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 پکیج شوفاژ دیواری:

پکیج شوفاژ دیواری دستگاهی است که می تواند آب گرم مصرفی و آب داغ گرمایشی را تامین کند.بطور کلی 

 جای می گیرد .پکیج قابلیت های یک موتور خانه را داراست که به راحتی در یک کابینت آشپزخانه 

 

 مزایای پکیج نسبت به موتورخانه :

 آب گرم دایم-

 کاهش مصرف گاز و بازدهی بیشتر-

 .استر کمتقیمت آن نسبت به یک موتور خانه -

 کوچک و سبک می باشد و فضای کمی را اشغال می کند.-

 دلیل حذف تاسیسات گرمایشی اضافیه هزینه کمتر لوله کشی ب-

 انتخاب درجه حرارت دلخواه در زمان موردنیازاستقالل هر واحد برای -

 استقالل هر واحد در هزینه های مربوطه به خود-
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 انواع پکیج از نظر نصب:  

 پکیج دیواری

 پکیج زمینی

 :شوفاژ گازی انواع پکیج
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 :انواع پکیج از نظر خروج دود

 پکیج فن دار

 پکیج بدون فن
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 :انواع پکیج از نظر مبدل

 دو مبدل

 تک مبدل



 مولف : مهندس محسن فرخی    آموزش پکیج شوفاژ دیواری

5 

 

 

  

 انواع پکیج از نظر مخزن:

پکیج بدون 

 مخزن)فوری(

 پکیج مخزن دار
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 انواع پکیج از نظر مشعل:

 مشعل با فن دمنده

 مشعل اتمسفریک
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 لوازم اصلی مورد نیاز نصب :

3سایز  شلنگ آب حصیری یا فنری
 عدد  2    ⁄4

3شیر ربع گرد سایز  
 عدد   2    ⁄4

1سایز  ا فنریشلنگ آب حصیری ی
 عدد  2    ⁄2

1سایز  شیر ربع گرد
 عدد   2    ⁄2

 عدد 1مهره  و الیو گاز و سر شلنگی 

 عدد 2بست شلنگ گاز و  عدد 1شلنگ گاز 

 عدد 1دود کش و فویل چسب دار 

 لوازم تکمیلی مورد نیاز نصب :

 صب الزامی است.برای افزایش طول عمر دستگاه و بازدهی بیشتر استفاده از تجهیزات کمکی ن

 فیلتر سختی گیر برای حفاظت از مبدل در برابر ایجاد رسوب-

 فیلتر گاز برای حفاظت از شیر برقی گاز در برابر ورود ذرات خارجی-

 صافی برگشت برای حفاظت از پمپ سیر کوالتور در برابرورود ذرات خارجی-

 محافظ برق برای حفاظت از برد در برابر نوسانات-

 ناطیسی :سختی گیر مغ

این سخخختی گیرها از تشخخکیل رسخخوب آبهای سخخخت جلوگیری می کنند . امواس مغناطیسخخی باعه می شخخود که ذرات  

کلسیم موجود در آب به یکدیگر بچسبند و تشکیل کریستالهای بزرگ کربنات بدهند که دیگر تمایلی به چسبیدن به       

 لوله را نخواهند داشت.

 ح را از آب جذب نمی کنند در نتیجه آب سبک نمی شود فق  باعه می گردد   نکته : این نوع سختی گیرها چون امال 

 .شودتا حدی از رسوب امال ح جلوگیری 
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 طریقه نصب پکیج:

 برای داشتن یک نصب صحیح ، باید با توجه به مقررات ملی ساختمان  ، اقدام به نصب نمود.

ل مورد نظر قرار داده و آنرا تراز نموده و نسبت به ساپورت نگه دارنده پکیج را در ارتفاع مناسب از کف زمین در مح

استحکام دیوار چند نقطه را عالمت گذاری و سپس سوراخ می نماییم و رول پالک ها را در سوراخ های ایجاد شده 

کیج را بر دستگاه پنصب می نماییم حال محکم می کنیم و سپس توس  پیچ های نگه دارنده ساپورت را بر روی دیوار 

.سپس اتصاالت دودکش را وصل نموده و محل های اتصال را توس  فویل چسب دار قرار می دهیماپورت روی س

درزبند می کنیم.حال برای نصب شیرها و شلنگ ها الزم است ابتدا مسیرهای رفت و برگشت رادیاتورها را با آب 

مچنین لوله های رفت و برگشت شستشو داد تا ذرات خارجی مثل شن و ماسه و غیره از لوله ها خارس گردند و ه

رادیاتورها و آب سرد و گرم را تشخیص دهیم سپس شیرهای ربع گرد را نصب نموده و سپس بر روی مسیر آب سرد 

ورودی به پکیج ، فیلتر سختی گیر نصب کنیم . همچنین نصب صافی برگشت در مسیر برگشت آب گرمایشی به پکیج 

1تور در برابر ورود ذرات خارجی دارد ، حال شلنگ های راب   تاثیر بسزایی در حفاظت از پمپ سیرکوال
مصرفی   ⁄2

3و   
3گرمایشی را متصل می نماییم . در اغلب برندها از سمت راست لوله برگشت گرمایشی به سایز  ⁄4

و لوله آب   ⁄4

1سرد ورودی به سایز  
1و لوله آب گرم خروجی مصرفی به سایز   ⁄2

3رمایشی به سایز و لوله رفت گ ⁄2
 .می باشد  ⁄4

برای تشخیص دقیق اتصاالت در مدل های متفاوت می بایست به سایز لوله ها و محل قرار گیری پمپ که نشاندهنده 

برگشت گرمایشی و محل قرارگیری سنسورهای دما که خروجی های پکیج هستند توجه نمود . سپس فیلتر گاز را بر 

لنگی را بر روی آن می بندیم . همچنین مهره و اولیو را بر روی ورودی گاز پکیج روی شیر گاز نصب نموده و سرش

نصب کرده و شلنگ گاز را به آنها متصل و توس  بست محکم می کنیم ) همچنین می توان به جای استفاده از شلنگ 

رق وصل ه پکیج را به بو سرشلنگی و مهره اولیو از شلنگ فنری مخصوص گاز استفاده نمود .( حال می توانیم دو شاخ

 کنیم و برای حفاظت از برد پکیج در برابر نوسانات برق باید از محافظ برق استفاده نمود.
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 راه اندازی پکیج :

قبل از روشن کردن دستگاه ابتدا شیر های ورودی و خروجی آب را باز می کنیم سپس فلکه گاز را باز می نماییم آنگاه 

آب وارد مدار بسته گرمایشی و رادیاتور ها شود. عقربه گیج فشار را کنترل می نماییم تا به شیرپرکن را باز کرده تا 

بار برسد سپس شیرپرکن را می بندیم و رادیاتورها را هواگیری می نماییم . در صورت کاهش فشار مدار  5/1مقدار 

یرد. حال سلکتور انتخاب فصل را بر روی حالت با قرار گ 5/1تا  1گرمایش دوباره شیرپرکن را باز می نماییم تا فشار بین 

زمستانه قرار داده و ولوم دمای آب مصرفی و گرمایشی را در محدوده مناسب قرار می دهیم.حال پکیج را روشن نموده 

 و عملکرد آنرا در وضعیت رادیاتور و آب گرم مصرفی کنترل می نماییم.

است در هنگام راه اندازی باید پیچ سرویس روی پمپ را باز کرد  در مواقعیکه به مدت طوالنی از پکیج استفاده نشده

و وضعیت پمپ را بررسی نمود تا در صورت گیرپاژ بودن توس  یک پیچ گوشتی دوسو ، شفت پمپ را به حرکت 

 درآورده تا رفع گیرپاژ شود.

 

 نحوه تخلیه کردن آب مدار گرمایشی و یا کاهش فشار آب :

رجیحا پایین می کنیم )ت سرد پکیج را می بندیم و یکی از شیر های آب گرم مصرفی را بازابتدا شیر اصلی ورودی آب 

سپس شیرپرکن را باز می نماییم به این صورت آب مدار گرمایشی از طریق شیر آب گرم مصرفی تخلیه  ترین شیر( 

ه فزایش بیش از حد استفادمیگردد . همچنین از این روش می توان برای کاهش فشار آب مدار گرمایشی ، در صورت ا

  نمود.
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 :مقررات ملی ساختمان

 :مقررات مربوط به دودکش دستگاه های گازسوز ساختمان ها

به منظور تخلیه کامل محصخخوالت احتراق دسخختگاه های گازسخخوز و به عنوان بنیان تامین ایمنی و حفظ جان سخخاکنین    

 بر اساس اصول مهندسی الزامی است. گازسوز لوازم ساختمان ها طراحی و اجرا و کنترل دودکش های

 دودکش دستگاه های پکیج بدون فن:

 متر می باشد. 5حداقل ارتفاع دودکش پکیج های بدون فن 

سخخانتی 30=15×2حداقل ارتفاع عمودی دودکش قبل از نصخخب به مجرای دودکش روی دیوار دو برابر قطر دودکش 

 متر می باشد.

 س محصوالت دستگاه گاز سوز باشد.قطر دودکش نباید کمتر از قطر محل خرو

 هر دستگاه پکیج باید دارای دودکش مستقل باشد.

 قطر لوله های راب  باید مساوی یا بزرگتر از اندازه محل خروس محصوالت احتراق دستگاه های گازسوز باشد.

ردد و افی اجتناب گبرای جلوگیری از افزایش قطر و ارتفاع دودکش باید سعی گردد از طول های افقی و زانوهای اض  

 رو به باال داشته باشد. %3قسمت افقی شیبی برابر 

متر فاصخخله 2انتهای کلیه دود کش ها باید حداقل یک متر از سخخطح پشخخت بام باالتر بوده و از دیوار های جانبی حداقل 

از بلندترین دیوار سخخانتی متر  60متر باشخخد انتهای دود کش باید حداقل  3داشخخته باشخخد در صخخورتی که فاصخخله کمتر از 

 مجاور باالتر قرار گیرد و مجهز به کالهک باشد. 

قسمت قائم دود کش باید روی پایه های مناسب قرار گیرد تا وزن به پایه منتقل شود .ضمنا طول قائم دود کش توس       

 بست های مناسب به دیوار محکم گردد. 

 دودکش باید با عایق مناسب پوشانده شود.

 و محکم باشد و در برابر باد و بخار آب و عوامل مکانیکی دیگر مقاوم باشد.  دود کش باید تابت

 حمام مجاز نمی باشد. و عبور دود کش از فضای داخلی و سقف کاذب
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چنانچه دود کش در داخل داکت نصب شود داکت ویزه دود کش ها باید از باال به هوای آزاد ارتباط داشته باشد این     

 لی ساختمان ها راه داشته باشد. داکت نباید به فضای داخ

 محل های اتصال قسمت های مختلف دود کش باید بصورت کامال درزبند و دودبند باشد. 

ست و باید از نوع نر و ماده )فنجانی(           صاف )لب به لب( ممنوع ا سر  ساخته   سیمانی پیش  ستفاده از قطعات لوله های  ا

 مانی با استفاده از خاک نسوز و سیمان دود بند گردد.استفاده شود و محل اتصال بندهای دود کش های سی

 استفاده از لوله های قابل انعطاف )خرطومی یا آکاردئونی( آلومینیومی به عنوان دود کش ممنوع است.

 متر در نظر گرفته شود . 3حداقل فاصله کالهک دود کش با کولرهای آبی و دریچه های تامین هوای ساختمان باید 

 60دود کش اسخختاندارد به صخخورت دوجداره )هم محور( می باشخخد که قطر جدار داخلی  با فظه بسخختهاتصخخال پکیج مح

درجه را حول محور   360میلی متر می باشخخخد.زانوی متصخخخل به مجرای خروجی دود کش دسخخختگاه قابلیت چرخش        

 عمودی آن دارا می باشد. 

