا  55مسي مي شود و حدود  اين آب گرم وارد كويل،ب تابستان به آن عمودي بتابد تا آب را گرم كندفتاطوري مي گذاريم كه آ

 گرم ميدهد
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 مزایا

 .آب مجاني گرم مي شود 
 .آلودگی محيط زيستی ندارد 
 .در مصرف انرژی های فسيلی صرفه جويی و توليد دی اکسيد کربن ندارد 
 .در مکانهايی که از انرژی های متداول برقی و فسيلی دور هستند به راحتی قابل استفاده هستند 
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