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فصل 2

یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات
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برخی از سبک های یادگیری )روش یادگیری شما چگونه است؟(

یادگیری از طریق تصاویر و شکل ها و درک پدیده های بصری1. دیداری )تجسم فضایی(

یادگیری از طریق گوش فرا دادن به صدا و موسیقی٢. شنیداری

یادگیری از طریق سخن گفتن و نوشتن٣. شفاهی )کالمی(

یادگیری از طریق لمس کردن، تمرینات عملی وتحرک داشتن4. جنبشی )لمسی(

یادگیری از طریق منطق و دلیل آوردن و استدالل کردن5. استداللی )ریاضی(

یادگیری به صورت جمعی و گروهی و از کار کردن با دیگران لذت بردن6. برون فردی

یادگیری به تنهایی و به دور از جمع٧. درون فردی

دیدن و شنیدن ٢٠ درصد

ارائه دادن/ نشان دادن ٣٠ درصد

بحث گروهی 5٠ درصد

انجام کار ٧5 درصد

آموزش دیگران/ به کارگیری آموخته ها ٩٠ درصد

مخروط یادگیری ـ چند درصد آنچه را…… به یاد می آورید.

چه 
د آن

رص
٧ د

5
د، 

ه ای
داد

ام 
نج

را ا
ید.

آور
می 

اد 
ه ی

ب

چه 
د آن

رص
1 د

٠
به 

د، 
ه ای

اند
خو

را 
ید.

آور
می 

اد 
ی

شنیدن
5  درصد

خواندن1٠درصد



1٧

راهنما
hp و N فاز و نول

F فیوز
MTR موتور کولر

P موتور پمپ
SWITCH  قسمت کلید
COOLER  قسمت کولر

TER   ترمینال کولر
SW کلید کولر

HI , LO ,COM مشترک، کند، تند

نقشه هاي سیم كشي برق كولرآبي

ـ نقشه سیم کشي برق کولرآبي معمولي

SWITCH COOLER
MTR

LO COMHI

TER

SW

PH

P

4*1/5. CABLE
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ACDC-39, ACDC -60, ACDC-80 ـ نقشه سیم کشي برق کولرآبي مدل

AC 32- ـ نقشه سیم کشي برق کولرآبي مدل

ول
ن

ول
ن



1٩

ـ نقشه سیم کشي برق کولر نانو سلولزي)نانو سل پد( 

AC31 و AC32D ـ نقشه سیم کشي میني کولر آبي مدل

ول
ن

ول
ن

نول

ول
ن

ول
ن

نول

نول



٢٠

شیر برقی شماره ٢شیر برقی شماره 1

شیر معموالً باز

فشارسنج

بلندگو یا 
زنگ اعالم 

خطر
اعالم 
خطر 
سطح 

باالی آب

اعالم 
خطر 
سطح 

پایین آب

شیر اطمینان

خط انبساط سیستم

فشار سنج

ژن
رو

نیت
از 

ر گ
ند

سیل

پایین ترین سطح آب در مخزن

به طرف هوای آزاد
شیر تخلیه گاز اضافی 

کلید فشار حد پایین

کلید فشار حد باال

باالترین سطح آب در مخزن

م 
حج

یر 
غی

ر ت
کث

دا
 ح

دل
معا

یر 
غی

ر ت
ر اث

م د
ست

سی
ب 

آ
ب

ی آ
دما

آبنما

کلید کنترل سطح 
آب ) تیپ (

به طرف مخزن آب 
تغذیه سیستم

شیر تخلیه
پمپ آب تغذیه )در صورت لزوم(

)معموالً بسته(

نقشه  های جزئیات

نقشه جزئیات نصب مخزن انبساط بسته
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نقشه جزئیات نصب مخزن کویلی