شکاف دایره ای   ضمنا دود   105به قطر برای عبور دود کش دو جداره از دیوار خارجی یک  میلی متر باید ایجاد نمود 

میلی متر برای هر متر طول دود کش داشته باشد که این شیب به طرف دیوار خارجی     5کش دوجداره باید شیبی برابر  

 است و از ورود آب باران به داخل دستگاه پکیج جلوگیری می کند.

 متر است.  4.5کش حداکثر طول معادل )افقی یا عمودی (برای این نوع دود 

 متر طول دود کش محسوب می شود. 5/0درجه برابر  45درجه برابر یک متر طول و هر زانوی  90هر زانوی 

 استانداردهای نصب پکیج

اکثر این استانداردها برگرفته از مقررات ملی ساختمان می باشد و برای همه کارشناسان و نمایندگان و تکنسین ها الزم       

 در صورت عدم رعایت موارد ذیل دستگاه فاقد گارانتی می باشد.  االجرا می باشد و

 باشد. می کف از سانتیمتر 150 تا 120 پکیج گاز دستگاه شیر نصب فاصله  -1

 شیلنگ های گاز نباید به هیچ وجه در معرض حرارت حرارت اجاق گاز  و سایر دستگاه های گاز سوز قرار گیرند. -2
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ی گاز در انتهای لوله گاز و اجاق گاز باید از بست های فلزی استفاده شود. بدون این برای محکم کردن شیلنگ ها -3

 بست ها امکان جدا شدن شیلنگ از لوله و خروس گاز وجود دارد.

 پیچانیدن سیم به جای بست باعه بریده شدن و جدا شدن شیلنگ و انتشار گاز خواهد شد. -4

یکبار مورد  بازدید قرار داد تا اطمینان حاصل شود که سوراخ نشده یا  شیلنگ های الستیکی را باید هر چند وقت -5

 ترک برنداشته باشد یا از محل بست بریده و یا سست نشده باشد.

اینچ( باید از نوع برنجی و ربع گرد  2میلی متر )  50شخخخیرها یی که بر روی لوله کشخخخی گاز نصخخخب میگردد تا قطر  -6

 باشد.  4047د ملی شماره توپکی و دنده ای طبق  استاندار

شیر جدا                -7 سته را از  سانی نتوان این د شد به طوری که به آ شده با شیر ثابت  سیله پیچ و مهره بر روی  شیر به و سته  د

 نمود.

برای آب بندی اتصخخال های دنده ای لوله های گاز باید روی دنده های خارجی لوله یا وسخخایل اتصخخال را به اندازه   -8

 دی )تفلون(پوشانید.کافی نوار آب بن

 به کار بردن نخ های کنفی با خمیر و سایر مواد مجاز نیست.  -9

 ممنوع است.مستعمل در لوله کشی گاز اتصاالت و شیرهایی  و استفاده مجدد از لوله -10

کت ردر صورت نیاز مشتری به لوله کشی گاز کامال باید مطابق با مقررات ملی ساختمان انجام شود و به عهده ش        -11

 نمی باشد و مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود .

 ممنوعیت های نصب 

 نصب پکیج در اتاق خواب و حمام مجاز نمی باشد.

 قابلیت دسترسی به دستگاه گازسوز و  فاصله های الزم

 قابلیت دسترسی برای تعمیر

ترسی  ی قرار گیرد تا امکان دس بت به اجزاء ساختمان محل کارگذاری و وسایل دیگر طور  هر دستگاه گازسوز باید نس   

نترل ها ک،مشعل ها   ، موتور ها ، دمنده ها، به آن وجود داشته باشد.برای تمیز کردن سطو ح حرارتی تعویض صافی ها     
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و لوله های راب  دودکش روغنکاری اجزاء متحرک که احتیاس به روغنکاری دارد  و تنظیم و تمیز کردن مشخخعل ها و 

ی کافی رعایت گردد.فاصخخله کارگذاری دسخختگاه های گازسخخوز از مواد مصخخالح و اشخخیاء قابل پیلوت ها باید فاصخخله ها

شوند که                  صب  صالح ن شیاء و مواد و م سبت به ا صلی ن سوز و لوله دودکش آنها باید در فوا ستگاه های گاز شتعال د ا

 هنگام کارکردن برای اشخاص یا اموال آنها خطرساز نباشد.

 سانتیمتر از باال می باشد. 75سانتیمتر از اطراف و  45و دودکش و لوله راب  دودکش از حداقل فاصله دستگاه گازسوز 

شخخرای  مذکور در این بند به دسخختگاه هایی مربوط می شخخود که در داخل سخخاختمان کار گذارده شخخده یا برای احتراق 

 تهویه و رقیق سازی گاز های دودکش آنها از هوای داخل ساختمان استفاده می گردد.

مترمربع می باشخخخد که باید حتما از دودکش دوجداره          45الف( حداقل مسخخخاحت زیربنا برای نصخخخب پکیج فن دار       

 کواکسیال برای نصب استفاده شود.

متر مربع می باشد و باید موارد مطر ح در بند )س( و )د( را نیز   60ب( حداقل مساحت زیربنا برای نصب پکیج بدون فن   

 شامل شود.

کیلو کالری در سخخاعت(در صخخورتی که در 30000کیلو وات ) 35ازسخخوز با ظرفیت اسخخمی کمتر از س( دسخختگاه های گ

شوند که دارای حداقل یک درب یا پنجره بازشونده به هوای آزاد  بوده و هوا از درزهای آن نفوذ کند        صب  ضایی ن ف

 د.نصب شده در آن فضا باش متر مکعب به ازای هر کیلو وات ظرفیت اسمی دسنگاه گازسوز 4و حجم آن فضا حداقل 

کیلو وات و در صورتی که ساختمان محل نصب به صورت غیر عادی نفوذ     35د( برای دستگاه های با ظرفیت باالتر از  

سازی گاز های دودکش باید از خارس    شود هوای الزم برای احتراق تهویه و رقیق  ناپذیر بوده و هوا به داخل آن وارد ن

خل سخخاختمان از داخل سخخاختمان که از نظر ورود هوای آزاد با خارس ارتباط مسخختقیم دارد سخخاختمان یا فضخخاهایی از دا

 تامین گردد.
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 بدین منظور رعایت دو شرط الزامی است:

 ترل حجمی:الف( کن

حجم کل فضخخخاهایی که از طریق ارتباط هوایی با یکدیگر تامین هوای الزم برای احتراق تهویه و رقیق سخخخازی را به             

متر مکعب به ازای هر کیلو  4رند در مورد وسخخایل گاز سخخوز نصخخب شخخده بدون کالهک تعدیل نباید کمتر از  عهده دا

 وات ظرفیت اسمی دستگاه گاز سوز باشد.

 ب(تامین هوای احتراق از طریق نصب دریچه و کانالهای متصل به هوای آزاد:

سطح مقطع حداقل    در این  صب یک دریچه با  ساحت حداقل  سانتیمتر م  150حالت با ن ربع و یا دو دریچه هر یک به م

کیلو کالری در سخخخاعت ( که  43000کیلو وات ) 50سخخخانتیمتر مربع برای دسخخختگاه های گاز سخخخوز با توان کمتر از  75

 مستقیم به هوای آزاد مرتب  می باشند تامین هوای الزم صورت می گیرد.

یا کانال مرتب  با فضای آزاد تامین می گردد دریچه یا   در صورتی که هوای احتراق دستگاه گاز سوز از طریق دریچه    

ستقیم برای عبور جریان هوا کرکره چوبی یا فلزی در دو انتها و توری فلزی و یا تلفیقی از     سیر غیر م کانال یا تعبیه ی م

 آن باید به گونه ای طراحی شود که:

 اید.از نفوذ مستقیم سرما از بیرون به داخل فضای مسکونی ممانعت نم-1

 ورود پرندگان و حشرات به داخل فضای ساختمان ممکن نباشد.-2

 انسداد آن به سادگی ممکن نباشد.-3

روی دریچه یا کانال یا در کنار آن عبارت مخصخخوص عبور جریان هوای وسخخیله ی گازسخخوز به هیچ وجه مسخخدود   -4

 نشود . به صورت واضح و قابل رویت نوشته شود.

 ه گاز سوز مجاز به انسداد دریچه یا کانال ارتباط به فضای آزاد نمی باشد.استفاده کننده از دستگا-5

وسخخایل گازسخخوز دارای مشخخعل تحت فشخخار )فن دار( که در طبقات مختلف نصخخب می شخخوند باید دارای دودکش -10

 مستقل باشند و استفاده از دودکش مشترک در این شرای  مجاز نمی باشد.

ک(وسایل گاز سوز بدون فن به دودکش )مستقل و مشترک(وسایل گازسوز فن        اتصال دودکش )مستقل یا مشتر   -11

 دار و بالعکس مجاز نمی باشند.

سوز    -12 سایل گاز شد         10حداقل قطر دودکش های و سبات کمتر از قطر مذکور با شد و چنانچه محا سانتیمتر می با

 سانتیمتر رعایت شود. 10همان 
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 سانتیمتر می باشد. 15 حداقل قطر دودکش وسایل گازسوز بدون فن-13

 اسخخختفاده دودکش مشخخخترک برای کلیه وسخخخایل گازسخخخوز بدون فن مانند بخاری آبگرمکن شخخخومینه پکیج مجاز   -14

 نمی باشد.

انتهای کلیه دودکش ها باید حداقل یک متر از سخخخطح پشخخخت بام باالتر بوده و از دیوارهای جانبی نیز حداقل یک -15

 متر فاصله داشته باشد.

سمت  -16 ضمن طول عمودی      ق شود  سب قرار گیرد تا وزن آن به پایه منتقل  عمودی دودکش باید روی پایه های منا

 دودکش توس  بست های مناسب به دیوار محکم  گردد.

 عبور دودکش از فضای داخلی و سقف کاذب حمام مجاز نمی باشد.-17

 :سایر موارد

ر قدر هم که جزئی باشد مهم است و برای تعمیر آنها   معایب و نواقص قسمت های مختلف دستگاه های گاز سوز ه   -1

 باید فورا با نمایندگی فروش دستگاه های مزبور و یا تعمیر کاران مجرب تماس گرفته شود.

 ده ن شخخودداری شخخود زیرا باعه کمبود اکسخخی از نصخخب پکیج در اتاقی که به طور عادی در آن هوا جریان ندارد خ-2

 می تواند ایجاد خفگی نماید.

 نصب هرگونه وسیله گاز سوز در حمام مغایر اصول ایمنی و ممنوع می باشد.-3

 وسخایل گازسخوز و ایجاد گازهای خطرناک و مسخموم کننده     دود شخدن دودکش سخبب سخوخت ناقص گاز در   مسخ -4

 می شود که این امر باعه خفگی در اثر گاز گرفتگی می گردد.

 سوز بازرسی و از محکم بودن آن اطمینان  حاصل شود.باید همواره محل اتصال دودکش به وسایل گاز-5

هر چند گاه یکبار کالهک  دودکش های وسخخایل گاز سخخوز بازرسخخی گردد و چنانچه کالهک آن افتاده باشخخد در  -6

 محل خود نصب شود.

 رییداخل دودکش جلوگ ه ورود پرندگان ب    ، کالهک عالوه بر اینکه از نفوذ باران و برف و افتادن سخخخایر اشخخخیاء      -7

 می کند در منظم ساختن وسیله گازسوز نیز موثر است.

