
ســطح آب اســتخر معمــوال در اشــکال منتظــم بــه راحتــی قابــل محاســبه هســت و در صورت 
منحنــی بــودن ســازه اســتخر اگــر تخمیــن مســاحت بــا درصــدی از خطــا )خطــای زیــر 5 
درصــد( قابــل محاســبه بــود کــه محاســبه انجــام مــی شــود. در غیــر ایــن صــورت تقاضــای 

plan معمــاری و  نقشــه مربوطــه از کارفرمــا الزامــی اســت.

عمــق میانگیــن اســتخرها از مجمــوع ارتفــاع قســمت پرعمــق و قســمت کم عمق  و تقســیم 
عــدد حاصــل بــر 2 بــه دســت مــی آیــد. 

V = A × h average )m3(

.1
نکته
اول

نکته
دوم

 خالصه ای بــر نحوه انتخاب تجهیــزات تصفیه خانه

اســتخر و جکــوزی هــا و در نظــر گرفتــن مهمتریــن 

 پارامترهــا در جهــت پاســخگویی به نیاز مشــتریان

در راسـتای انتـخاب هر تجهـیز 

بدست آوردن حجم استخرها

حجــم اســتخر را بــا V نشــان مــی دهیــم کــه عبــارت اســت از مســاحت ســطح آب اســتخر 
ضربــدر عمــق میانگین اســتخر.
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جهت بدست آوردن حجم آب جکوزی های استاندارد بصورت زیر عمل می کنیم:
V = )A1 × 0.5( + )A2 × 0.5( )m3(
A1: مساحت رینگ باال       A2: مساحت رینگ پایین

در صورتــی کــه جکــوزی هــا بــه صــورت اســتاندارد ســاخته شــده باشــند )بــدون در 
نظــر گرفتــن شــکل ســازه؛ دایــره ای، مربعی، مســتطیلی، مثلثــی، بیضوی( بــه عنوان 

یــک قاعــده سرانگشــتی بــرای هــر یــک نفــر m3 ا1 حجــم در نظــر مــی گیریم.
V = 4 m3        مثال: جکوزی 4 نفره

حجــم آب اســتخرهای کــودکان، آب درمانــی، شــیرجه، غواصــی و حوضچه های 
آب ســرد ماننــد حجــم اســتخرهای معمولی محاســبه می شــود.

ــف ــتخرهای مختل ــرای اس ــم و ب ــی دهی ــان م ــا t نش ــردش آب را ب ــرخ گ  ن

طبق استاندارد به صورت زیر است:
استخرهای خصوصی سرپوشیده             بین 6 ساعت الی 8 ساعت

استخرهای خصوصی روباز             بین 4 ساعت الی 6 ساعت
استخر کودکان            1 ساعت 

استخرهای قهرمانی            6 ساعت
استخرهای آب درمانی            0.5 ساعت                                                                                     

جکوزی ها            0.5 ساعت

نکته
سوم

نکته
چهارم

نکته
پنجم

محاسبه دبی آب

 پس از محاســبه حجم آب باید دبی نرخ گردش آب محاســبه شود که با Q نشان 

مــی دهیــم. دبی از تقســیم حجــم آب بر نــرخ گردش آب بدســت می آید. .2

Q = V/t
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انتخاب فیلتر 

بــرای انتخــاب فیلترهــای )شــنی( بــا دانســتن 
ــازنده  ــرکت س ــوگ ش ــر از کاتال ــر فیلت Q، قط
بدســت مــی آیــد. اکثر شــرکت هــای ســازنده، 
ــی فیلتراســیون را در ســرعت فیلتراســیون  دب
m2/(mi/h) 50 در نظــر مــی گیرنــد کــه این روش 

ــت  ــا( جه ــتی م ــاب سرانگش ــاب )انتخ انتخ
ــن صــورت روش درســتی اســت. ــر در ای فیلت

.3

میزان ســیلیس کریســتالی جهت فیلتــر، از کاتالوگ 
ــده شــده و 20 درصــد از آن  شــرکت ســازنده خوان

میــزان کــم مــی کنیــم.

واحد دبی در کار مـا اکـثرا متـر مکعب بر ساعت 
)واحد SI( است که در صورت بیان با گالن بر دقیقه 

و لیتر بر دقیقه باید با تبدیل واحد آشنا بود.

