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 نصب پکیج شوفاژ دیواری ال جی

 محصوالت 
 

 پرستیژ
 

P242-F 
P282-F 

 
 پایونیر

 
P262-FW/S 
P302-FW/S 

 
 پریما

 
SL60-T1 
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P           26              2                    F             w                  S          

Pioneer 
Prestige 

:   ظرفیت   
کیلو وات 24  
کیلو وات 26  
کیلو وات 28  
کیلو وات 30  

 

دستگاه دو مبدله=   2  
دستگاه تک مبدله = 1  

F  =دستگاه فن دار 
 دستگاه بدون فن      

 رنگ سفید

 رنگ نقره ای
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 :پکیج شوفاژ دیواری    

 
 مصرفی  مانند آبگرم دوش ، دستشویی ، ) پکیج شوفاژ دیواری ، دستگاهی است که می تواند آب گرم بهداشتی 

 
را تنامین  ( مانند آبگرم رادیاتور، فنن کولن، ، سیمنتر گرمنای  ا  کن       ) و همچنین آب  داغ گرمایشی ( آشپزخانه 

 .نماید
 
 گفت که پکیج حرارتی قابلیت های یک موتور خانه شوفاژ را دارا می باشد که به صورت بمته بطور کلی می توان 
 
 . بطوری که براحتی در یک کابینت آشپرخانه جای می گیرد در آمده است( پکیج) کوچک  
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 :محاسن پکیج 
 

استقالل هر واحد آپارتمانی در هزینه ها و استفاده ا  سیمتر گرمایشی و  1.
 آبگرم و کاه  تن  های مالکان یک مجتمع ممکونی

 
 حذف رایزرها و لوله های انتقال آب ا  طبقات. 2
 
 حذف فضای موتورخانه و افزوده شدن به فضاهای پارکینگ و محوطه آپارتمانی. 3
 
 مصرف انرژی کمتر و هزینه های کمتر شارژ بهینه . 4
 

 :محاسن موتورخانه 
 

 عمر طوالنی تر و کارکرد ایمن تر1.
 

 کر بودن هزینه های تجهیزات و نگهداری در بلند مدت2.
 

 قدرت بیشتر در تأمین آبگرم بهداشتی و آب گرمایشی شوفاژ3.
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 متعلقات موجود در دستگاه گلدیران 

  اینچ½ یک شیر فیلتر دار 
 
  اینچ¾ یک شیر فیلتر دار 
 
  اینچ¾ دو عدد شلنگ انعطاف پذیر 
 
  اینچ½ دو عدد شلنگ انعطاف پذیر 
 
 یک عدد فیلتر پلی فمفات 
 
   یک عدد فیلتر مغناطیمی 

 

 :معایب پکیج
 

اگر  مان  یادی ا  آب گرم بهداشتی استفاده شود آب داغ گرمایشی رادیاتور گرم نمی شود و  
 دمای خانه رو به سردی میگذارد 
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 :پکیج می تواند در سه وضعیت قرار گیرد 
    وضعیت تابمتانه 
    وضعیت  ممتانه 
    وضعیت خاموش 

مادامی که کلید پکیج را در حالت تابمتانه قرار می دهیر ، دستگاه فقط آب گرم بهداشتی را تامین می نماید و آب داغ  
 (. یرا در تابمتان نیا ی به گرم شدن رادیاتورها نداریر ) گرمایشی قطع می باشد 

هنگامی که پکیج در حالت  ممتانه قرار می دهیر ، دستگاه می تواند آب گرم بهداشتی و همچنین آب داغ گرمایشی  
ال م به ذکر است که پکیج قادر نیمت بطور همزمان آب داغ گرمایشی و هر آب گرم  . رادیاتورها را نیز تامین نماید 

 .بهداشتی را تامین نماید
اولویت پکیج همواره برای آب گرم بهداشتی می باشد به این صورت که تا مصرف کننده ، نیا ی به آب گرم بهداشتی  

نداشته باشد ، دستگاه به گرم کردن آب داغ گرمایشی می پردا د به محض  ...... برای شمتن دست و ظروف و حمام و 
، پکیج فقط به گرم کردن آب گرم بهداشتی می پردا د و  ( شیر آب گرم با  شود ) بهداشتی با  شود  آنکه آب گرم 