 انتهای دودکش های توی کار باید حداقل یک متر از سطح پشت بام باالتر باشد.-8

الزم است که هوای کافی برای سوختن گاز به پکیج برسد وجود روزنه های زیر درها برای این منظور مفید خواهد    -9

 بود.

وای یا کانال هتامین هوا از دریچه  رای پنجره دوجداره می باشد بایدر ساختمان هایی که داالزم به ذکر می باشد د-10

 آزاد استفاده شود.
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 ساختمان ها از نظر معماری به سه دسته تقسیم بندی می شود :

سیار پ       2ساختمان هایی که در آن ها از پنجره  - صورت گرفته و پرت حرارتی ب شده و عایق بندی  ستفاده  یین اجداره ا

 می باشد .

 ساختمان هایی که در آن ها از درب و پنجره معمولی استفاده شده و پرت حرارتی در آن ها معمولی است. -

 ساختمان هایی که از نظر معماری قدیمی بوده و از پرت حرارتی در آن ها بسیار باالست. -

 تامین گرمای مورد نیاز ساختمان :

 کیلو کالری کاری بر ساعت در نظر می گیریم . 80ربع : برای هر متر م 1ساختمان دسته  -

 کیلو کالری بر ساعت در نظر گرفته می گیریم. 100: برای هر متر مربع  2ساختمان دسته  -

 کیلو کالری بر ساعت در نظر می گیریم . 120: برای هر متر مربع  3ساختمان دسته  -

 نیاز به پکیج چند کیلو وات دارد؟ از گروه دوممتر مربع  200مثال : ساختمان به متراژ 

×200  جواب : 100 = 20000  𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ𝑟  

          20000
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟
÷ 860 = 23.5𝑘𝑤    

 شرای  نصب پکیج :

 باید در نظر گرفته شود .   Cm10فاصله پکیج تا کابین ، از هر طرف حداقل  -

باید درنظر ب        2dقانون    - قل ارتفاع دودکش را   15: قطر دودکش ( مثال : اگر قطر دودکش   dگیریم .)  برای حدا

 سانتیمتر درنظر گرفته شود. 30سانتیمتر باشد ، آنگاه حداقل ارتفاع عمودی دودکش از پکیج باید 

هر چه بتوان دسخختگاه را نسخخبت به دریچه دودکش پایین تر نصخخب گردد بهتر اسخخت. زیاد شخخدن فاصخخله پکیج به دریچه 

 دستگاه می شود.باعه زیاد شدن مکش 

 میلی متر باشد. 450فاصله بین دودکش تا سقف حداقل باید -

 سانتی متر باشد. 20فاصله از کف کابینت تا پکیج باید بیش از -
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 شکل در برگشت آب گرم رادیاتور الزامی است.  yاستفاده از فیلتر -

3سانتی متر و دارای قطر  120شلنگ گاز باید حداکثر  -
4⁄   700بوده و توانایی تحمل فشار گاز تا   (ی مترمیل 16 )اینچ  

 را داشته باشد. بارمیلی 

 بار و یا آب فشار قوی شستشو داده شود. 8برای رادیاتور های قدیمی و مدل فوالدی باید لوله ها را با فشار هوای -

 درنظر می گیریم . سانتی متر 120تا  سانتی متر100ارتفاع لوله های آب مدار گرمایش و بهداشتی از کف بین -

 حداقل فاصله دستگاه از دیوار مقابل یک متر باشد.

 سانتی متر باشد. 120حداقل فاصله از کف تا زیر پکیج 

 اتمسفر باشد. 3،  5وحداکثر  1فشار آب شهر در محل نصب پکیج دیواری می باید حداقل 

 نوان دودکش ممنوع است.آکاردئونی به دلیل تحمل دمای کم به ع –استفاده از لوله های خرطومی 

شیم باید آن را با پوشش به حداقل         ست و چنانچه مجبور با سقف کاذب ممنوع ا  10عبور دودکش از فضای داخلی و 

 کیلو گرم را داشته باشد. 45سانت پوشش دهیم. دیوار تحمل وزن حداقل 

 میلی متر پوشانده شود. 3امت در صورتیکه دیوار نصب قابل اشتعال باشد باید با مواد غیر قابل اشتعال به ضخ

 بدون فن (: –شرای  مورد نیاز جهت استفاده از پکیج دیواری دودکش دار ) محفظه احتراق باز 

 متر مربع  60حداقل مساحت بنا 

 درجه به سمت باال باشد. 5الی  3سانتی متر و شیب  15قطر لوله دودکش ساختمان برای استفاده از پکیج دیواری باید 

 متر می باشد. 1 بایدصله دودکش از کف پشت بام حداقل فا

 متر می باشد. 2حداقل فاصله از دیواره کناره پشت بام 

 سانتی متر می باشد. 60حداقل فاصله دودکش از جان پناه 

 متر می باشد. 3حداقل فاصله محل خروس دود از کولر آبی 

 باشد تا مکش دود به درستی انجام شود. هر وسیله گاز سوز بایددارای شیر گاز مستقل و یک دودکش مستقل

 هرگز نمی توان پکیج دیواری را به دودکش های مشترک وصل نمود.

چنانچه قسمتی از لوله دودکش در فضای آزاد قرار بگیرد ، باید آن قسمت را با عایق پشم شیشه عایق نمود ، زیرا اگر        

ز آن عبور کرده سرد شده و به سختی تخلیه می شود     بدنه دودکش در اثر تماس با هوای محی  سرد شود، دودی که ا  

و موجب می گردد کشش دودکش کم شود و باعه می شود تا دود از دودکش تخلیه نشودو سنسور دود عمل کند         

 و پکیج خاموش شود. البته خاموش شدن به خاطر ایمنی مصرف کننده می باشد .
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اه تا کالهک تعدیل پشخخت بام ) ارتفاع عمودی دودکش در تمام پکیج های دیواری فاصخخله از کالهک تعدیل دسخختگ 

حدا       ید  با مان (  حدود   سخخخاخت حداکثر   4قل  حداکثر     متر 12متر و   درجه   45زانوی  3درجه و   90زانوی  2باشخخخد. 

 می باشد.

سمت            30طول لوله افقی دودکش نباید از  سب و مثبت به  شیب منا شد و لوله افقی دودکش باید با  شتر با سانتی متر بی

 اال داشته باشد.ب

 شکل باشد. Hدر صورتیکه از پکیج دیواری دودکش دار استفاده شود ، باید انتهای لوله دودکش در پشت بام باید 

هرگاه هر کدام از شرای  مورد نیاز پکیج دیواری دودکش دار فراهم نباشد، نمی توان از دستگاه دودکش دار استفاده     

 ده شود.نمود و باید از دستگاه فن دار استفا

در صورتیکه محل نصب پکیج دیواری گازسوز در بالکن یا فضای باز می باشد ، باید از وزش مستقیم باد یا جریان تند 

 هوا محفوظ شده باشد.

 سخخانتی متر ( باشخخد ، اسخختفاده از   30در صخخورتیکه بخشخخی از مسخخیر دودکش پکیج دیواری ، بصخخورت افقی ) بیش از   

 ت.پکیج های فن دار الزامی اس

 شرای  مورد نیاز جهت استفاده از پکیج دیواری فن دار :

 مترمربع می باشد. 45حداقل متراژ موردنیاز برای نصب 

پکیج دیواری فن دار طوری طراحی شخخده اسخخت که نیازی به دودکش سخخاختمان ندارد و هوای موردنیاز سخخوختن در   

ستگ      صب د ستگاه از محی  آزاد ) بیرون از محل ن شود وبه همین دلیل پکیج دیواری    اه ( به داخل د ستگاه مکید می  د

سخخانتیمتر می باشخخد و دود   6فن دار مجهز به یک دودکش مخصخخوص دوجداره می باشخخد که جداره داخلی آن قطر  

ستگاه از طریق این لوله به محی  بیرون تخلیه می گردد و جداره خارجی آن   شد و    10د سانتیمتر   6لوله سانتیمتر می با

آن قرار دارد و هوای تازه موردنیاز جهت سخخخوختن در دسخخختگاه از طریق این لوله وارد محفظه احتراق         تخلیه دود در 

 دستگاه می شود.

 فق  بر روی دیوار صورت می گیرد. 10به  6تبدیل 

هرگز نباید جداره بیرونی دودکش پکیج دیواری فن دار را جدا نمود و از هوای محی  اطراف محل نصخخخب دسخخختگاه 

 مود.استفاده ن

لوله دودکش پکیج دیواری فن دار باید حتما به محی  آزاد بیرون از محل نصخخب دسخختگاه ارتباط داشخخته باشخخد تا دود  

ستگاه به محی  بیرون از منزل تخلیه گردد و هم هوای موردنیاز پکیج دیواری از محی  بیرون از منزل     شده در د ایجاد 

 مسکونی تامین گردد.
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صله بین   شتر از اندازه طول لوله دودکش دوجداره موجود  اگر در مواردی فا پکیج دیواری و پنجره یا دیوار خارجی بی

داخل کارتن باشخخد ، یا نیاز به زانو باشخخد ، باید حتما از لوله راب  و زانوی مخصخخوص دوجداره  پکیج  دیواری فن دار  

 استفاده نمود.

متر و  1درجه ،  90اشخخد که به ازاء اسخختفاده از هر زانو  متر افقی می ب 4نهایت طول لوله دودکش پکیج دیواری فن دار 

 متر طول لوله دودکش کم می شود. 4سانت از  50درجه   45زانوی

شیب   سمت پایین  3الی  2دودکش دو جداره باید حتما دارای  شد و   درجه به   برای عبور دودکش سانت  10.5قطر  با

 باشد. تعبیه شده

متر طراحی شخخخده اسخخخت ، در مواردیکه طول دودکش کم باشخخخد بدلیل  4ای بخاطر اینکه قدرت مکش و دهش فن بر

قدرت زیاد فن هوای ورودی به محفظه احتراق پکیج دیواری بیش از حد الزم می شخود و باعه می شخود که دسختگاه    

 دریچه فلنچ مخصخخوص روی خروجی فن تعبیه شخخده اسخخت که براحتی و سخخریع روشخخن نشخخود و برای رفع این مشخخکل 

 یست با توجه به طول دودکش ، مطابق دفترچه راهنمای نصب تنظیم گردد.می با

در محل هایی که دودکش مناسب وجود نداشته و یا دودکش موجود در ساختمان از کشش مناسبی برخوردار نباشد ،       

 باید حتما از پکیج دیواری فن دار استفاده شود.

ه دود دسخختگاه به محی  بیرون و تامین هوای تازه مورد دودکش مخصخخوص دوجداره پکیج دیواری فن دار وظیفه تخلی

شود و هرگز نباید به داخل دودکش       ستگاه را از محی  بیرون بر عهده دارد و باید وارد محی  آزاد  سوختن  در د نیاز 

 ساختمان متصل شود.

 .هرگز نباید دودکش مخصوص پکیج دیواری فن دار دستکاری و خارس از استاندارد شرکت نصب گردد
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 روش های انتقال حرارت:    

1-Conduction   ) رسانایی یا هدایت( 

 

رسانایی بیشتر در جامدات صورت می پذیرد. در این روش گرما باعه افزایش جنبش مولکولی شده  و  این جنبش از     

شق را روی آتش بگذاریم ، پس از    شود .مثال اگر یک قا زمانی ،  گذشت مدت مولکولی به مولکولی دیگر منتقل می 

 گرما بر اثر هدایت به دسته قاشق منتقل می شود.

