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הנדסי של מפזרים  / הצגת הניתוח הטכני 2.

סגוריםסקירה לגבי שיטות אספקה ופיזור אויר  במטווחים3.

סיכומים והמלצות4.

-של מפזרים והצגת סוגים פיזור אויר עקרונות 
Laminaire Radial Diffuser  & Displacement Ventilation



אוויר לחדר בטמפרטורה מעט  אספקת תהליך הוא DV)(אוורור תזוזה 1.
האוויר יזרום  . ובמהירות איטיתהרצויה הסביבה מטמפרטורת נמוכה 

כאשר הוא מתחמם או  קונוונציה טבעית לאורך הרצפה ויעלה על ידי 
לאחר מגע עם מקור . אנשיםאו ציוד -חום במגע עם מקור באה כאשר הוא 

מטרה השיטה של  . בטמפרטורה מחוממת תעלה לתקרההאוויר , החום
.לשמור על תנאים הנרשם באזור של אנשים" אוורור תזוזה"

שנמצא  , אזור הנשימה-אולם / בדרך כלל קיימים שני אזורים בחדר 2.
,  מעל גובה בן אדם -מהרצפה ועד לראש של בן אדם  והאזור חם יותר

מסופק אוויר באיכות  " אוורור תזוזה " בשיטה . שנמצא מעל אזור הנשימה
1.80-2.00האוויר המחומם יהיה מעל גובה של . גבוהה לאזור הנשימה

.  מעל אזור נשימה  של אנשים –מטר מהרצפה 
באוורור ערבובי ". אוורור ערבובי"ממערכות שונה "  אוורור תזוזה"מערכת 3.

האוויר מסופק לחדר במהירות גבוהה מהתקרה וכל האוויר בחדר מעורבב 
שהוא פחות  " ערבוביאוורור " החיסרון . יחד כדי לספק טמפרטורה אחידה

שיטה  , ולכן; כמטפל את כל החלל ברציפות ולא רק אזור הנשימה–חסכני 
.פחות חסכונית ופחות נקייה  " אוורור ערבובי"של קונבנציונלי 

פיזור אויר עקרונות  Displacement Ventilation



 Displacement-" תזוזה"שיטת פיזור 1.
Ventilation System אפקטיבי בשימוש:

  קונצרטיםבאולמות
באודיטוריום  וחדרי לימוד
בחדרי ישיבות ומשרדים
 ואטריום  בלביאים של בתי מלון
באולמות תצוגה ואולמי קניות
  במוזיאונים
בבתי החולים
  בטרמינלים של שדי התעופה ותחנות

רכבת
 בשיטה של  –במטווחים סגורים

Radial  Diffuserו-Air Wall 

Displacement Ventilation System 



Air Distribution Options – Mixing & Displacement



Air Distribution Options

קיריםאספקת אויר עם מפזרים 

אספקת אויר עם מפזרים ריצפתים 

תקרתיםאספקת אויר עם מפזרים 



Underfloor Air Distribution (UFAD)



Underfloor Air Distribution (UFAD)



Displacement Laminaire Radial Diffuser  Types







Displacement Ventilation System



Displacement Ventilation System            



Displacement Diffuser’s Types





Displacement Diffuser Types





Displacement Diffuser’s – Design Example’s



Radial Diffusers Types



Radial Diffuserבמטווחים סגורים



Air Supply from Radial Diffuser 



סכמת אויר במטווחים סגורים

זרימת אויר מקו הירי עד לקו  Range Design Criteriaבהתאם לתקן אמריקאי לתכנון מטווחים סגורים 
,  שניה /מ0.38-שניה ל/מ0.25מהירות מומלצת בהתאם לתקן יהיה בין ( המתרות חייבת להיות למינארי 

.  מספיקת אויר כוללת25%כמות אויר חוץ המינימלי חייב להיות , שניה /מ0.51עד –מהירות מקסימלית 
NOₓאו  CO₂,עופרת –במטווח לריכוז גזים כמות אויר חוץ המסופק חייב  להשתנות בהתאם 



Franklin Park Police – Radial Diffuser

מבט מבפנים למפזר  
אספקת אויר פח 

מעבר  14%פנימי 
–פח חיצוני –אויר 
מעבר אויר17%



Federal Air Marshal Field office מקו הירי ' מ15-ו10מדידות 

m/s0.54מהירות אויר 
m/s0.52מהירות אויר 

m/s0.54מהירות אויר 

'מ2גובה מדידה   'מ1.5גובה מדידה   'מ0.5גובה מדידה  

m/s0.47מהירות אויר 

'מ2גובה מדידה  
'מ1.5גובה מדידה  

m/s0.45מהירות אויר 

'מ0.5גובה מדידה  

m/s0.44מהירות אויר 



Smoke Test-Radial Diffuser 



Radial Diffuser



Air Wall - KRANTZ



Air Wall - STRULIK



ומסקנותהמלצות
:אפקטיבי בשימוש Displacement Ventilation System-" תזוזה"שיטת פיזור 1.

באולמות קונצרטים
באודיטוריום  וחדרי לימוד
בחדרי ישיבות ומשרדים
  בלביאים של בתי מלון ואטומים
באולמות תצוגה ואולמי קניות
  במוזיאונים
בבתי החולים
בטרמינלים של שדי התעופה ותחנות רכבת
 בשיטה של –במטווחים סגוריםRadial Diffuserו-Air Wall 

”ASHRAE Standard 62.1-2013 “Ventilation for Acceptable Indoor Air Qualityלפי 2.
.  Ez = 1.0הוא מעורבת מערכות את יעילות האוורור עבור התפלגות מפרטת 
נמוכה תזוזה אוורור בתנאי מהירות , הרצפה של אוויר קריר וחזר תקרהאספקת 
 Ez = 1.2מערכות מקדם  Displacement Ventilationיעילות האוורור עבור משיגה 

Zone Air Distribution Effectiveness 
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