به عنوان مثال در مدت  مانی که فردی داخ، حمام است و آب گرم دوش فعال  . آب داغ گرمایشی دیگر گرم نمیشود 
نتیجه آنکه اگر فردی به مدت  یاد دوش بگیرد و یا آب گرم  . نمی شود  است ، دیگر آب داخ، رادیاتورها گرم 

 .  مصرف نماید ، چون در ان مدت آب داخ، رادیاتورها گرم نمی شود ، در نتیجه محیط ساختمان ، رو به سردی می رود 
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 Domestic Hot Water (D .H.W)( : آبگرم مصرفی ) آب گرم بهداشتی 
 

. همانطور که ا  نام  پیداست ، آب گرمی است که در جهت بهداشت ، مصنرف شنده و دور ریهتنه منی شنود       
 نشان داده می شود  D.H.Wکه با عالمت ....... مانند آب گرم دستشویی ، آب گرم حمام ، آب گرم ظرفشویی و 

 Central Heating (C.H): آب داغ گرمایشی 
 

بکار منی رود و در ینک مداربمنته    ... آب داغی است که برای گرم کردن وسایلی چون رادیاتور ، فن کول، و 
آب در پکیج گرم می شود و به سمت رادیاتور فرستاده می شود ، هنگنامی کنه   . ) مرتب در گردش می باشد 

گرمای آب به رادیاتور منتق، شد دوباره به سمت پکیچ برمی گردد و دوباره گرم می شنود و اینن کنار مرتنب     
 . می باشد  C.Hعالمت اختصاری آب داغ گرمایشی ( تکرار می شود 
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در شک،  یر شما ، ابعاد پکیج ، ورودی و خروجی های آبگرم مصرفی و گرمایشی و فاصله های بین لوله ها را مشاهده 
 .  می فرمایید
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 :شرایط نصب پکیج 
 باید در نظر گرفته شود  cm 22فاصله پکیج تا کابین ، ا  هر طرف حداق، ● 
. در نظر می گیریر   120CMتا    CM 100ارتفاع لوله های آب مدار گرمای  و بهداشتی ا  ک  بین ● 
و سنپ  توسنط لولنه فلنزی گنالوانیزه ینا       (. برای پکیج ها ، رعایت شنده باشند    2Dبه شرط آنکه قانون ) 

 . استی، به پکیج متص، می نماییر 
ارتفاع لوله آب ا  سطح  مین بینcm 100 تاcm120  باید باشد. 
در فضای آ اد نباید نصب شود. 
 به ا ای هرKW  متر مربع فضای قاب، دید داشته باشیر 4قدرت پکیج باید. 

قطنر  :  D. ) برای حداق، ارتفاع دودکن  را بایند در نظنر بگینریر      2Dقانون ● 
سنانتیمتر باشند ، آنگناه حنداق، ارتفناع       15اگر قطر دودکن   : مثال ( دودک  

 . سانتیمتر در نظر گرفته شود  30عمودی دودک  ا  پکیج باید 
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 دستگاه پکیج باید توسط سرویمکار مجا  نصب گردد. 
 
  دستگاه پکیج حداق، سالی یکبار باید توسط سرویمکار مجا  بررسی و مورد سروی  قرار

 .گیرد
 
مانند شیر کنترل  )این گونه قطعات . تعمیر قطعاتی که ا  لحاظ ایمنی مهر است مجا  نمی باشد
 .را باید تعویض نمود و ا  قطعات اصلی که سا نده دستگاه در اختیار می گذارد استفاده نمود( گا 

 
 جهت جلوگیری ا  صدمه به سیمتر دستگاه هنگام رسوب گیری قطعاتی را که می خواهید

 .رسوب گیری کنید جدا نمایید
 سانتی متر باشد 45حداق، فاصله جلو دستگاه تا دیوار. 

 
ک  دستگاه ا  سطح  مین یک متر فاصله داشته باشد. 