2-Convection   )همرفتی یا جابجایی( 

 

این روش انتقال حرارت در مایعات و گازها صورت می پذیرد.در این حالت در اثر افزایش دما ، چگالی ماده کم شده   

ور به این ترتیب گرما انتقال می یابد . مثل بخاری و رادیاتو سبکتر می شود و جای خود را به مایع سنگین تر می دهد و 

ها که داخل خانه را به این روش گرم می کنند به این صخخورت که هوای گرم باال رفته  و هوای سخخرد چون سخخنگین تر  

 است به طرف پایین حرکت می کند. 

 3-Radiation  یا تشعشعی(  ی)تابش 

 

از جسخخمی به جسخخم دیگر ، بدون وجود واسخخطه هدایتی، منتقل می شخخود. مثل  تابش الکترو مغناطیسخخی  گرما به شخخکل

 خورشید که انرژی گرمایی آن می تواند از خالء نیز عبور کند .
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 :و روابط آن واحد سنجش گرما

 کالری مقدار گرمایی است که اگر به یک گرم آب داده شود تا دمای آن ، یک درجه سانتیگراد افزایش یابد.

 مقدار گرمایی که اگر به یک کیلوگرم آب داده شود تا دمای آن ، یک درجه سانتیگراد افزایش یابد.کیلو کالری 

 : مقدار گرمایی که به یک پوند آب داده  شود تا دمای آن یک درجه فارنهایت افزایش یابد. BTUبی تی یو 

 کالری می باشد. 252برابر با  (BTU) یک بی یو تی

 کیلو کالری در ساعت می باشد. 860یک کیلو وات برابر با 

 بی تی یو بر ساعت می باشد. 4یک کیلو کالری در ساعت حدودا برابر با 

 درجه فارنهایت است. 32دمای صفر درجه سانتی گراد برابر با 

 درجه فارنهایت است. 212درجه سانتی گراد برابر با  100دمای 
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 پکیج می تواند در سه وضعیت قرار گیرد:

 وضعیت تابستانه -1

 وضعیت زمستانه -2

 وضعیت خاموش-3

شتی را تامین می نماید و آب داغ      ستانه قرار می دهیم ، دستگاه فق  آب گرم بهدا مادامیکه کلید پکیج را در حالت تاب

 گرمایشی قطع می باشد) زیرا در تابستان نیازی به گرم شدن رادیاتورها نداریم.(

تانه قرار می دهیم ، دستگاه می تواند آب گرم بهداشتی و همچنین آب داغ گرمایشی   در حالت زمس را هنگامیکه پکیج 

شی و هم آب گرم      ست بطور همزمان آب داغ گرمای ست که پکیج قادر نی رادیاتورها را نیز تامین نماید . الزم به ذکر ا

شد به ای     شتی می با شتی را تامین نماید. اولویت پکیج همواره برای آب گرم بهدا صرف ک   بهدا صورت که تا م ننده ، ن 

ستگاهبه گرم کردن آب داغ              شد ، د شته با ست و ظروف و حمام و...... ندا ستن د ش شتی برای  نیازی به آب گرم بهدا

گرمایشخخی می پردازد به محض آنکه آب گرم بهداشخختی باز شخخود )شخخیر آب گرم باز شخخود( ، پکیج فق  به گرم کردن 

گرمایشخخی دیگر گرم نمیشخخود. به عنوان مثال در مدت زمانی که فردی داخل آب گرم بهداشخختی می پردازد و آب داغ 

حمام اسخخت و آب گرم دوش فعال اسخخت، دیگر آب داخل رادیاتورها گرم نمی شخخود.نتیجه آنکه اگر فردی به مدت   

شود ، در نتیجه مح    صرف نماید ، چون در آن مدت آب داخل رادیاتور گرم نمی    یزیاد دوش بگیرد و یا آب گرم م

 ساختمان ، رو به سردی می رود.

 آب گرم بهداشتی )آب گرم مصرفی(

شود . مانند            شده و دور ریخته می  صرف  شت ، م ست که در جهت بهدا ست ، آب گرمی ا همانطور که از نامش پیدا

 نشان داده می شود. DHWآب گرم دستشویی ، آب گرم حمام ، آب گرم ظرفشویی و .... که با عالمت 

 )رادیاتور(شیآب داغ گرمای

آب داغی اسخخت که برای گرم کردن وسخخایلی چون رادیاتور ، فن کوئل و.... بکار می رود و در یک مدار بسخخته مرتب 

در گردش می باشخخخد.) آب در پکیج گرم می شخخخود و این کار مرتب تکرار می شخخخود ( عالمت اختصخخخاری آب داغ  

 می باشد. CHگرمایشی 
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 نحوه عملکرد پکیج ها :

 دل:پکیج تک مب

 : در حالت مصرفی نحوه عملکرد دستگاه تک مبدل

با باز کردن شیر آب گرم مصرفی ، آب سرد وارد پکیج شده و با عبور از فلوسوییچ این قطعه تحریک شده و به برد 

گزارش میدهد و سبب روشن شدن دستگاه می شود. سپس فن روشن شده و قطعه ونتوری فشار منفی و مثبت ایجاد 

افراگم با ایجاد اختالف فشار در دو طرف دیمی کند. یق دو شلنگ سیلیکونی به پرشر سوییچ دود منتقل شده را از طر

پرشرسوئیچ این دیافراگم حرکت کرده میکروسوئیچ آن وصل می شود و به برد اجازه روشن شدن مشعل را می دهد . 

ه مشعل داده نمی شود. برای روشن در صورت مسدود بودن مسیر دودکش و یا عدم تامین هوا اجازه روشن شدن ب

جرقه توس  الکترود جرقه زن شعله روشن می شود  زدنگاز را به مشعل منتقل کرده و حال با  ،شدن مشعل شیر برقی

 و الکترود حسگر حضور شعله را با فرستادن جریانی به برد گزارش میدهد تا شعله پایدار بماند.

پمپ در حالت مصرفی خاموش است آب مدار گرمایشی بصورت  با روشن شدن مشعل ، مبدل گرم شده و چون

اخل آن عبور میکند انتقال می دهد،به این صورت آب مستقیم گرم شده و گرمای خود را به آب مصرفی که از د

به سمت شیرهای مصرفی حرکت میکند. سنسور دمایی که بر روی این خروجی آب گرم مصرفی مصرفی گرم شده و 

 ب را اندازه گیری کرده و به برد گزارش میدهد تا مقدار شعله متناسب با دمای آب تغییر کند.قرار دارد دمای آ

 : در حالت گرمایشی نحوه عملکرد دستگاه تک مبدل

زمانیکه پکیج در وضعیت زمستانه قرار می گیرد سنسور دمای آب گرمایشی دمای آب را اندازه گیری کرده و به برد 

آب اندازه گیری شده را با دمای آب تنظیم شده توس  مصرف کننده را با یکدیگر  گزارش می دهد و برد دمای

فرمان روشن شدن را صادر میکند . به این صورت که ابتدا پمپ ، مقایسه کرده و در صورت پایین بودن دمای آب 

لیکونی شلنگ سی روشن شده و سپس فن روشن می شود و قطعه ونتوری فشار منفی و مثبت ایجاد شده را از طریق دو

با ایجاد اختالف فشار در دو طرف دیافراگم پرشرسوئیچ این دیافراگم حرکت کرده  ،به پرشرسوئیچ دود منتقل میکند

گاز  ،برای روشن شدن مشعل شیر برقی و میکروسوئیچ آن وصل می شود و به برد اجازه روشن شدن مشعل را میدهد.

توس  الکترود جرقه زن شعله روشن می شود و الکترود حسگر حضور  جرقه زدنرا به مشعل منتقل کرده و حال با 

 شعله را با فرستادن جریانی به برد گزارش میدهد تا شعله پایدار بماند.
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مبدل توس  شعله مشعل گرم شده و آب مدار بسته گرمایشی را گرم میکند . این آب گرم توس  نیروی پمپ به 

رها به محی  انتقال داده می شود. سپس آب مدارگرمایش که گرمای خود را از رادیاتورها منتقل شده و توس  رادیاتو

دست داده توس  پمپ مکش شده و به مبدل منتقل میشود تا دوباره گرم شود.سنسور دمای آب مدار گرمایشی که بر 

د و برد با روی خروجی ) رفت ( مدار گرمایشی قرار دارد دمای آب را اندازه گیری کرده و به برد گزارش میده

و دمای تنظیم شده توس  مصرف کننده مقدار شعله را تنظیم می نماید و زمانیکه  مدار گرمایشی مقایسه دمای آب

دمای آب رادیاتورها به حد نصاب رسید ، پکیج خاموش شده اما پمپ بکار خود ادامه داده تا گرمای آب توس  

 پکیج دوباره روشن شود. رادیاتورها به محی  منتقل شده و با کاهش دمای آب ،

 پکیج دو مبدل :

در این پکیج ، برای گرم کردن آب مصرفی ، از یک مبدل ثانویه استفاده می شود که با حرارت غیرمستقیم توس  

آب گرم شده از طریق مبدل اولیه سبب گرم شدن آب مصرفی می گردد .به همین علت دیرتر رسوب گرفته و عمر 

از این سو در محل هایی که مقدار سختی آب زیاد است بهتر است از پکیج دو مبدل استفاده مبدل ها افزایش می یابد .

 شود.

 :در حالت مصرفی نحوه عملکرد پکیج دو مبدل

با باز کردن شیر آب گرم مصرفی ، آب سرد وارد پکیج شده و با عبور از فلوسوییچ این قطعه تحریک شده و به برد 

ستگاه می شود. سپس فن روشن شده و قطعه ونتوری فشار منفی و مثبت ایجاد گزارش میدهد و سبب روشن شدن د

افراگم با ایجاد اختالف فشار در دو طرف دیمی کند. شده را از طریق دو شلنگ سیلیکونی به پرشر سوییچ دود منتقل 

را می دهد .  لپرشرسوئیچ این دیافراگم حرکت کرده میکروسوئیچ آن وصل می شود و به برد اجازه روشن شدن مشع

در صورت مسدود بودن مسیر دودکش و یا عدم تامین هوا اجازه روشن شدن به مشعل داده نمی شود. برای روشن 

جرقه توس  الکترود جرقه زن شعله روشن می شود  زدنگاز را به مشعل منتقل کرده و حال با  ،شدن مشعل شیر برقی

 به برد گزارش میدهد تا شعله پایدار بماند. و الکترود حسگر حضور شعله را با فرستادن جریانی

رم شده و چون پمپ درپکیج های دو مبدل هم در حالت مصرفی و هم در حالت با روشن شدن مشعل ، مبدل گ

ه مبدل سبب انتقال آب گرم از مبدل اولیه ب گرمایشی بستن مسیر با عمل نمودن شیر سه طرفه و است گرمایشی روشن

بادل دما ، وبا ت ن آب سرد ورودی پس از عبور از فلو سوئیچ یا فلو متر وارد مبدل ثانویه شدهثانویه می گردد، همچنی

آب مصرفی گرم می شود، آب مدار بسته که گرمای خود را از دست داده توس  نیروی پمپ به سمت مبدل اولیه 
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 به سمتصرفی گرم شده و به این صورت آب م ،هدایت می شود تا دوباره گرم شده و همین چرخه را تکرار کند 

دمای  قرار دارداز مبدل ثانویه خروجی آب گرم مصرفی  دمایی که بر رویشیرهای مصرفی حرکت میکند. سنسور 

 آب را اندازه گیری کرده و به برد گزارش میدهد تا مقدار شعله متناسب با دمای آب تغییر کند.