مخزن آب گرم کویلی

دمای آب شهر

رفت آب گرم مصرفی
برگشت آب گرم مصرفی
تأمین آب سرد مخزن

رفت آب گرم از دیگ
برگشت آب گرم به دیگ

دمای آب گرم

t C= 0
2 60

t          C= 0
1 5

t C= 0
4 65

t C= 0
5 75

شیپپر اطمینان

پمپ خطی

شیر یکطرفه

شیرفلکه کف فلزی

شیرفلکه کشویی

لوله تخلیه

آب شهر
لوله آب گرم مرصفی

لوله برگشت آب گرم 
مرصفی

لوله رفت آب گرم
لوله برگشت آب گرم

مهره ماسوره
دماسنج

500lit

t٢ = 65°Ct4 = 68°C

t٣ = 8٠°C



٢٢

شیر هواگیری دستی

کویل
واسط برنجی

لولة مسی

شیر کشوئیسینی قطره گیر

اتصال بازشو

شیر  کف فلزی

لولة برگشت آب سردکننده یا گرم کننده
لولة رفت )ورود( آب سردکننده یا گرم کننده

لولة تخلیة آب تقطیرشده

دتایل نصب سیستم لوله کشی فن کویل

دتایل نصب فن کویل با شیرموتوری

شیر هواگیری دستی

لولة مسی

واسط برنجی

اتصال بازشو
کویل

لولة مسی

شیر کشوئیواسط برنجی

سینی قطره گیر

شیر کف فلزی

اتصال بازشو

لولة تخلیة آب تقطیرشده

لولة رفت )ورود( آب سردکننده یا گرم کننده
لولة برگشت آب سردکننده یا گرم کننده

شیر کنترل 
سه راهه

 نصب لوله کشی فن کویل
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 طراحی لوله کشی فن کویل
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موقعیت های قرارگیری  فن کویل
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سینی قطره گیرفیلتر

هوای خروجی 
از فن کویل

کویل

دریچة دسترسی به 
شیرهای فن کویل

فن کویل سقفی آشکار

سقف کاذب راهرو

فن کویل سقفی داخل سقف کاذب با دریچه خروج سقفی هوا

اتصال قابل انعطاف

دریچة سقفی طبق مشخصات طرح

کانال فلزی 
کوتاه

دریچة برگشت هوا و فیلتر

سقف 
کاذب سینی قطره گیر

میلگرد آویز طبق توصیه 
سازنده دستگاه

آویز تکیه گاه 
لوله ها

جزئیات نصب فن کویل سقفی
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فن کویل کانالی افقی در داخل سقف کاذب

اتصال دنده ای بازشو
واسط برنجی

کویل مسی

اتصال تجمعی مولینکی
شیلنگ قابل انعطاف )با لولة 
ترموپالستیک( )به یادداشت 

شماره 4 نگاه کنید(
مغزی فوالدی یا برنجی

شیر قطع و وصل

اتصال دنده ای 
بازشو

شیر کشویی

اتصال بازشو

کویل مسی
واسط برنجی

اتصال تجمعی

جزئیات اتصال فن کویل به سیستم لوله کشی

اتصال با لولة فوالدیاتصال با شیلنگ قابل انعطافاتصال با لولة مسی یا تلفیقی

 در صورت استفاده از اتصال شیلنگی، حداکثر دمای کار شیلنگ نباید کمتر از C °95 باشد و فشار کار 
شیلنگ در دمای C °95 نباید کمتر از 10 بار باشد.

 اتصال کویل مسی فن کویل به لوله و اتصاالت فوالدی باید با لولة مسی و اتصال فشاری و یا با واسط برنجی، 
که یک دهانه آن با اتصال لحیمی یا جوشی به کویل متصل می شود و دهانة دیگر آن با اتصال دنده ای به لوله 

یا اتصاالت فوالدی متصل می گردد، صورت گیرد.

کویل مسی

لوله مسی

شیر قطع و وصل

مغزی برنجی مناسب 
برای اتصال فشاری

اتصال فشاری بازشو

اتصال تجمعی مولینکی

تبدیل مسی در 
صورت لزوم

میلگرد آویز از سقف دست کم 
1٠mm )تیپ(

اتصال قابل انعطاف

کانال هوای 
برگشت

ناودانی متصل 
به دستگاه

شیرموتوری 
سه راهه

میلگرد آویز از سقف دست کم  1٠mm )تیپ(

لولة برگشت آب شیر فلکة برنجی
گرم کننده یا سردکننده

کانال هوای رفت

لولة رفت آب 
گرم کننده یا سردکننده

سقف کاذبصافی
لولة تخلیه آب تقطیر شده

قاب دریچه دسترسی از پروفیل آلومینیومی دریچة دسترسی به دستگاه

جزئیات اتصال فن کویل
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نصب تجهیزات گرمایشی تابشی

رفلکتور نباید با لوله، بعد مونتاژ تماس داشته باشد.

