
 

 محاسبات سیستم تهویه پارکینگ ها

 (و حریق )شرایط طبیعی

 

 در هر ساعت بار  6حداقل  تعداد دفعات تعویض هوا در شرایط تخلیه هوا 

 در هر ساعت بار 10تعداد دفعات تعویض هوا در شرایط تخلیه دود حداقل 

=Q  حجم هوای تعویضی بر حسبCFM 

=N تعداد دفعات تعویض هوا  

=V حجم فضای مورد نظر 

  

1پارکینگ منفی   ( 6 x 837 x 35.3 ) ÷ 60 = 2955 CFM              تخلیه هوا 

1پارکینگ منفی   ( 10 x 837 x 35.3 ) ÷ 60 = 4925 CFM            تخلیه دود 

 

2پارکینگ منفی   (6 x 1565 x 35.3 ) ÷ 60 = 5522 CFM             تخلیه هوا 

2پارکینگ منفی   (10 x 1565 x 35.3 ) ÷ 60 = 9202 CFM          دودتخلیه  

 

3پارکینگ منفی    (6 x 1565 x 35.3 ) ÷ 60 = 5522 CFM             تخلیه هوا 

3پارکینگ منفی   (10 x 1565 x 35.3 ) ÷ 60 = 9202 CFM         تخلیه دود 

 

4پارکینگ منفی   (6 x 1681 x 35.3 ) ÷ 60 = 5932 CFM             تخلیه هوا 

4پارکینگ منفی   (10 x 1681 x 35.3 ) ÷ 60 = 9886 CFM         تخلیه دود 

 

Q=
N*V*35.3

60
 



 :میزان تخلیه هوا در شرایط طبیعی 

 CFM 19931 قات برابر است با در کلیه طب (ACH 6)بار تعویض هوا  6مقدار خروج هوا در حالت 

 

 تخلیه دود در شرایط حریق: میزان

 CFM 33215 در کلیه طبقات برابر است با   (ACH 10)خلیه دود در شرایط حریق تمقدار خروج هوا در حالت 

  برای هر فن اگزاست Q= 16608 CFMدرصد ظرفیت کل:  50ظرفیت دو فن با حداقل

 

 میزان تامین هوای تازه:

  کل مجموعه پارکینگ ها برابر است بابرای تخلیه دود  %  50حداقل  با احتسابمیزان تامین هوا ) ورود هوا ( 

CFM 16608   

 برای هر فن دمنده Q= 8304 CFMدرصد ظرفیت کل:  50ظرفیت دو فن با حداقل

 

 

 

در شرایط عادی و حریق هوا  محاسبات تخلیه و تامین  

میزان هوای تامین 

شده در شرایط 

بار در  6عادی )

 ساعت(

میزان هوای تامین 

شده در شرایط 

در  بار 10حریق )

 ساعت(

میزان هوای تخلیه 

شده در شرایط 

بار در 6عادی ) 

 ساعت(

میزان هوای تخلیه 

شده در شرایط 

بار در  10حریق )

 ساعت(

ارتفاع 

 طبقه

 )متر(

مساحت 

 طبقه

 )متر(

شماره 

 طبقه

1478 CFM 2463 CFM 2955 CFM 4925 CFM 1.95 429.1 B-1 

2761 CFM 4601 CFM 5522 CFM 9202 CFM 2.8 558.6 B-2 

2761 CFM 4601 CFM 5522 CFM 9202 CFM 2.8 558.6 B-3 

2966 CFM 4943 CFM 5932 CFM 9886 CFM 2.8 600.1 B-4 

9966 CFM 16608 CFM 19931 CFM 33215 CFM ظرفیت کل 



 محاسبه افت کل دستگاه اگزاست فن:

 

 طول کل مسیر = 

  46.05 m= (1m)+کانال کشی در همکف  (9.55m)+ ارتفاع رایزر (35.5m)ه آخرطول افقی در طبق

 46.05 m * 1.5 * 3.28 * (0.2”/100 ft.) = 0.45 (in. wg) = محاسبه افت ناشی از مسیر 

 = محاسبه افت دستگاه اگزاست فن

 افت ناشی از خاصیت دود کشی + افت دمپر قبل از دستگاه + افت دمپر داخل طبقات + افت دریچه + افت مسیر

870.+ 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.12 =  45= 0.TotalH 

 K = 1.73 (300 ˚F, 5000 ft.) تصحیح ارتفاع و دما بضری 

 0.87inwg * 1.73 = 1.5 inwg 

 

 :دمنده هوای تازهمحاسبه افت کل دستگاه 

 طول کل مسیر = 

  51.05 m= (1m)+کانال کشی در همکف  (9.55m)+ ارتفاع رایزر (40.5m)طول افقی در طبقه آخر

51.05 m * 1.5 * 3.28 * (0.19”/100 ft.) = 0.47 (in. wg) = محاسبه افت ناشی از مسیر 

 = محاسبه افت دستگاه اگزاست فن

 افت ناشی از خاصیت دود کشی + افت دمپر قبل از دستگاه + افت دمپر داخل طبقات + افت دریچه + افت مسیر

83= 0.47 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.06 = 0.TotalH 

K = 1.73 (300 ˚F, 5000 ft.) تصحیح ارتفاع و دما بضری 

0.83 inwg * 1.73 = 1.43 inwg 

 

کنند و زمان حریق با توجه به اینکه با سیستم با توجه به محاسبات فوق فن ها در شرایط طبیعی در دور پایین کار می

 کنند.میبا دور باال )شرایط تخلیه دود( کار باشند اعالم حریق اینترالک می

  

 