 :در حالت گرمایشی نحوه عملکرد پکیج دو مبدل

کیج در وضعیت زمستانه قرار می گیرد سنسور دمای آب گرمایشی دمای آب را اندازه گیری کرده و به برد زمانیکه پ

گزارش می دهد و برد دمای آب اندازه گیری شده را با دمای آب تنظیم شده توس  مصرف کننده را با یکدیگر 

یکند . به این صورت که ابتدا پمپ فرمان روشن شدن را صادر م، مقایسه کرده و در صورت پایین بودن دمای آب 

روشن شده و سپس فن روشن می شود و قطعه ونتوری فشار منفی و مثبت ایجاد شده را از طریق دو شلنگ سیلیکونی 

با ایجاد اختالف فشار در دو طرف دیافراگم پرشرسوئیچ این دیافراگم حرکت کرده  ،به پرشرسوئیچ دود منتقل میکند

گاز  ،برای روشن شدن مشعل شیر برقی شود و به برد اجازه روشن شدن مشعل را میدهد. و میکروسوئیچ آن وصل می

جرقه توس  الکترود جرقه زن شعله روشن می شود و الکترود حسگر حضور  زدنرا به مشعل منتقل کرده و حال با 

 شعله را با فرستادن جریانی به برد گزارش میدهد تا شعله پایدار بماند.

بستن عنی یدار بسته گرمایشی را گرم میکند و با عمل کردن شیر سه طرفه)مشعل گرم شده و آب م مبدل توس  شعله

رمای گ این آب گرم توس  نیروی پمپ به رادیاتورها منتقل شده و (مسیر مبدل ثانویه و باز کردن مسیر رادیاتورها

گرمای خود را از دست داده توس   توس  رادیاتورها به محی  انتقال داده می شود. سپس آب مدارگرمایش که آب

مدار گرمایشی که بر روی خروجی  پمپ مکش شده و به مبدل منتقل میشود تا دوباره گرم شود.سنسور دمای آب

 رفت( مدار گرمایشی قرار دارد دمای آب را اندازه گیری کرده و به برد گزارش میدهد و برد با مقایسه دمای آب)

ه توس  مصرف کننده مقدار شعله را تنظیم می نماید و زمانیکه دمای آب رادیاتورها و دمای تنظیم شد مدار گرمایشی

به حد نصاب رسید ، پکیج خاموش شده اما پمپ بکار خود ادامه داده تا گرمای آب توس  رادیاتورها به محی  منتقل 

 شده و با کاهش دمای آب ، پکیج دوباره روشن شود.
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 شیر پرکن:

 

اولیه  راه اندازیهنگام در و ر راب  بین مسخخیر آب سخخرد ورودی به پکیج و مدار گرمایشخخی اسخخت شخخیر پر کن یک شخخی

پکیج روشن   و بار کاهش یافته 4/0پکیج که آب در مدار گرمایشی وجود ندارد و یا مواقعی که فشار گیج به کمتر از   

 تا آب وارد مدار گرمایشی شود. ، باید شیر پرکن را باز نمودنمی شود 

 بار می باشد. 5/1تا  1رین فشار برای عملکرد دستگاه بین بهت

ستگاه روی             شار د ست ، اگر ف سرد ا شوفاژ  ست زمانی که مدار  شد ، در موقع راه     1) الزم به ذکر ا شده با بار تنظیم 

 بار می رسد.(  5/1اندازی فشار مدار افزایش می یابد و به 

را به یک  فشار "شیر پر کن  "اشد . اگر فشار کمتر از یک بود باید توس  بار ب  5/1تا   1بطور کلی فشار سنج باید بین 

 بار بیشتر گردید باید توس  ) شیر تخلیه ( فشار را تا یک بار کاهش دهیم.  5/1رسانیم و هنگامیکه فشار از بار می 

 یه نمود :در بعضی از پکیج ها شیر تخلیه وجود ندارد و آب سیستم را می توان با روش ساده زیر تخل

 شیر فلکه اصلی ورودی آب سرد به پکیج را می بندیم.-

 شیر پرکن را باز می کنیم ) چون شیر فلکه بسته است ، پس آبی وارد سیستم نمی شود.(-

 پایین ترین شیر آب گرم  بهداشتی را باز می کنیم ) ترجیحا شیر مخلوط توالت (-

 آب گرمایشی از طریق شیر خالی می گردد.-

 

 



 مولف : مهندس محسن فرخی    آموزش پکیج شوفاژ دیواری

27 

 

  ( : آب د کنترل حداقل فشار آب ) پرشر سوئیچکلی

 

(  NOاین قطعه یک کلید ایمنی جهت کنترل فشار آب در سیستم مدار گرمایشی می باشد که در حالت عادی قطع )       

بار برسد این کلید وصل شده و پکیج می تواند روشن شود . در مدل های  4/0بوده و زمانی که فشار سیستم به باالتر از 

شد      از دیافراگم و میکرو قدیمی  ستفاده می  سوئیچ های یکپارچه و بعضی    سوئیچ بصورت مجزا ا  ولی امروزه از پرشر 

 مدل ها از سنسور فشار استفاده می شود.

های پرشخخر سخخوئیچ در موقعی که آب در  بار می باشخخد.وضخخعیت کنتاکت 4/0محدوده مجاز فشخخار برای پرشخخر سخخوئیچ 

 می باشد.  (NO) به حالت قطع استبار  4/0کمتر از  ا فشار آبیو  سیستم وجود ندارد

 و مدار برقرار می گردد. شدهبار می رسد کنتاکت ها وصل  4/0مادامیکه فشار به بیشتر از 

 چگونه می توانیم سالم یا خرابی پرشر سوئیچ را بررسی کنیم؟

ن است، سیم در حالتی که پکیج روشبرای آزمایش سالم و یا خرابی کلید کنترل حداقل فشار در پکیج کافی است که 

 مربوطه را از آن جدا نماییم در نتیجه سیستم باید خاموش گردد.

شتی را باز نموده ،            شیرهای آب گرم بهدا شود ، یکی از  شن نمی  سوئیچ رو شر  در حالتی که پکیج به علت خرابی پر

صال کوتاه می نماییم، در         سوئیچ را از آن خارس کرده و ات شر  شد، متوجه می        سیم های پر شن  شعل رو صورتیکه م

 شویم که پرشر سوئیچ خراب است و نسبت به تعویض آن اقدام می نماییم.

 ( می تواند به قرار زیر باشد:CHدالیل افت فشار در مدار شوفاژ )

 نشتی مدار شوفاژ ) وجود سوراخ در سیستم و یا آببندی نبودن اتصاالت (-

 سیستم و یا از طریق شیر هواگیر خودکار  خارس شدن بخار آب و هوای محلول در-

 و یا عمل نمودن شیر اطمینان)خرابی منبع انبساط( پر نشدن آب سیستم به حد فشار الزم -
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 :(ترانسدیوسر فشار) فشار  سنسور

 در بعضی از پکیج های امروزی به جای استفاده از پرشر سوئیچ آب از سنسور فشار  )ترانسدیوسر( استفاده می شود.              

این قطعه عالوه بر کنترل حداقل فشار آب می تواند مقدار فشار آب مدار گرمایشی را اندازه گیری و توس  برد اصلی      

بار توس  برد هشدار دهد تا    5/2و نمایشگر آن را نمایش دهد و همچنین می تواند در صورت افزایش فشار به بیش از    

تخلیه آب مدار گرمایش توس  شیر اطمینان جلوگیری به عمل    مصرف کننده عیب به وجود آمده را بررسی کند تا از  

 آورد.  

همان کنترل کننده فشار آب مدار گرمایشی می باشد که عملکرد آن به صورت اندازه گیری فشار و گزارش آن به برد 

( را هشدار دهد و  بار  5/2بار ( می تواند حداکثر فشار )   4/0میباشد ، پس به کمک برد عالوه بر کنترل حداقل فشار )   

 ( نمایش دهد.بار 3تا  0همچنین توس  صفحه نمایشگر مقدار فشار سیستم را )

 

 

 

 

 

 

 

 



 مولف : مهندس محسن فرخی    آموزش پکیج شوفاژ دیواری

29 

 

 مبدل:
 تقسیم می شوند.گرم می شود و به دو نوع اولیه و ثانویه جا مبدل ، محفظه ای است که آب در آن 

 مبدل اولیه:

صلی با دو نوع تک منظوره و دو من مبدل اولیه یا هما ست       ن مبدل ا شده ا ساخته  سری لوله و پره  جود و .ظوره از یک 

 باعه میشود تا بازدهی سیستم افزایش یابد و گرمای کمتری از طریق دودکش خارس گردد. )پره(  فین

شعل قرار  این مبدل   ستقیم وظیفه گرم ک    می گیرد ودر باالی م شعله م شی را به عهده دارد و از طریق   ردن آب گرمای

شخخی ، جهت مصخخرف در رادیاتور ها ) برای انتقال حرارت به محی  ( و همچنین گرم کردن آب  مدار گرمایگرم آب 

 گرم بهداشتی در مبدل ثانویه می باشد.

 اولیه: انواع مبدل

 :مبدل دو منظوره -1

مبدل های دو منظوره که در پکیج های تک 

مبدل استفاده می گردد دو وظیفه بر عهده دارد : 

مایشی  و دیگری یکی گرم کردن آب مدار گر

 گرم کردن آب مصرفی .

این مبدل از دو لوله در داخل یکدیگر ساخته شده است و هنگامیکه شعله مشعل به مبدل دو منظوره برخورد می کند ،      

 آب مدار گرمایشی وجود دارد و گرمای آن باعه گرم شدن آب مصرفی می شود.

3لوله های با قطر   
1وله های با قطر  مربوط به مدار گرمایشی و ل   ⁄4

مربوط به مدار مصرفی هستند و در صورت      ⁄2

نیاز به آب گرم مصخخرفی پمپ از کار می افتد و با افزایش دمای آب مدار گرمایش و عبور آب سخخرد از داخل آن آب 

 مصرفی نیز گرم می شود.
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 :مبدل های تک منظوره -2

بخخخه جخخخای اسخخختفاده پکخخخیج هخخخای دو مبخخخدل در 

از دو عخخخخدد مبخخخخدل  مبخخخخدل ) دو منظخخخخوره (  

اسخخختفاده مخخخی نماینخخخد کخخخه بخخخه مبخخخدل اولیخخخه و  

ثانویخخخه شخخخناخته مخخخی شخخخوند . در مبخخخدل اولیخخخه  

آب مخخخدار گرمخخخایش گخخخرم مخخخی شخخخود و ایخخخن 

عمخخخل توسخخخ  شخخخعله مسخخختقیم مشخخخعل انجخخخام   

مخخخی گیخخخرد. در مبخخخدل ثانویخخخه ، باعخخخه گخخخرم   

 شدن غیر مستقیم آب مصرفی می شود.

3با قطر  در مبدل های تک منظوره تنها یک مسخخیر 
وجود دارد که مربوط به مدار گرمایشخخی می باشخخد آبی که در  ⁄4

این مبدل گرم می شود می تواند سبب گرم می شود می تواند سبب گرم شدن رادیاتور ها و یا  با انتقال به مبدل ثانویه       

 سبب گرم شدن آب مصرفی گردد.