 
  دستگاه را باالی وسای، پهت و پز نظیر اجاق گا  یا هر وسیله ای که بهار چرب تولید می کند

 ( .سانتی متر رعایت شود 40حداق، فاصله )قرار ندهید
 
 سانتی متر می   20سانتی متر و ا  کابینت پایینی  30حداق، فاصله ا  دیوار یا کابینت جانبی

 باشد
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 مطمئن شوید که دیوار و رول پالک تحم، و ن پکیج را دارد در صورتی که دیوار مقاوم
 .نباشد با استفاده ا  تهته چند ال یا روش دیگر دیوار مح، نصب را تقویت نمایید

 
 باشد سهتی گیری پیشنهاد می شودولی برای سهتی باالی    150-250اگر سهتی آب بین

 .استفاده ا  سهتی گیر الزامی است  250
 
جهت جلوگیری ا  ایجاد گا  ا  لوله و  رادیاتور گالوانیزه استفاده نکنید. 

 
لوله کشی مدار شوفاژ و آب گرم مصرفی مطابق موا ین مهندسی تاسیمات انجام گیرد. 

 
موارد ذکر شده در مبحث دودک  کامال رعایت شود. 

 
ا  پریز برق مناسب و سیر اتصال  مین استفاده نمایید. 

 
  چون احتمال وجود خاک و ذرات دیگر در سیمتر لوله کشی شوفاژ  یاد است توصیه می

 .شود قب، ا  نصب دستگاه درون لوله های فوق شمتشو گردد
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 :گرما و روش های انتقال حرارت 
 (هدایت یا کند کمیون ) رسانایی 

هوای ساکن ، گرما را بمیار کمتر منتق، می نماید ا  همین روی ، حبناب  . رسانایی در جامدات بیشتر ا  گا ها می باشد 
 . های ساکن در مواد عایق بندی، عایق حرارتی خوبی را وجود می آورند 

اگر ما یک قاشق برداریر و روی آت  بگذاریر ، پ  ا  گذشت مدت  مانی ، گرما بر اثر هدایت بدست ما منتقن، منی   
 . شود 

 (کنوکمیون ) همرفتی 
 . این روش انتقال گرما ، در مورد مایعات و گا ها صورت می پذیرد 

  
 . و به این ترتیب گرما انتقال می یابد . در این حالت ، مایع یا گا  سبکتر ، جای خود را به مایع سنگین تر می دهد 

هوای گرم به باال رفته و هوای سنرد پنون سننگین تنر     ) رادیاتورها ، داخ، خانه را به این روش گرم می کنند  –بهاری 
 (.است به طرف پایین می آید 

  
 (رادیاسیون ) تاب  

تمنام  . گرما به شک، تاب  الکترومغناطیمی ا  جممی به جمر دیگر ، بدون وجود واسطه هندایتی ، منتقن، منی شنود     
هرچنه دمنای جمنمی    . و ا  دیگر اجمام گرمای تابشی دریافت منی کننند   . اجمام ا  خود گرمای تاب  منتشر می کنند 

باالتر باشد به همان نمبت گرمای تابشی بیشتری را منتق، می کنند و هرچنه جمنر تینره تنر باشند ، اننرژی تابشنی را         
 . بیشتر دریافت می کند 
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 :آب ، سهتی آب و مشکالت آن 
آب دارای خنوا  و ویژگیهنایی اسنت کنه آن را     . در طبعیت وجود دارد  (H2O)آب با فرمول شیمیایی 

حجنر آب در  . در حدود هفتناد درصند ا  منواد در آب حن، منی شنوند       . ا  سایر مواد مجزا نموده است 
درصد افزای  می یابد که این امنر ممکنن اسنت سنبب شکمنته شندن        9دمای صفر درجه ، درحدود 

بنا  . به بهار تبدی، می شنود   C˚100آب در فشار یک اتممفر . لوله های آبرسانی در فص، سرما گردد
بنار، در  0.5تنا  0.2بنه  طنوری کنه در فشنار     . کر شدن فشار آب در دمای کمتر به بهار تبدی، می شود 

دمای محیط نیز به بهار تبدی، می گردد و همین امر موجب قطع جریان آب در لوله های مک  پمپ منی  
 . شود 

تهیه آب ا  مننابع معندنی   . امرو ه تهیه آب سالر ، یکی ا  عمده ترین چالشهای  ندگی بشری می باشد 
ا  نظر بهداشتی ، سالر و مناسب می باشد ولی وجود امالح معدنی ، مشکالتی را در صنعت به وجود می 