خطی مستقیمU شکل

پیچ باز حدود 2 
میلی متر برای لغزش

هم پوشانی لغزشی

پیچ سفت شود
سمت ثابت رفلکتور

گیره U شکل در سمت 
ثابت هم پوشانی

درپوش رفلکتور

گیره U شکل
اولین رفلکتور

هم پوشانی دو رفلکتور 

طبق کاتالوگ سازنده

رفلکتور

لوله آتش
بست اتصال

Ref   lector
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کنترل دستی دور فن دستگاه از طریق کلید سلکتوری، بدون کنترل کننده دما

کنترل دستی دور فن دستگاه از طریق کلید سلکتوری، با کنترل کننده دما

کنترل دستی دور فن +کنترل مدار آب با مجموعه شیر سه راهه ) دو راهه ( و کنترل دما

موتور فن کویل

کلید سلکتوری

نول

فاز
خازن

موتور فن کویل

کلید سلکتوری
ترموستات اتاقی

نول

فاز
خازن

موتور فن کویل
ترموستات اتاقیشیر موتوری

نول

فاز

کلید سلکتوری

خازن

مدار الکتریکی فن کویل

طرح های مختلف مدار الکتریکی فن کویل
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نقشه جزئیات یونیت هیتر
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مدار برقی یونیت هیتر

مدار برق موتور یونیت هیتر با کلید سلکتوری دو حالته مدار برق موتور یونیت هیتر با کلید سلکتوری 
دو حالته با ترموستات

مدار برق موتور یونیت هیتر با کنتاکتور و ترموستات
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نمادهای نقشه کشی آبرسانی



٣٢

نمادهای لوله کشی سیستم گرمایی



٣٣

نماد شیرها

نداردعالئم
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نماد اجزای لوله کشی



٣5
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Bend Radius شعاع خم 
Bending خم کاري

Bending angle زاویه کاري
واحد گرما در سیستم انگلیسی   
)بی تی یو(

British Thermal Unit 
(Btu)

Burnerمشعل 
butt jointاتصال لب به لب 

butt-lap jointاتصال لب روي هم سر به سر 
Bypassبای پاس )مسیر کنارگذر( 

Cableکابل 
Cad  Cell or Cadmium Cellفتوسل یا چشم الکتریکی

Calorieکالری )واحد گرما در سیستم متریک(
Capacitorخازن

Start motor ـ Capacitorخازن راه انداز موتور
Capacityظرفیت 

Capillary actionخاصیت مویینگي 
Capillary Tubeلوله مویین 

Carbon Dioxide (CO2)دی اکسید کربن 
Carbon Monoxideمنواکسید کربن 

Cathodeکاتد 
Cathodic Protectionمحافظت کاتدی کنترل خوردگی

Cavitationکاویتاسیون )هوا گرفتن پمپ(
Ceilingسقف

Celsiusسلسیوس )واحد دما در سیستم متریک(
Centerمرکز 

Centigrade Scaleمقیاس سانتی گراد
Centimeterسانتی متر 

Central Coolingسرمایش مرکزی 
Central Heatingگرمایش مرکزی 

Centrifugal Compressorکمپرسور گریز از مرکز
Centrifugal Pumpپمپ گریز از مرکز 
Centrifugal Switchکلید گریز از مرکز 

Cfm (cubic feet per minute)فوت مکعب در دقیقه
Change of Stateتغییر حالت 
Chapterبخش فصل 
Charging Cylinderسیلندر شارژ

Chartنمودار 
Check Valveشیر یک سویه 

    