 مبدل ثانویه:

دل به مب و است این مبدل که از صفحات استیل تشکیل شده

 و دارای دو ورودی و دو خروجی صفحه ای نیز معروف است 

 بر عهده دارد را وظیفه گرم کردن آب مصرفیو می باشد مجزا 

ست از یک طرف وارد مبدل ثانویه          شده ا شعل گرم  س  م صورت که آب مدار گرمایش که در مبدل اولیه تو به این 

 دل می شخخود و با انتقال حرارت سخخبب گرم شخخدن آب مصخخرفی   شخخده و آب سخخرد ورودی از طرف دیگر وارد این مب 

گردد.حرکت آب در مبدل ثانویه به صورت مخالف جهت وعمود بر هم می باشد که سبب افزایش ضریب انتقال       می

می گردد . به همین علت آب در کوتاه ترین زمان ممکن گرم می شخخخود . همچنین به علت حرارت غیر مسخخختقیم این        

 .ندیرگرسوب می مبدل ها دیرتر 
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 ؟تفاوت پکیج تک مبدل با دو مبدل در چیست  -سئوال

فاده از پکیج     یای اسخخخت هداشخخختی در        تک جواب: از مزا تامین آب گرم ب بدله ،  م

بدله   می بهتری دارد و تکنولوژی سخخخاخت تک   کوتاهترین زمان می باشخخخد. بازده    

 اشد.می ب پکیج دو مبدلبیشتر از آنها ساده تر می باشد. ولی رسوب پذیری 

 جه هسخختند ، رسخخوب پذیری ابزرگترین مشخخکلی که مردم در مورد پکیج با آن مو

 مبدل می باشد . 

 چاره کار چیست ؟

آسخخخان ترین راه جهت جلوگیری از تشخخخکیل رسخخخوب و خوردگی داخل مدار ،       

رودی و همچنین و، بر سر راه آب سرد    سختی گیر پیشگیری است. بدین صورت که ما می توانیم با گذاشتن فیلترهای     

 یم.ل را تا حد زیادی برطرف نمایبا استفاده از محلول محافظ در برابر رسوب ، در ابتدای راه اندازی دستگاه این مشک

وارد  ک ظرفیاسید را از   باز کرده و سپس توس  یک پمپ   اما هنگامیکه مبدلها رسوب گرفتند ، می بایست مبدل را  

دقیقه این  20تا  5گردانیم. بسته به مقدار رسوب و غلظت اسید ، بین     باز ظرفا به مبدل کرده و دوباره اسید خروجی ر 

 .ودگردش آ ب باید ادامه یابد تا مسیر کامال باز ش

 نکته:

سوب           شد و زمانی که ر صورت کف می با سید از مبدل به  سوب زدایی انجام می گیرد خروجی ا تا زمانی که عمل ر

 اسید با دبی متناسب و بدون کف از مبدل صورت می گیرد.  داخل مبدل کامال پاک شود خروجی
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 پمپ سیر کوالتور:

که از  پمپ سخخخیر کوالتور هم    انطور 

فه ت که وظیاسمش پیداست پمپی اس  

بخخه گردش در آوردن آب در مخخدار 

به این       هده دارد  مایشخخخی را بر ع گر

یه هدایت می کند این آب در مبدل اولیه       صخخخورت که پمپ آب را از رادیاتور ها مکش کرده و به سخخخمت مبدل اول         

ست          سپس به رادیاتور ها و یا مبدل ثانویه انتقال می یابد و پس از اینکه گرمای خود را از د شده و  شعل گرم  س  م تو

 داد وارد پمپ شده و دوباره همین سیکل را طی می کند. به همین علت به آن پمپ سیر کوالتور گفته می شود.

 یج( قرار دارد مدار گرمایش ) از رادیاتور به پک پمپ در قسمت برگشت

 یک پمپ از چند بخش تشکیل شده است :

 حوضینگ-3                               روتور-2                        پوسته و استاتور-1

 یری اتوماتیک شیر هواگ -6                      خازن موتور-5                       پروانه ) توربین (-4

 پیچ بازدید-8                     کلید تغییر سرعت-7

به سیم   ازبرای افزایش گشتاور نی  در لحظه شروع به کار الکترو موتور این پمپ ها از نوع القایی آسنکرونی می باشد و   

. داز داردراه ان خازن پیچ کمکی )اسخختارت( دارد و برای ایجاد اختالف فاز بین دو سخخیم پیچ اصخخلی و اسخختارت نیاز به  

نشخخان می دهند و ظرفیت  ) µ (f )میکروفاراد( و با می دهند و ظرفیت خازن را برحسخخبنمایش   Cخازن را با حرف 

 میکروفاراد می باشد. 8/1الی  8/2خازنی که در این پمپ ها استفاده می شود بین 

پمپ می توان این پیچ را باز کرده و عملکرد بر روی پمپ ها یک پیچ بازدید وجود دارد که در صورت عدم کارکرد 

 گوشتی محور روتور را چرخانده تا محور  گیر پاژ بودن می توان توس  یک پیچ  پمپ را بررسی نمود که در صورت  

 پمپ خالص شود و به راحتی به گردش درآید.

ابتدا ولتاژ را روی  در مواردی که محور پمپ در روان اسخخت اما پس از روشخخن شخخدن پکیج ، پمپ حرکت نمی کند ، 

 ترمینال پمپ بررسخخی می کنیم در صخخورت قطع بودن جریان سخخیم های راب  و سخخوکت ها و در نهایت برد را بررسخخی  
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می کنیم و در صخخورت وصخخل بودن جریان و عدم گردش پمپ ،گیرپاژ بودن محور پمپ و خرابی خازن و اسخختاتور را 

 بررسی می کنیم. 

در حالت تست ظرفیت قرار داده و مقدار ظرفیت آنرا اندازه گیری می کنیم . این مقدار  برای تست خازن مولتی متر را  

 باید با مقدار نوشته شده روی آن مطابقت داشته باشد.

سرعت :  که ما می توانیم با کلیدی که بروی پمپ وجود دارد، پ ها دارای سخخه دور هسخختندپم اغلب کلید انتخاب 

نماییم .در متراژهای کم و تعداد پره های کم می توان سخخخرعت پمپ را کمتر سخخخه حالت سخخخرعت را انتخاب   یکی از

 انتخاب کرد تا توان مصرفی آن کمتر شود.

  شیر هوا گیری اتوماتیک)اتو ونت(:

یه هوای موجود در مدار    ظیفه این شخخخیر که و  تخل

بسته گرمایشی را برعهده دارد به دو صورت مجزا    

 ینگ پمپ ساخته ) مستقل ( و یا نصب شده روی حوض    

به این گونه اسخخخت که         ها  با افزایش حجم هوا در  می شخخخوند و عملکرد آن

به علت سخخنگین تر بودن  شخخیر داخل قسخخمت محفظه شخخیر هواگیری، شخخناور

نسخخخبت به هوا پایین آمده و سخخخوپا  خروس هوا را باز می کند و با تخلیه هوا و باال بردن سخخخطح آب در داخل محفظه 

 سوپا  خروس هوا را می بندد.شناور باال رفته و 

 وجود هوا در سیستم مدار گرمایش باعث می شود که :

 در کار و عملکرد پمپ اختالل ایجاد شود.-

 ضریب انتقال حرارت و در نتیجه بازده کار ، کاهش آید .-

 باعه تسریع در خوردگی سیستم و وسایل شود.-

 گردد. سبب ایجاد ضربه قوچ، در سیستم لوله کشی گرمایشی می-

 عملکرد پمپ در پکیج تک مبدله:

در پکیج های تک مبدل پمپ تنها در حالت گرمایشی روشن است و در حالت مصرفی پمپ از کار افتاده ) از حرکت 

 می ایستد ( تا گرمای ایجاد شده در مبدل اولیه به آب سرد وارد شده منتقل شود.

 



 مولف : مهندس محسن فرخی    آموزش پکیج شوفاژ دیواری

34 

 

 عملکرد پمپ در پکیج دو مبدله:

ل همواره چه در حالت گرمایشی و چه در حالت مصرفی پمپ روشن است چونکه موظف است      در پکیج های دو مبد

 .آب گرم شده در مبدل اولیه را به سمت رادیاتور ها و یا مبدل ثانویه هدایت کند تا انتقال دما صورت گیرد

باز نشده    ا شیر آب گرمی همواره با مدار آب گرم بهداشتی می باشد ، بدین نحو که ، ت   نکته: در پکیج همیشه اولویت 

ستم به گرم     سی ست،  شروع     کردن آب مدار گرمایش  ا شود ،  شیر آب گرم باز  رادیاتورها می پردازد . به محض اینکه 

 به گرم کردن آب مصرفی می نماید و تا شیر آب گرم بسته نشود، آب گرمی به سمت رادیاتور ها فرستاده نمی شود.

 سیستم ضد جام کردن پمپ:
ست   سی شد و از پمپ     این  م تقریبا در همه پکیج ها وجود دارد . نحوه کار بدین صورت است که اگر نیاز به گرمایش نبا

ثانیه پمپ  20ساعت ( استفاده نشود ، برای جلوگیری از جام کردن پمپ ، سیستم به مدت  21به مدت زیاد ) در حدود 

 شن می کند و دوباره خاموش می شود.را رو

 له موتور شیر سه طرفه را نیز فعال کرده تا از جام کردن شیر سراهی جلوگیری به عمل آید. در پکیج های دو مبد

 سیستم آنتی فریز:
ستمی وجود دارد که در           سی سیب به آن  سال برای جلوگیری از یخ زدن آب در مدار داخلی پکیج و آ سرد  صول  در ف

به کار کرده تا از یخ زدن آب جلوگیری شود  درجه سانتی گراد پمپ شروع   7صورت کاهش دمای آب مدار  بسته به   

 درجه برسد.  25درجه سانتی گراد مشعل نیز  روشن شده تا دمای آب به باالی  4و در صورت کاهش دما به 
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  خازن :

 ذخیره کننده انرژی می باشد که برای راه اندازی

 مورد استفاده قرار می گیرد.الکتروموتور پمپ  

 

 دد،درمیگر اشخخباع الکترون هااز جوشخخن از یکی گیرد قرار مدار یک در وقتی که اسخخت مبنا ینا بر خازن کار اسخخاس

شن  الکترونهای حالیکه شن  این و یابد می کاهش دیگر جو ضافی  پروتون تعدادی دارای جو  تعویض هنگام. میگردد ا

 شدت ایشافز سبب و میایند در جریان به استارت پیچ سیم مدار در شده اشباع جوشن الکترونهای ولت و جریان جهت

 .میشوند جریان

 روش های تست خازن:

 تست ظاهر-1

 خازن نباید باد کرده و یا نشت روغن داشته باشد.

 تست با اهمتر عقربه ای-2

 دو سر پراب های اهمتر را به دو سر خازن متصل می کنیم 

 عقربه منحرف شده و سپس آرام آرام بر می گردد.

 مترRLCجیتال یا تست با مولتی متر دی-3

 ( قرار داده وµ fمولتی متر را بر روی حالت تست ظرفیت)

 سپس دو سر پراب های مولتی متر را به دو سر خازن متصل می کنیم 

 پس از چند ثانیه مقدار ظرفیت واقعی خازن نمایش داده خواهد شد

 این مقدار باید با تلرانس ذکر شده روی خازن مطابقت داشته باشد.

 ملی با ولتاژ نامیتست ع-4

 ثانیه به ولتاژ نامی وصل می کنیم 3دو سر خازن را به مدت 

 سپس جدا کرده و آن را اتصال کوتاه می نماییم جرقه ای حاصل می شود 

 این جرقه باید آبی رنگ و صدای آن متناسب با ظرفیت خازن باشد. 
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 لوله پای پاس و سوپاپ یکطرفه :

 

 

ه مسیر برگشت یگر بفه یک مسیر میانبر است که از یک طرف به مسیر رفت و از طرف دلوله بای پاس و سوپا  یکطر

صورت مسدود بودن مسیر گرمایشی مثل بسته بودن تمام شیر های رادیاتور ها و یا گرفتگی در مسیر  متصل شده که در

ردد تا ا از آسیب به پمپ برگ رادیاتور ها و یا صافی برگشت این مسیر باز شده و اجازه می دهد آب به پمپ برگردد ت     

 از آسیب به پمپ و مبدل اولیه جلوگیری شود.