نکته
ششم

نکته
هفتم

انتخاب پمپ تصفیه 

برای انتخاب پمپ تصفیه )در شرایط معمول و
استخرهای خصوصی( از نمودار هد و دبی شرکت 
سازنده که در کاتالوگ موجود هست         دبی 
را داریم و در هد 14 متر پمپ مورد نظر انتخاب 
می شود. )بصورت سرانگشتی و در حالتی که آب 
کاسه استخر بر روی پمپ تصفیه سوار است(

.4

m3

m3/h × 4.4         gpm              m3/h × 1000 ÷ 60         lpm
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در صورتی که هد پمپ با فوت )ft( مشخص بود باید به متر تبدیل شود:
Ft ÷ 3.3         m

مقادیــر فرمــول بــر حســب کیلــووات هســتند و تنهــا در صورتــی قابل قبــول اند که 
از کاتالــوگ شــرکت ســازنده مبــدل، دبــی طراحــی شــده در خــط گرمایــش توســط 
طــراح  بــا دبــی عبــوری از مبــدل همخوانــی داشــته باشــد در غیــر این صــورت نیاز 

بــه افزایــش تــوان مبــدل جهــت همخوانی بــا دبــی عبــوری داریم.

دمــای اولیــه آب: کمتریــن دمــای آب در زمســتان جهــت آب کاســه اســتخر یــا 
جکــوزی در نظــر گرفتــه مــی شــود.

نکته
هشتم

نکته
نهم

نکته
دهم

انتخاب مبدل های پوسته و لوله

برای انتخاب مبدل های پوسته و لوله به صورت زیر عمل می کنیم:
* برای این کار نیاز به توان حرارتی مبدل داریم که با q نشان می دهیم. .5

 در مبــدل هــای ایرانــی طــرح اســپانیا گاهــی ظرفیــت بــا ft2 )فــوت مربــع( بیــان

مــی شــود کــه بــا ضــرب ایــن عــدد در 2.2، تــوان مبــدل بــا درصــد خطــای جزیــی 
بــر حســب کیلــووات بدســت مــی آید.

کیلووات        2.2 * فوت

نکته
یازدهم
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80m3 استخرهای خصوصی تا حجم

120m3 استخرهای خصوصی تا حجم

انتخاب تجهیزات گندزدایی

جهت پیشنهاد تجهیزات گندزدایی به صورت زیر عمل می کنیم: .6
80W کلرزن نمکی + یووی

120W کلرزن نمکی + یووی

80W کلرزن نمکی + ازن یووی

120W کلرزن نمکی + ازن یووی

ازن یووی 80W + کلرزن خطی بزرگ یا دوزینگ پمپ تا ظرفیت 5 لیتر بر ساعت

ازن یووی 120W + دوزینگ پمپ تا ظرفیت 8 لیتر بر ساعت

80W کلرزن خطی بزرگ + یووی

120W دوزینگ پمپ + یووی

80W کلرزن خطی بزرگ + ازن یووی

120W دوزینگ پمپ + ازن یووی

 دورینگ پمپ می تواند

جایگزین کلرزن خطی شود

 کلرزن خطی می تواند

جایگزین شود

}

}

حجم های باالتر با توجه به مشخص بودن سیستم پایپینگ با کلرزن نمکی ظرفیت 
باالتر و دو یا چند دستگاه یووی یا ازن یووی و دوزینگ های ظرفیت باالتر قابل 

تجهیز هستند.
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جکوزی های تا حجم 6 نفره الی 8 نفره )یا کمتر(

120W 80 یاW ترکیب کلرزن خطی با یووی

120W 80 یاW 5 با یووی L/h ترکیب دوزینگ پمپ های
ازن یووی هم پیشنهاد می شود }

Ozone-UV و UV انتخاب

به صورت کامال سرانگشتی و برای استخرهای سرپوشیده خصوصی

 انتخاب دستگاه الکترولیز نمکی

ظرفیت الکترولیز نمکی BSPool اسـپانیا جهت استخرهای خصوصی به صورت زیر 
قابل محاسبه است:

120m3                120m3 80                            برای حجم حداکثرm3                80m3 برای حجم حداکثر .7

.8

توجــه: مــدل هــای انتخــاب تجهیــزات گندزدایــی کامــا تجربــی و بر اســاس محصوالت شــرکت بــوده و 
مــدل هــای دیگــر هــم قابــل اجــرا خواهنــد بود.

)V( حجم آب استخر خصوصی
_________________________

12

* روش تجربی و برگرفته از کاتالوگ مختص این شرکت
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