Chilled Waterآب سرد شده 
Chisel Testآزمون قلم و چکش

Circuitمدار
Circuit Breakerقطع کننده مدار )کلید مینیاتوری( 

Circulating Pumpپمپ سیرکوالسیون 
Cleanoutدریچه ای برای تخلیه سیستم

 Clearencyلقي 
Closed Cycleمدار بسته 

Coilکویل 
Cold Junctionاتصال سرد 

Cold Waterآب سرد
Collectorجمع کننده 

Combustionاحتراق 
Combustion Airهوای احتراق 

Combustion Chamberمحفظه احتراق
Combustion Productsمحصوالت احتراق کامل

Commercial Buildingساختمان تجاری 
Common Neutralاتصال مشترک زمین )نول(

Compound Gaugeگیج مرکب
Compressorکمپرسور

Compressor Efficiencyراندمان کمپرسور
Compressor Open Typeکمپرسور نوع باز

که  گازبند  وسیله  کمپرسور  سیل 
در کمپرسورهای باز می باشد 

Compressor Seal

Condensateبخار تقطیر شده 
Condenseتقطیر 

Condenserکندانسر )تقطیرکننده( 
Condensing Pressureفشار تقطیر 
Condensing Temperatureدمای تقطیر 

Condensing Unitواحد تقطیر یا کندانسینگ یونیت
شاتون )قطعه ای که پیستون را به 

میل لنگ وصل می کند.( 
Connecting Rod

Cooling Coilکویل سرمایی 
Cooling Towerبرج خنک کن 

Contactorکنتاکتور )کلید مغناطیسی( 
Control Valveشیر اتوماتیک 

Control Voltageولتاژ کنترل 
Convectionجابه جایی، وزش یا کنوکسیون

واژه نامه
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Crankshaftمیل لنگ 
Currentجریان الکتریکی 

Current Relayرله جریان 
Cut inنقطه وصل 
Cut outنقطه قطع 

Cylinderسیلندر 
Cylinder Headسرسیلندر 

Damperدمپر)وسیله کنترل مقدار هوا( 
DC (Direct Current)جریان مستقیم 

Degreeدرجه 
Dehumidificationرطوبت گیری 

Dehumidifierرطوبت گیر 
Densityدانسیته چگالی 

Design Pressureفشار طراحی
Design Temperatureدمای طراحی

Dew Pointنقطه شبنم
Diameterقطر 

Diaphragmدیافراگم )صفحه قابل انعطاف(
Dielectricدی الکتریک

دیفرانسیل )اختالف بین نقطه وصل 
و نقطه قطع در کلیدهای اتوماتیک( 

Differential

Diffuserدریچه هوا
Diodeدیود

Directمستقیم 
Direct Connectedاتصال مستقیم 

 Direct Expansionاوپراتور انبساط مستقیم
Evaporator

Dischargeتخلیه )محل خروج گاز داغ از کمپرسور(
Disconnectجدا کردن 

Drierرطوبت گیر خشک کن
Drip panتشتک زیر اواپراتور
Dry Bulb Temperatureدمای حباب خشک

Dry Iceیخ خشک )کربن دی اکسید جامد(
DTتست مخرب

Ductداکت )کانال(
Eccentricخارج از مرکز

Efficiencyراندمان 
Electric Defrostدیفراست الکتریکی

Electric Heaterگرمکن الکتریکی
نشت یاب الکترونیکی )یک وسیله جهت 

نشت یابی مبرد از سیستم تبرید(
Electronic Leak Detector

Electronicsالکترونیک )علم نیمه هادی ها(
Energyانرژی 

Energy Labelبرچسب انرژی
Engineerمهندس

Enthalpyانتالپی )گرما(
Epoxyرنگ ضد رطوبت 

Equalizer Tubeلوله متعادل کننده 
 Equipment Groundingسیم اتصال به زمین

Conductor (E)
Equipmentتجهیزات 

Evacuationوکیوم یا تخلیه هوا 
Evaporationتبخیر 

Evaporative Condenserکندانسر تبخیری
Evaporative Coolerسردکن تبخیری نظیر کولرهای آبی

Evaporatorاواپراتور )تبخیرکننده( 
Evaporator Coilکویل اواپراتور 

Evaporator Dry Typeاواپراتور نوع خشک 
Evaporator Fanفن اواپراتور 
Exhaust Openingبازشو تخلیه 

Expansion Jointاتصال انبساطی
Expansion Loopحلقه انبساطی
Expansion Tankمخزن انبساط
Expansion Valveشیر انبساط 

External Equalizerمتعادل کننده خارجی
Fahrenheitفارنهایت 

Fanفن )پروانه(
Fan Coilفن کویل

Faradفاراد )واحد سنجش ظرفیت خازن(
Faultخرابی
Filterفیلتر

Finفین )پره(
Finned Tubesلوله های پره دار

Fire Damperدمپر آتش 
Flammabilityقابلیت اشتعال

Flareالله سرلوله
Flash weldجوش جرقه اي

Float Valveشیر شناور 
Flooded Evaporatorاواپراتور پر

دودکش  از  که  احتراق  محصوالت 
خارج می شوند. 