 

 

ذکر این نکته ضروری است که در طراحی پکیج،)شیر یکطرفه( متناسب با قدرت پمپ در نظر گرفته شده است.حال         

اید متناسخخب با باگر به هر علتی قدرت پمپ سخخیسخختم پکیج تغییر یابد، به طور حتم شخخیر یکطرفه سخخیسخختم بای پاس هم  

 قدرت پمپ تغییر نماید .

سمت رادیاتورها حرکت نماید ، مرتب       شد ، آب بجای آنکه به  شیر یکطرفه ( کم با اگر قدرت پمپ زیاد و قدرت ) 

 از مسیر )بای پاس( عبور می نماید.
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 :)ترمیستور(دمای آبهای  سنسور

 

 

س       ستور یک مقاومت تابع حرارت ا سور دمای آب یا ترمی ت و وظیفه آن کنترل و گزارش لحظه به لحظه دمای آب سن

ستورها به دو نوع         ست به طور کلی ترمی شی به برد ا صرفی و گرمای ضریب دمایی مثبت ( یعنی با افزایش دما    PTCم (

 تولید   یعنی با افزایش دما مقاومتشخخخان کاهش می یابد       )ضخخخریب دمایی منفی (    NTC مقاومتشخخخان افزایش می یابد و    

 می باشند.  NTCند که در لوازم خانگی سنسورها غالبا از نوع  می شو

و برای کنترل دمای   NTC-Rبرای کنترل دمای آب رادیاتورها یک سنسور روی خروجی مبدل اولیه قرار دارد که با    

صرفی قرار دارد که با           سور روی خروجی آب گرم م سن صرفی یک  شوند . این      NTC-Sآب گرم م شان داده می  ن

 سور ها می توانند به دو نوع مستغرق و جداری مورد استفاده قرار گیرند.سن

سخ دهی باالتری دارند اما به خاطر تماس با آب عمر آنها           سرعت پا ستغرق در داخل آب قرار گرفته و  سورهای م سن

ارند دکوتاهتر است، سنسورهای جداری که به روی لوله های خروجی نصب می شوند سرعت پاسخ دهی پایین تری         

 اما به خاطر عدم تماس با آب عمر آنها طوالنی تر و تعویض آنها ساده تر و سریعتر است.

سورهای دمای آب پکیج غالبا در دمای     ستند و با افزایش دمای آب   10kΩسانتیگراد دارای مقاومت   درجه 25سن ه

 مقاومتشان کاهش می یابد .

 ( پی ببریم؟NTCسالم بودن )  حال این سئوال پیش می آید که چگونه می توانیم به

ریم را باال می ب (NTC) غیر مستقیم دمایحرارت سپس به وسیله  گیریم دار مقاومت آن را اندازه می مق اهم متر توس 

 باید طبق جدول، کاهش بیابد. آن با باال رفتن دما، مقاومت، 
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ترموستات حد:

ست  )    ترموستات حد یک کلید ایمنی دماست و در حالت عادی و   ( و با خاصیت بی متالی در یک دمای    NCصل ا

 مشخص عمل کرده و مدار را قطع می کند.

 ترموستات حد آب : 

این ترموستات روی خروجی مبدل اصلی قرار گرفته است و در مواردی که سنسورهای دمای آب خراب شده و یا در       

سانتیگرا  105اثر عدم گردش آب دمای مبدل اولیه تا دمای  ستم خاموش     درجه  سی شده و  د افزایش یابد این کلید قطع 

 گردد تا از آسیب به مبدل و سیستم جلوگیری شود.می 

 ترموستات حد دود :

کالهک تعدیل قرار گرفته و در مواقعی که       میانی این ترموسخخختات فق  در پکیج های بدون فن وجود دارد روی پره     

نشخخخت کند دمای پره میانی کالهک  محی ی عبور کرده و به خروس دود با مشخخخکل مواجه شخخخود دود از پره های میان

 درجه افزایش یافته و این کلید قطع شده و سیستم خاموش میگردد تا از حادثه جلوگیری شود. 75تعدیل به باالی 

ایه پتست : برای تست این قطعه مولتی متر را در حالت تست اتصال کوتاه قرار داده و  سیم های مولتی متر را به دو سر       

های ترموستات وصل می کنیم . در این حالت صدای بوق مولتی متر باید شنیده شود ، در غیر این صورت ترموستات         

 معیوب است.

وجود این خمیر سخخیلیکونی ، باعه می  وجود دارد و سخخیلیکون خمیر ، اتصخخال ترموسخختات حد به مبدل محلدر نکته: 

مای مبدل بطور یکدسخخت و یکنواخت به نماید و همچنین گر ترموسخختات جلوگیری اکسخخید شخخدن سخخطح  گردد تا از 

 اید.ادی حرارتی را نیز ایفا می نم. این خمیر همچنین نقش هترموستات انتقال یافته و دقت عملکرد آن افزایش یابد
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  شیر اطمینان:

 

 

صب می گردد و در م              شی ن ست که در مدار گرمای شار ا ساس به ف ضطراری ح شیر ا شار  واقعی که فشیر اطمینان یک 

بار برسد این شیر باز شده و با تخلیه مقداری از آب مدار گرمایش مانع از افزایش فشار و آسیب به سیستم          3سیستم به   

 می گردد.

افزایش فشار می تواند بر اثر افزایش دمای آب و یا بیش از اندازه پرشدن سیستم از آب به دلیل خرابی شیر پرکن  و یا      

 و منظوره از داخل صورت گرفته باشد.سوراخ شدن مبدل د

وظیفه شیر اطمینان ، جلوگیری یا خنثی کردن فشار بیش از حد به سیستم می باشد ، زیرا اگر فشار سیستم بیش از حد           

شار   سیستم می گردد.  آسیب به  باال برود موجب ترکیدن لوله ها و  شیر در ف عمل می نماید و عمل تخلیه آب  بار 3این 

 بار برسد،ادامه می دهد. 3قتی که فشار به زیر سیستم را تا و

 بطور کلی هر سیستم بسته حرارتی به شیر اطمینان نیازمند است.

ضروری عمل کرده و از بروز حادثه             شد تا در مواقع  شده با سدود ن شیر اطمینان هیچگاه م شید خروجی  شته با توجه دا

 جلوگیری به عمل آید.
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 :فلوسوئیچ

 

 

 

 

کلید حسخخاس به جریان آب اسخخت که بر روی مسخخیر ورودی آب سخخرد به پکیج قرار می گیرد و با باز  فلوسخخوئیچ یک 

 کردن شیر آب گرم مصرفی جریان آب باعه می گردد تا این کلید وصل گردد و پکیج روشن شود.

ن قطعه یک یدر فلوسوئیچ یک شناور تفلونی وجود دارد که در باالی آن یک آهنربا نصب شده است و بر روی بدنه ا     

صرفی را باز می کنیم     NOکلید حساس به مغناطیس قرار گرفته که در حالت قطع)  شیر آب گرم م ست و هنگامیکه  ( ا

شناور نیرو وارد کرده و آن را به سمت باال حرکت می دهد ، در اثر       سرد ورودی پس از عبور از صافی به  جریان آب 

 حسخخاس به مغناطیس این کلید وصخخل شخخده و فرمانی به برد ارسخخال باال آمدن شخخناور و نزدیک شخخدن آهن ربا به کلید 

 کند تا پکیج روشن شود.می  

ست   ضعیت   1ت ست این قطعه می توان مولتی متر را در و ست  :  برای ت صال کوتاه )  ت ست بیزر ( قرار داده و پ  ات س از ت

ب گرم سپس یکی از شیر های آ   ب های مولتی متر را به پایه های فلوسوئیچ وصل می کنیم و  خاموش کردن پکیج پرا

مصرفی را باز می کنیم در این لحظه صدای بوق از مولتی متر شنیده می شود و با بستن شیر آب صدا قطع می شود در          

 غیر این صورت فلوسوئیچ معیوب است.

بودن این  م: در مواقعی که مولتی متر در دسترس نیست می توان با اتصال کوتاه کردن سیم های فلوسوئیچ سال       2تست  

 قطعه را بررسی کرد اگر پکیج روشن شد پس فلوسوئیچ معیوب بوده و اگر روشن نشد مشکل از جای دیگر است .

نکته : توجه داشته باشید در روش اتصال کوتاه پس از روشن شدن مشعل اتصال را قطع کنید تا ازآسیب های احتمالی          

 جلوگیری شود.

 



 مولف : مهندس محسن فرخی    آموزش پکیج شوفاژ دیواری

41 

 

 مدل های دیگر فلوسوئیچ :

سیمه یا همان رید رله استفاده می شود که      3از فلوسوئیچ های   سیم و در بعضی   2فلوسوئیچ های   برند ها ازدر بعضی  

سخخخیمه یک حسخخخگر الکترونیکی به نام ریدرله  3روش عملکرد آنها مثل یکدیگر اسخخخت با این تفاوت که در مدلهای 

می شود. به همین دلیل برای تست این نوع   وجود دارد که حضور آهن ربا را احساس کرده و رله الکتریکی آن وصل    

 سیم به رنگ های آبی ، سفید و قرمز است . 3فلوسوئیچ باید به صورت ولتاژی آزمایش نمود. این حسگر دارای 

سیم ولتاژ تغذیه         سیم قرمز  شترک یا مرجع و  سیم م سیم        5سیم آبی  ست  سفید فرمان خروجی برای برد ا سیم  ولت و 

ولت را نشان می دهند که در صورت نشان ندادن ولتاژ ،     5تغذیه حسگر هستند که همیشه ولتاژ    های آبی و قرمز ولتاژ 

سفید ولتاژ خروجی حسگر برای فرمان دادن          سیم های آبی و  سیم های راب  و برد را بررسی می کنیم و  سوکت ها و 

ولت را نشان می دهد ،   0فی ولتاژ ولت و پس از باز کردن شیر آب گرم مصر   5به برد هستند که در حالت عادی ولتاژ  

 که در غیر این صورت ریدرله معیوب بوده و یا شناور تفلونی در داخل فلوسوئیچ جام کرده و حرکت نمی کند .

بار می باشد ، یعنی اگر شیر آب به مقدار کم باز    2/0نکته: حداقل فشار آبی که می تواند شناور را به باال حرکت دهد   

به فلوسخخوئیچ نیرو لیتر در دقیقه  5/2بار باشخخد و یا میزان جریان آب ورودی کمتر از   2/0کمتر از شخخود بطوریکه فشخخار 

 وارد نماید ، شناور باال نمی رود و مدار وصل نمی گردد.
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 فلومتر : 

 

 

 

 

ین آهن ربایی یک تورب امروزه در برخی از برندها به جای استفاده از فلوسوئیچ از فلومتر استفاده می کنند. این قطعه از   

در داخل مسیر آب و یک سنسور حساس به میدان مغناطیسی ) سنسور اثرهال ( در جدار بیرونی آن تشکیل شده است            

که با عبور آب از داخل آن توربین آهن ربایی به گردش درآمده و در اطراف خود میدان مغناطیسخخی ایجاد می کند و 

شد گر      شتر با صرفی آب بی شد   هر چه جریان م شتر  سوری ک       هدش توربین بی سن شود. سی قویتر می  ه در و میدان مغناطی

جدار بیرونی قرار گرفته است شدت این میدان را اندازه گیری کرده و به برد ارسال می کند . از وی گی های این قطعه    

عله مشعل  هد تا ش این است که عالوه بر ارسال فرمان روشن کردن پکیج می تواند دبی آب مصرفی را به برد گزارش د    

 متناسب با مقدار مصرف آب و دمای آن تنظیم شود.