 . سهتی آب به علت وجود کلمیر و منیزیر می باشد . آورد 
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 . سهتی ا  نظر پایداری به دو نوع پایدار و ناپایدار تقمیر بندی می شود 
 ، این سهتی به خاطر وجود بیکربنات کلمیر و بیکربنات منیزیر در آب می باشدسهتی ناپایدار

 (کربنات )  
بهاطر وجود موادی نظیر ، سولفات ها ، کلرورها ، نیترات ها ، فمفات هنا ، سنیلیکات   : سهتی پایدار 

 . کلمیر و منیزیر در آب می باشد و کربن در آن دخالتی ندارد 
 

 :ضایعات ناشی ا  سهتی آب 
 ضایعات ناشی ا  سهتی آب در صنعت 

باال بودن سهتی آب سبب تشکی، رسوب در جدار دیگ ها و لوله ها می گنردد کنه عنالوه بنر افنزای       
 . افت فشار، سبب کاه  ضریب انتقال حرارت می شود 

 مشکالت سهتی آب در موارد بهداشتی 
 ا  نظر گوارشی ، سهتی بی  ا  حد آب ، موجب اختالل در هضر غذا و برو  سنگ کلیه می شود 
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 :طریقه گرفتن سهتی آب 
 :روش آب آهک 
که بنه آب   CO3Na2یا کربنات دو سود  Ca (OH) 2به وسیله آهنک کشته ( یا سهتی کربنات ) سهتی موقت 

 . اضافه می شود ، گرفته می شود 
 . مقدار درصد آهک ، به مقدار کلمیر یا منیزیر موجود در آب بمتگی دارد 

 . آب تصفیه شده به روش باال کیفیت خوبی برای مصارف و تاسیمات حرارتی ندارد 
 ( لولیت ) روش تعویض یونی با استفاده ا  بمته های ر ینی 
 . نوشته می گردند  Na2o,Al2O3.2SiO2 ر ینها یا  لولیت ها ترکیباتی همتند که به صورت 

 . این ترکیبات می توانند یون خود را با یونهای موجود در آب تبادل نمایند 
 . نیز می گویند  "شن سبز "چون رنگ  لولیت طبیعی سبز است به آن 

آبی  که دارای سولفات کلمیر و منیزیر می باشند را روی بمنتری ا   لولینت عبنور منی دهنند ، کلمنیر و        
 . منیزیر ، جای خود را با سدیر  لولیت عوض می کند و بدین وسیله سهتی آب کاسته می گردد

وقتننی تمننام یننون سنندیر  لولیننت مصننرف گردینند ، آنگنناه مننی تننوان آن را بننه وسننیله عبننور دادن محلننول   
و به این ترتیب عک  عم، باال انجام می پنذیرد و کلمنیر و منینزیر    . احیا نمود ( نمک طعام ) کلروسیدیر 

 . ا   لولیت جدا می شوند و یون سدیر به جای اول با  می گردد
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سهتی آب منزل یا محیط کار را می توان با بمته های آ مای  سهتی سنج با قیمت فقط چنند  
 . هزار تومان ، خیلی ساده و راحت ، اندا ه بگیریر 
 :در  یر نحوه انجام یک نمونه ا  آنها بیان می گردد

 (10CC)ظرف را تا خط نشانه پر ا  آب کنید 
 . را در ظرف مذکور بریزید  Bقطره ا  محلول  4

اگنر رننگ آب ظنرف    . اگر رنگ آب ، آبی رنگ شد ، به معننی آن اسنت کنه آب سنهتی نندارد      
 . قرمز شد ، مراح،  یر را ادامه بدهید 

برداشنته و آننرا قطنره قطنره شنمرده و در آب میرینزیر تنا         Cبا قطره چکان ا  محلول شماره 
 . رنگ آب ظرف ، آبی شود 
بدسنت   P.P.Mضرب می کنیر تا مقدار سنهتی آب بنر حمنب     17.1تعداد قطرات را در عدد 

 .آید 
طبنق   Dکمتنر باشند منی تنوانیر  محلنول       p.P.M 17.1برای آبهنایی کنه سنهتی آنهنا کمتنر ا       