Flue Gas

Foldingخم کردن )تاکردن(
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Fpm (Feet Per Minute)اف پی ام )فوت در دقیقه(
Freezingانجماد 

Freonفریون )مواد مبرد هالوکربنی( 
Frequencyفرکانس

Fresh Airهوای تازه 
Frictionاصطکاک مالش

Fundamentalاساسی اصلی
Furnaceکوره هوای گرم 

Fuseفیوز )وسیلة حفاظتی الکتریکی( 
Fusible Plugدرپوش ذوب شونده

Gage Portگیج پورت )محل نصب گیج(
Gage Pressureفشار گیج یا فشار نسبی

گیج وکیوم )وسیله ای جهت اندازه گیری 
فشارهای کمتر از فشار اتمسفر( 

Gage Vacuum

Galvanizingگالوانیزه کردن 
Gasگاز 

Gas Pressure Switchکلید فشار گاز 
Noncondensible-Gasگاز غیرقابل تقطیر 

Gat Valveشیر کشویی 
Glass Woolپشم شیشه 

GPM (Gallons Per Minute)جی پی ام )گالن در دقیقه(
گرین )یکی از واحدهای وزن است. 
هر ٧000 گرین معادل یک پوند 

می باشد.( 

Grain

Grilleدریچه بدون دمپر 
Ground Wireسیم اتصال زمین با سیم ارت

Groundاتصال زمین در مدارهای الکتریکی 
تشخیص  )وسیلة  هاالید  مشعل 
با  تبرید  سیستم های  در  نشت 

مبردهای هالوکربنی( 

Halide Torch

هند هول )محفظه ای برای دسترسی 
دست به داخل مخازن و منابع می باشد.( 

Hand Hole

 Hand lever shearing قیچي اهرمي
machine

Hand snipقیچي دستي  
Head Pressureفشار رانش )فشار خروجی کمپرسور(

Heatگرما 
Heat Exchangerمبدل گرمایی 

Heat Loadبار گرمایی 
Heat Lossافت گرما

Heat of Fusionگرمای ذوب )نهان( 
Heat Pumpپمپ حرارتی
Heat Transferانتقال حرارت
Heating Coilکویل گرمایی

Heating Loadبار گرمایی 
Heating Out Putتوان گرمایی خروجی )مفید(

Heating Sarfaceسطح حرارتی
Heating Valueارزش گرمایی

Heatingگرمایی 
Heightارتفاع 

Hermetic Compressorکمپرسور بسته
Hertzهرتز )واحد فرکانس(

High Pressure Cut Outکلید قطع در فشار باال
High Sideسمت باال
Horsepowerاسب بخار

 Hot Gasگاز داغ
Hot Gas Bypassبای پاس گاز داغ

Hot Gas Defrostبرفک زدایی به طریق گاز داغ
Humidifierرطوبت زن 

Humidistatکنترل کننده رطوبت 
Humidityرطوبت 

Hydrocarbonsهیدروکربن ها
سیال  که  )سیستمی  هیدرونیک 

واسطه در آن، آب می باشد( 
Hydronic

Ignition Transformerترانس جرقه 
سازمان بین المللی استانداردسازی 

)ایزو(
International Organization 
for Standardization (ISO)

 International Standard سازمان جهاني استاندارد
Organization (iso)

Kelvin Scaleمقیاس کلوین )دمای مطلق( 
Kilowatt (kw)کیلووات 

Kilowatt Hour (Kwh)کیلووات ساعت )واحد انرژی الکتریکی(
lack seam jointاتصال فرنگي پیچ 

Lap jointاتصال لب روي هم 
Latent Heatگرمای نهان 

Latent Heat of  Condensationگرمای نهان تقطیر
Latent Heat of Fusionگرمای نهان ذوب 
Latent Heat of Meltingگرمای نهان ذوب 
Latent Heat of Vaporizationگرمای نهان تبخیر

Leadسرب 
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Limit Controlکنترل حد 
Limit Switchکلید حد 

Lineخط 
Line Voltage Thermostatترموستات خط ولتاژ

Liquid Lineخط مایع 
Literلیتر 
Loadبار 

Low Pressure Cutoutکنترل فشار کم 
Low Side Pressureسمت کم فشار 

Manholeمنهول )دریچه آدم رو( 
Manifold Gaugesمنیفولد گیج )گیج چندراهه(

مانومتر یا فشارسنج مورد استفاده 
در فشارهای کم 

Manometer

Massجرم 
Mechanichal Engineerمهندس مکانیک

Mechanichal Roomموتورخانه 
Microfaradمیکروفاراد

 Micronمیکرون معادل یک هزارم میلی متر
میکرون گیج )فشارسنجی که برای 
اندازه گیری فشارهای خیلی پایین 

)وکیوم( به کار برده می شود.(

Micron Gauge

Minuteدقیقه 
Miscibilityقابلیت مخلوط دو مایع با یکدیگر 

Mixed Airمخلوط هوا 
Moisture Indicatorنشان دهنده رطوبت 

Moleculeمولکول 
Motorموتور

Motor Starterراه انداز موتور 
Natural Convectionکنوکسیون طبیعی

Natural Gasگاز طبیعی
NDTتست غیر مخرب

Nominalنامی اسمی 
Noncondensibleغیرقابل تقطیر 

Normally Closedمعموالً بسته 
Normally Openمعموالً باز

Nozzleنازل 
Frost Freezer ـ Noفریزر بدون برفک 

اهم )واحد سنجش مقاومت الکتریکی 
می باشد.(

Ohm

Ohms Lawقانون اهم 
Oil Pumpپمپ روغن

Oil Ringsرینگ روغن 
Oil Separatorجداکن روغن 

فشار کاری، فشار داخل سیستم در 
زمان کارکرد عادی دستگاه می باشد. 

Operating Pressure

 Orificeاوریفیس سوراخ کوچک
Outside Airهوای بیرون 

Overload Protectorمحافظ اضافه بار 
Overloadاورلود

Ozoneاُزن
و  گرمایی  یا  سرمایی  بسته  پکیج 

یا هردو 
Packaged

Packingوسیله گازبند 
Parallel Circuitمدار موازی 

Pascalپاسکال 
Peel Testآزمون خم کاري

Pistonپیستون کمپرسور 
Piston Displacementجابه جایی پیستون 

به شاتون  را  گزیین پین )پیستون 
وصل می کند.(

Piston Pin

Pneumaticپنوماتیک 
Potential Relayرله پتانسیل رله ولتاژ 

پوند بر اینچ مربع واحد اندازه گیری 
فشار 

Pound per Square Inch 
Pressure (PSI)

Powerقدرت )توان( 
Pressureفشار 

Power Factorضریب قدرت 
Pressure Dropافت فشار 

Pressure Regulatorرگالتور فشار 
Primary Airهوای اولیه 

Projection weldجوش زائده اي
پی اس آی، پوند بر اینچ مربع )واحد 

فشار( 
Psi

Psiaپوند بر اینچ مربع )مطلق( 
Psigپوند بر اینچ مربع )فشار نسبی(

Pump Downپمپ دان 
خالی کردن بخارهای ناخواسته از 

داخل سیستم یا فضای موردنظر 
Purging

رانکین )درجه بندی مطلق دما در 
سیستم انگلیسی( 

Rankine

 Resistance Welding (RW)جوشکاري مقاومتي
Receiverرسیور )مخزن مایع سرمازا( 
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Reciprocatingرفت و برگشتی 
Refrigerantمبرد )ماده سرمازا( 

Regulatorرگالتور )کاهنده فشار( 
Relative Humidityرطوبت نسبی 
Relief Valveشیر اطمینان 

Repairتعمیر 
Resetشروع به کار مجدد 

Resistanceمقاومت 
اتاق  از  که  هوایی  برگشتی  هوای 

وارد هواساز می شود. 
Return Air

Reversedمعکوس شده 
Reversing Valveشیر معکوس کننده )شیر چهار راهه( 
در  که  باالرونده  )لوله های  رایزر 