 . مراح، باال استفاده نماییر 
) P.P.M  :  مهفPart per million  می باشد  "یک قممت در یک میلیون "به معنی) 
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 :سهتی گیر مغناطیمی 
امواج مغناطیمنی باعنث منی شنود کنه ذرات کلمنیر       . این سهتی گیرها ا  تشکی، رسوب آبهای سهت جلوگیری می کنند 

موجود در آب به یکدیگر بچمبند و تشکی، کریمتالهای بزرگ کربنات بدهند کنه دیگنر تمنایلی بنه چمنبیدن بنه لولنه را        
 . نهواهند داشت 

 . سهتی گیرها در دو نوع با منبع تغذیه و بدون منبع تغذیه ساخته می شوند 
، فنناوری   "سنهتی گینر الکترونیکنی     "در  صنعت به علت عدم استفاده ا  مواد شیمیایی و ینا افزودننی بنه آب بنه روش     

 . تصفیه فیزیکی آب نیز گفته می شود 
در اثر اعمال امواج الکترومغناطیمی با پهنای باند و انرژی مناسب می تنوان شنرایطی را ایجناد کنرد کنه فرآینند تشنکی،        

 . بلورهای رسوب در داخ، آب رخ داده و ا  چمباندن آنها به دیواره ها جلوگیری به عم، می آید 
. رخ داده و همته های اولیه بلورهای رسوب در آب تشکی، می شنود   "دانه برقی  "در این حالت اصطالحا در آب پدیده 

با گذشت  مان به  حجر همته های اولیه افزوده و بلورهای سهت ، خنثی و مطلق در آب کنه خاصنیت چمنبندگی خنود را     
در کننار فرآینند فنوق افنزای  مولکنول هنای آ اد در آب و شکمنته شندن پیونند          . ا  دست داده اند ، ظاهر می شنوند  

به نحنوی  . هیدروژنی بین آنها ، باعث افزای  حاللیت آب شده و خاصیت رسوب  دایی را نیز به فناوری فوق می افزاید 
 . که با گذشت  مان ، رسوب های پیشین نیز در آب ح، شده و تبدی، به بلورهای خنثی معلق در آب می شوند 
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 :روش عملکرد 
دستگاه می تواند در  مینه حنذف جنرم و رسنوب بنه روش الکتریکنی عمن، نمایند و سنیگنالهای وینژه بنا دامننه            

این وسیله دارای چهار آنتن منی باشند کنه اینن سنیگنالها را بنه امنواج مغناطیمنی         . تغییرات خاصی ایجاد نماید 
 . تبدی، می نماید 

در داخ، ممنیر آب ینک   ( که به جن  لوله نیز بمتگی ندارد ) در اص، با پیچیده شدن این سیمها به دور لوله 
باعث پالریزه شدن ذرات باردار داخن، آب بنه وینژه    ( در شرایطی که دالما در حال تغییر همتند ) سری امواج ، 

با این عم، نه تنها یون کلمیر ، خاصیت چمبندگی خود را ا  دست می دهند ف بلکنه در   . یون کلمیر می گردد
 . جریان آب غوطه ور شده و با برخورد به اجرام موجود در جداره داخلی لوله به تدریج آنها را ا  جا می کند 

به بیان علمی ذرات باردار داخ، آب با این روش به صنورت مجتمنع هنای مولکولهنای خنثنی در آمنده کنه همنراه         
باجریان آب حرکت می کنند و ا  ته نشین شدن سایر امالح درون آب به شک، رسوب سنهت نینز جلنوگیری منی     

 . کنند 
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 :مزایای استفاده ا  سهتی گیر مغناطیمی 
 . ا  تشکی، رسوب در سیمتر جلوگیری می کند ( درصد  50تا  40) به نوعی 

 .رسوب موجود در سیمتر را به صورت محلول معلق در می آورد 
 .ندارد ... نیا  به مراقبت های دالمی و همچنین اسید و مواد شیمیایی و 

 . مصرف  انرژی در سیمتر را به حداق، می رساند 
 . باعث افزای  طول عمر تجهیزات و سیمتر لوله کشی تاسیات می شود 