داکت ها انجام می شود.( 
Riser

Riser Diagramرایزر دیاگرام 
Roofپشت بام 

Roof Drainتخلیه پشت بامی )کف شوی پشت بام(
Room Thermostatترموستات اتاقی 
Rotary Compressorکمپرسور دورانی 

Rotorروتور )قسمت گردنه موتور( 
Run Windingسیم پیچ کار، سیم پیچ اصلی 

Safety Controlکنترل ایمنی 
Safety Valveشیر اطمینان شیر ایمنی

Saturated Airهوای اشباع شده 
Saturation Temperatureدمای اشباع

scarf jointاتصال لب به لب مورب 
Schrader Valveشیر شریدر

Seam weldدرز جوش )جوش نواري( 
Secondدومین، ثانیه 
Secondary Airهوای ثانویه 

Secondary Voltageولتاژ خروجی در یک ترانسفورماتور
 Self secured jointفرنگي پیچ

( lucked seam )
Semihermetic Compressorکمپرسور نیمه بسته

Sensible Heatگرمای محسوس 
Sensorحس کننده ـ حس گر 

Service Valveشیر سرویس
 Serviceable Hermeticیک کمپرسور بسته قابل تعمیر 

Compressor
Shaft Sealسیل شفتـ  وسیله گازبند دور محور

Sheet metal bending خم کاري ورق
Sheet metal working ورق کاري

Shellپوسته 
Shut Downخاموش کردن 

ـ شیشه دید  Sight Glassسایت گالس 
Silver Brazingلحیم کاری با سیم نقره 

Snipقیچي
Solder abilityلحیم پذیري 

Solderingلحیم کاري نرم
Solenoid Valveشیر برقی 

Solidجامد 
Specific Gravityوزن مخصوص 

Specific Heatگرمای ویژه 
Specific Volumeحجم مخصوص 
Split Systemسیستم دوتکه 

Spot weldنقطه جوش
Start Windingسیم پیچ استارت یا راه انداز

Starting Relayرله استارت 
Statorاستاتورـ قسمت ساکن موتور

Steam Trapتله بخار 
Subcooledساب کولدـ پیش سردشده 

Suction Lineخط مکش 
Superheatسوپر هیت ـ پیش گرم

Supply Airهوای ورودی 
tee jointاتصال سه پري 

Temperature Dropافت دما 
Temperature Riseافزایش دما 
Thermisterترمیستور
Thermocoupleترموکوپل

Thermodynamicsترمودینامیک 
Thermostatترموستات 

 Thermostatic Expansionشیر انبساط ترموستاتیک
Valve

Way Valve ـ Threeشیر سه راهه
Tinقلع

Ton of Refrigerationتن تبرید
Torqueگشتاور یا نیروی چرخاننده 

Transformerترانسفورماتور )مبدل ولتاژ و جریان(
Upset weldجوش برجسته

Vacuumوکیوم 
Valveشیر 

Valve Plateصفحه سوپاپ
Vapor Lineخط بخار 
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Vapor Pressureفشار بخار 
Vaporبخار

Velocityسرعت 
یا  تازه  تهویه )فرایند تأمین هوای 

بیرون راندن هوا از فضای بسته( 
Ventilation

Ventilatorونتیالتور با دمنده 
Ventونت

Viscosityویسکوزیته 
Voltageولتاژ فشار الکتریکی 

Voltage Relayرله ولتاژ 
Voltولت )واحد پتانسیل الکتریکی( 

Volumeحجم 
Warmگرم 

Water Columnستون آب 
Water Coolerآب سردکن 
Water Heaterآب گرم کن

Water Meterکنتور آب )شمارنده دبی عبوری( 
Water Proofضدآب 

Wattوات )واحد توان الکتریکی می باشد.( 
Weightوزن یا سنگینی 
Weldedجوش داده شده 
Welding Cycleمراحل جوشکاري

Wet bulbدمای حباب مرطوب 
Wettingتر شوندگي 

Widthپهنا 
Winterزمستان 

Wireسیم 
Work Shopتعمیرگاه 

Working Pressureفشار کاری 
Workکار 

Zeroصفر 
Zoneمنطقه 