 . نصب آن آسان می باشد 
 

 : مغناطیمی گیر سهتی کابردهای
 شوفاژ تاسیمات و حرارتی آبگرمکن
   آبی کولرهای و کن خنک برجهای -چیلر – مطبوع تهویه سیمتر

   نوشابه تولید و بهداشتی مواد تولید کارخانجات
  کارواشها
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 :نحوه نصب 
 . این دستگاه باید مطابق الگو روی لوله نصب گردد

 . آنتنها کامال منظر و بدون فاصله در کنار هر روی لوله پیچیده شوند 
وات منی باشند و حنداکثر منی توانند       2ولت کار می کند و توان مصنرفی آن در حندود    220این وسیله معموال با برق 

 . را پوش  دهد ( اینچ ) 3لوله های 
 :استفاده ا  سهتی گیر مغناطیمی در موارد  یر می باشد 
 لوله آب سرد ورودی به موتور خانه یا پکیج  مبدل حرارتی 

 لوله آب خروجی ا  مها ن ذخیره و در صورت وجود شیر فلوتر در وردی مها ن 

 با فاصله یک متری بعد ا  پمپ تقویت  فشار

 ...لوله ورودی آب منا ل و ساختمانها و 

این  نوع سهتی گیرها چون امالح را ا  آب جذب نمی کنند در نتیجه آب سبک نمی شود فقط باعث می گردد تنا  : نکته 
 . حدی ا  رسوب امالح جلوگیری نماید 

ال م به ذکر است که سهتی گیر مغناطیمنی در اروپنا منمنوخ    . پ  کاربرد آنها فقط در وسای، خانگی و صنعتی است 
 . (درصد نمی تواند مانع ا   تشکی،  رسوب شود  50 یرا بیشتر ا  ) شده است 
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 :در پایان ال م است که تعریفی ا  فشار و واحدهای آن را داشته باشیر 
 P=F/A. نمبت نیرو به سطح را فشار می گویند : فشار 

P : فشارF:نیروA :سطح 
نیز گفته منی شنود    "پاسکال  "که به آن . می باشد  (N/M2)واحد فشار در سیمتر متریک ، نیوتن بر متر مربع 

 . 
 . می باشد  (BAR)یا بار  (AT)واحد فشار در مراکز صنعتی معموال ، اتممفر 

یک بار ، برابر است با نیروی و نه یک کیلوگرمی بر یک سانتیمتر مربع ، برای اتممفر تعری  های دیگری نینز بنه   
 . شرح  یر وجود دارد 
 :یک برابر است با 

ѵ 76 سانتیمتر ، ارتفاع ستون جیوه 
ѵ 760میلیمتر ، ارتفاع ستون جیوه 
ѵ 10.33 متر ، ارتفاع ستون آب 
ѵ 14.7  پوند بر اینچ  مربع (P.S.I) 
Ѵ  100 کیلو پاسکال 
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بایند دقنت نمنود کنه     . برای اندا ه گیری فشار ورودی و خروجی پکیج به یک فشار سنج با دقنت میلنی بنار نینا  دارینر      
آسنیب   "بنوردن   "در غیر این صورت بنه لولنه   . بیشتر نباشد ( مانومتر ) مقدار فشار ورودی گا  ا  ظرفیت فشار سنج 

 . وارد می شود و فشار سنج خراب و یا دقت خود را ا  دست می دهد 

 :لوله بوردن 
فشار سنج ا  یک لوله خمیده فلزی تشکی، شده که ا  یک طرف بمته و ا  طرف دیگر به  ممیرگا ی که منی خنواهیر   
فشار داخ، لوله افزای  می یابد ، به خر لوله فشار وارد می آید و ا  انحنای لوله بمته ف به مقدار فشار کاسته منی  

 . در نتیجه یک اهرم که در تماس با یک عقربه می باشد کشیده می شود و باعث حرکت عقربه می گردد. شود 
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 حفاظت و ایمنی برق 

مقدار جریانی که ممکن است بدون هیچ گونه خطری ا  بدن انمان عبور نمایند ، بنه ویژگیهنای جمنمی شنها ، دامننه       
 . جریان ، نوع جریان ، ممیر و طول مدت عبور جریان بمتگی دارد 

مقاومت بدن در اثر رطوبت کاه  می یابد و هنگامی که بدن خشک است به حداکثر می رسد ، بطور کلنی جرینان هنای    
البته جریان ها ی کمتر این مقدار نیز اگر ا  ممیر قلب عبنور نماینند ،   . میلی آمپر به باال برای انمان کشنده است  50

هنگامی که دستگاهی در حال تعمیر است و یا قصد نظافت آن را داریر ، باید کلیند آن ، قطنع و ا    . خطرناک می باشند 
 . هرگز با پای برهنه یا خی  به وسای، برقی دست نزنید . پریز بیرون آورده شود 

  

 سیمتمهای متداول حفاظت انمان ا  برق گرفتگی 

I  (سیر ارت ) حفاظت توسط سیر  مین 
در این سیمتر قممتهای فلزی دستگاه الکتریکی که ارتباطی با شبکه تغذیه ندارد ، توسط سیر ارت به  منین اتصنال   
می یابد تا اگر برقی به بدنه متص، گشت باعث مرگ انمان نگردد و برق ا  طریق سیر ارت بنه  منین هندایت شنود و     

 . در نتیجه عبور این جریان مدار توسط فیو  قطع می گردد
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Ii سیمتر حفاظت نول 

شبکه اسنتفاده منی شنود     (MP)ا  سیر نول ( سیر ارت ) در سیمتر حفاظت نول ، به جای سیر  مین 
سیر نول بایند بطنور جداگاننه ، مهصنو  همنین امنر       : توجه . ) که خود به بدنه دستگاه وص، می شود 

 (نصب شود و استفاده ا  سیر نول دستگاه مجا  نمی باشد 
حادثه هرگز خبر نمنی دهند ولنی منی تنوانیر براحتنی بنا رعاینت          "همیشه باید در نظر داشته باشیر که 

 (نکات کوچک ا  برو  حوادث بزرگ جلوگیری نماییر 
ا  اینکه تا آخرین خط کتاب، مطالب را دنبال نموده اید ، جای خرسنندی اسنت  و حکاینت ا  آن دارد کنه     

 . راه بیراهه نرفته است 
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 اساسي  تعاريف

 :فضای نامحدود 
ظرفیت حرارتی وسای، گا سو  نصب شنده   مجموعبه ا ای هر کیلووات  مترمکعب 4فضالی که حجر آن بزرگتر ا  

 در آن فضا باشد

 :ساختمان با در های معمولی 
ساختمانی که با مصالح معمولی ساخته شده و در بندی جدارهای خارجی آن امکان تعویض هوای طبیعی بنه مینزان   

مجمنوع سنطح با شنو    )یا بیشتر را بدهد و سطح با شو دهاننه هنر فضنا بنه هنوای خنارج        نص  حجر فضا در ساعت
 نباشند در بندسطح  یر بنای آن فضا باشد و پنجره ها و درب ها ا  نوع  درصد 4حداق، ( پنجره ها و درب ها

 :ساختمان با در های هوابند 
ساختمانی که جداره خارجی آن ا  قبی، در  درها و پنجره ها و مح، عبور لوله ها و کابلها با نوار در بندی یا وسای، 

 کمتنر ا  نصن  حجنر فضنا در سناعت     امکان تعویض هوای طبیعنی  دیگر تا اندا ه ای حفاظت شده باشد که 
 باشد
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 روشهای تامین هوای ال م برای احتراق و تهویه

مربوط می شود که در داخن، سناختمان کنار گنذارده     دستگاه هایی شرایط مذکور به  
تهویه و رقینق سنا ی گا هنای دودکن  آنهنا ا  هنوای داخن،         ,شده و برای احتراق 

 .استفاده می گرددساختمان 

 

 ارتباط فضای نصب با هوای آ اد1.

 نصب دریچه و کانالهای متص، به هوای آ اد2.

 ارتباط فضای نصب با اتاقهای مرتبط به هوای آ اد3.
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 ارتباط فضاي نصب با هواي آزاد

 به مترمکعب 4 حداق، : نامحدود فضای  •
 حرارتی ظرفیت مجموع کیلووات هر ا ای

 گا سو  دستگاههای

 به با شونده پنجرة یا درب یک حداق،•
 بند در  غیر ا  آ اد هوای

 کیلووات 35 ا  کمتر مجموع ظرفیت•
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  به که (open) با  نوع آشپزخانه یک در ساعت در کیلوکالری 24000 نامی ظرفیت به آبگرمکن نصب 
 خیر؟ یا است مجا  می باشد مربع متر 50 مربوطه محوطه  یربنای و متص، خانه میهمان  و نهارخوری  های محوطه

 

24000 kcal/hr ≈ 28 kw  

28 kw × 4 m³/kw = 112 m³                             نامحدود فضای شرط             

50 m² × 2.8 m = 140 m³ > 112 m³       است مجا  فوق شرایط در نصب 
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 نصب دریچه مرتبط با هوای آ اد

   نصب فضای حجر حداق،•

 ظرفیت مجموع کیلووات هر ا ای به مترمکعب 1 
 گا سو  دستگاههای حرارتی

 مرتبط (شدن بمته قاب، غیر ) دالمی دریچه•
 آ اد هوای با

 و سانتیمترمربع 150 حداق، مقطع سطح با دریچه یک
 75 حداق، مماحت به یک هر دریچه دو یا

 سانتیمترمربع

 . باشد کیلووات 50 کمتر توان مجموع•
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را در  کیلوکالری در ساعت  12000 در صورتیکه بهواهیر یک آبگرمکن دیواری به ظرفیت حرارتی  
 .نصب کنیر چه تمهیداتی برای تامین هوای ال م برای احتراق باید صورت گیرد متر مربع 10اطاقی به  یربنای 

 

12000 kcal/hr ≈ 14 kw 

V = 10 m² × 2.8 m = 28 m³ 

14 kw × 1 m³/kw = 14 m³ 

 امکان نصب وجود دارد                                                                                 14 < 28

   .سانتیمتر مربعی باید اطاق مربوطه را به هوای آ اد متص، نماید 150بنابراین دریچه  
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 ارتباط فضای نصب به فضاهای مجاور مرتبط با هوای آ اد

:ارتباط داخلی فضای نصب به فضاهای مجاور می بایمت ایجاد شود در صورتیکه    

• مترمکعب به ا ای هر کیلووات مجموع ظرفیت حرارتی دستگاههای  4حجر فضای نصب کمتر ا  
.گا سو  باشد  

• .باشد( محاط به اتاق های دیگر)فضای نصب یک اتاق داخلی   
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 دیاگرام محاسبه ظرفیت تهویه فضاهای داخلی مرتبط

 m³حجم اتاق در واحد 

 (Aدر بندی طرف 3 ا  داخلی درب 
 .است نشده کوتاه آن ک  و شده

 (Bدر بندی طرف 3 ا  داخلی درب 
 کوتاه متر سانتی 1 آن ک  و شده
 در بندی داخلی درب / است شده
  .است نشده کوتاه آن ک  و نشده

 (Cدر بندی طرف 3 ا  داخلی درب 
 متر سانتی 5/1 آن ک  و شده
 داخلی درب / است شده کوتاه

 سانتی1 آن ک  و نشده در بندی
  .است شده کوتاه متر
 (Dیک حداق، به مجهز داخلی درب 

 سانتی 150 آ اد سطح با  دریچه
 .هوا عبور برای  مترمربع
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 ارتباط داخلی فضای نصب به فضاهای مجاور بصورت ممتقیر

•   حداقل حجم فضاي نصب 

به ا ای هر کیلووات مجموع ظرفیت مترمکعب  1  
گا سو دستگاه های حرارتی   

•   تامين هواي الزم براي احتراق 

که حداق، یک اتاق هایی مجموع ظرفیت تامین هوای  
باشند    در یا پنجره با شونده به هوای آ اد داشته 

باید مماوی یا بیشتر ا  ( با استفاده ا  نمودار)
 ظرفیت اسمی لوا م گا سو  باشد
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 ارتباط داخلی فضای نصب به فضاهای مجاور بصورت غیرممتقیر

بین فضای نصب و فضاهای تامین هوای احتراق یک یا چند فضای میانی وجود دارد که ا  طریق حداق، یک دریچه 
.با فضای نصب ارتباط دارند( روی درهای میانی)سانتیمتر مربع  150به مماحت   
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