ست . این قطعه غالبا دارای      ست این قطعه روش ولتاژی ا ست : برای ت ست .       3ت شکی ، زرد و قرمز ا سیم به رنگهای م

 ولت تغذیه و سیم زرد فرمان خروجی برای برد است . 5سیم مشکی مشترک و سیم قرمز ولتاژ 

ولت را نشان می دهند و سیم های زرد و مشکی ولتاژ     5ی و قرمز ولتاژ تغذیه سنسور هستند که همیشه      سیم های مشک  

 ( ولت تغییر کند. 0تا  5فرمان خروجی برای برد است که می تواند بین ) 

 رد.یسیم )رید رله( و سنسورهای فشار )ترانسدیوسر( نیز مورد استفاده قرار می گ 3این روش برای فلو سوئیچ های 
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 محدود کننده:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

سرد به مبدل   این  سیر ورودی آب  اولیه دو منظوره و یا مبدل ثانویه قرار دارد دبی آب ورودی را محدود قطعه که در م

شتر را نمی دهد  می کند  شته باشد.       و اجازه عبور دبی بی سرد ورودی فرصت گرم شدن را دا ها به  محدود کنندهتا آب 

لیتر در دقیقه  9تلف دیده می شوند و هر رنگ نشان دهنده دبی خاصی می باشد.به عنوان مثال رنگ زرد رنگ های مخ

 می باشد.لیتر در دقیقه  12لیتر در دقیقه و رنگ قرمز  11لیتر در دقیقه و رنگ ب   10و رنگ آبی 

  

محدود کننده دبی آب گرم 



 مولف : مهندس محسن فرخی    آموزش پکیج شوفاژ دیواری

44 

 

  :( ه)شیر سه راهیر سه طرفه ش

رد و وظیفه آن انتقال آب گرم شخخخده در مبدل اولیه به رادیاتور ها و یا          این قطعه فق  در مدل های دو مبدل کاربرد دا     

مبدل ثانویه می باشد . به این صورت که با باز شدن شیر آب گرم مصرفی این شیر مسیر رادیاتور ها را بسته و آب گرم     

 را به سمت مبدل ثانویه هدایت می کند .

 انواع شیر سه راهه :

 شیر سه راهه موتوری-2                                          شیر سه راهه هیدرولیکی)دیافراگمی( -1

 شیر سه راهه هیدرولیکی:

این نوع شیر که در مدل های قدیمی مورد استفاده قرار می گرفت نیروی حرکتی خود را از طریق اختالف فشاربین دو 

تور روی مسیر ورودی آب سرد متصل شده است،تامین می کند.به این صورت که       لوله باریک که به دو سر فلو ریگال 

شار بعد از       شار آب در پشت فلو ریگالتور ثابت مانده اما ف با باز نمودن آب گرم مصرفی و عبور آب از فلوریگالتور ف
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شار از طریق   ش     2آن کاهش می یابد و این اختالف ف شده روی  صب  سراهی منتقل  لوله باریک به کالهک برنجی ن یر 

می گردد وسبب حرکت دیافراگم داخل کالهک برنجی و هدایت میله و دیسک به سمت جلو و جابجا شدن سوپا       

آب گرم در داخل شیر سه راهی می گردد تا آب گرم شده توس  مبدل اولیه،وارد مبدل ثانویه شده وسبب گرم شدن         

 آب گرم مصرفی گردد.

  شیر سه راهه موتوری:

ستفاده قرار می گیرد نیروی حرکتی خود را از طریق یک    این نو شیر که در تمام پکیج های دو مبدل امروزی مورد ا ع 

شده و برد            سوئیچ تحریک  صرفی فلو شیر آب گرم م شدن  صورت که با باز  موتور الکتریکی تامین می کنند، به این 

برقی گاز و جرقه زن و فن ، ولتاژی به موتور  فرمان روشخخن شخخدن می دهد و برد عالوه بر ارسخخال ولتاژ به پمپ و شخخیر 

شیر           سوپا  آب گرم در داخل  شدن  سبب جابجا  شده و با چرخش موتور و حرکت میله داخل آن  سال  الکتریکی ار

 سه راهی شده در مبدل اولیه را به سمت مبدل ثانویه هدایت می کند .

اولیه نصب می گردد اما در بعضی برندها مثل بوتان    شیر سه راهه موتوری در اغلب پکیج ها در مسیر خروجی از مبدل   

این شیر در مسیر مکش پمپ نصب شده و با جابجا کردن مسیر برگشت آب گرمایشی از رادیاتورهاو یا مبدل ثانویه به      

 سمت پمپ و مبدل اولیه سبب گرم شدن آب گرم مصرفی و یا رادیاتورها می گردد .
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 :منبع انبساط
واند عالوه بر اینکه افزایش حجم آب را که بر اثر گرما ،ایجاد می شخخود را خنثی نماید ، می تواند  منبع انبسخخاط ، می ت 

شده می تواند نقش تغذیه         ساط باز ، عالوه بر دو وی گی ذکر  ستم جبران نماید. ) منبع انب سی شار آب را نیز در  کمبود ف

 سیستم را نیز بازی نماید.(

 

 انواع منبع انبساط:

 منبع انبساط بسته-2                                  اط بازمنبع انبس-1

 

 منبع انبساط باز :

سیال             شار وارد بر روی  ست بنابراین ف سفر هوا در ارتباط ا ساط با اتم چون منبع انب

سیار           ستمهای حرارت مرکزی منازل ب سی شد و در  سفر می با آن در حدود یک اتم

درجه  100گرم شوفاژ در منابع انبساط باز،  کاربرد دارد، حداکثر درجه حرارت آب

 سانتیگراد می باشد.

الزم به ذکر است که منبع انبساط باز در پکیج ، اصال بکار برده نمی شود و همانطور 

که ذکر گردید در سخخیسخختم های حرارت مرکزی منازل و کارخانجات اسخختفاده می 

 شود.

 اتالف حرارت زیاد   -معایب : لوله کشی زیاد 

 ا آن راحت است و خرابی آن کم است.سن :  نیاز به سرکشی مرتب ندارد ، کار بمحا
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  منبع انبساط بسته :

درجه ( باشد ، بکار برده می شود ، مانند  100منبع انبساط بسته در پکیج ها و یا در جاهایی که نیاز به آب داغ ) بیش از 

   بیمارستانها و ......

، شخامل دو صخفحه می باشخد که در قسخمت وسخ  آن یک دیافراگم پالسختیکی وجود دارد.        منبع انبسخاط  بسخته پکیج  

بطوریکه ارتباط داخل مخزن را کامال با یکدیگر قطع می کند در یک طرف صخخخفحه دیافراگمی ، هوا یا یک گاز بی          

سفر    ب ( ازت )اثر مثل نیتروژن  شار یک اتم شی  قرار می گ  ا ف ش و در طرف دیگر آب مدار گرمای ار آب یرد. چنانچه ف

ست   سی شار وارد می کند و طرف دیگر دیافراگم کوچکتر      مدرون  باال رود ، آب مدار گرمایشی به صفحه دیافراگمی ف

،جلوگیری به عمل می آید و هنگامیکه فشخار سخیسختم از یک اتمسخفر کمتر می شخود و یا       از افزایش فشخار می شخود و  

افراگم هوا، به سطح آب گرمایش فشار وارد می نماید تا فشار الزم را     سیستم دارای یک نشتی جزئی باشد قسمت دی      

 تامین نماید.

فشار گاز ازت یا هوا در قسمت دیافراگم هوا یک بار است و در موقع تنظیم فشار منبع ، سیستم باید خاموش و آبی در       

ساط پکیج معموال در ظرفیت های          شد منبع انب شته با ستم وجود ندا ساخ  6-8سی سته به ظرفیت و    لیتری  شود و ب ته می 

 بار می باشد. 1حجم آبگیری سیستم گرمایش، متغیر می باشد. فشار استاندارد گاز ازت در منبع انبساط 

 به نظر شما بهترین محل برای نصب منبع انبساط بسته، قبل از پمپ می باشد و یا بعد از آن؟

 گرمایشی نصب می گردد. منبع انبساط پکیج ، قبل از پمپ در قسمت مدار برگشت آب

 زیرا پمپ تاثیر کمتری بروی آن بگذارد . فشار داخل سیکل یکنواخت باشد. منبع با فشار آب شهر پر شود.

شد ( ممکن              نکته  شته با شتی دا ستم پکیج ن سی شود ) بدون آنکه  شار مدار گرمایش پکیج ، مرتب کم یا زیاد  : اگر ف

شد.        ساط کم با شار هوا در منبع انب ست ف شار هوا را به یک بار افزایش     ا سنج می توان ف شار  با کمک یک پمپ باد و ف

 داد و مشکل را برطرف نمود.
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 :محفظه احتراق
 همانطور که از نامش پیداست ، محلی است که در آن شعله تشکیل می شود.

با در مرکز شخخخوفاژ قرار می گیرد و عمل احتراق در داخل محفظه انجام می گ          ز آن ا ردد. جنسمحفظه احتراق تقری

شود تا عالوه براینکه اتالف          یزآلومینا شود . عایق باعه می  شیده می  شد و دور تا دور محفظه با عایق پو ستیل  می با ا

انرژی کمتری صورت پذیرد ، همچنین از آلودگی صوتی شعله به محی  بیرون نیز جلوگیری می نماید.جنس عایق ها     

 درجه سانتیگراد را تحمل نمایند. 1200د دمایی در حدود از فیبر سرامیکی می باشدکه می توانن

 درجه ذوب می شود. 1700این عایق در دمای 

 عایق به آسانی بروی محفظه نصب می شود ولی بر اثر بی احتیاطی به راحتی می شکند.

 محفظه احتراق باز-1

 محفظه احتراق بسته-2

 :)پکیج بدون فن(محفظه احتراق باز 

ست تامین می کند . اگر در اتاقی        در این محفظه ، پک شده ا صب  ضایی که در آن ن یج هوای الزم برای احتراق را از ف

شته باشد ، تمام اکسی ن داخل اتاق در کوتاه ترین زمان مصرف             که پکیج در آن نصب شده است ، تهویه مناسب ندا

 خواهد شد و مشکالت زیر رخ خواهد داد:

 عملکرد ضعیف-1

 منوکسیدکربنتولید بسیار باالی -2

 مسدود شدن تیغه های مبدل اصلی-3

 اگر دودکش مناسخخب نباشخخد و یا قطر لوله دودکش کم باشخخد و یا لوله دودکش گرفته باشخخد ، گاز حاصخخل از احتراق  

نمی تواند به خوبی از دودکش عبور نماید و در نتیجه دود به محلی که پکیج در آن قرار دارد برمی گردد و این امر         

 فاجعه آفرین باشد . برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی از ) کلید ایمنی دود ( استفاده می شود.ممکن است 

ساختمان      10نکته:از لوله دودکش با قطر  ستفاده نکنید ) قطر مورد تایید مقررات ملی   Cmبرای پکیج های بدون فن ا

 می باشد.( 15
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 کالهک تعدیل:

ته تراق قرار گرفکالهک فلزی است که در باالی محفظه اح

و محصوالت احتراق را به سمت دودکش هدایت می کند و 

با ایجاد تعادل بین محفظه احتراق و فضای اطراف سبب 

 خروس بهتر محصوالت احتراق می گردد.

 مزایای نصب کالهک تعدیل جریان دودکش:

در صورتیکه لوله دودکش به هر علتی مسدود شود و یا -1

 جام نگیرد، به محصوالت احتراقبه راحتی ان مکش در لوله

 ) دود ( اجازه می دهد که از سیستم خارس شود) در این موقع سنسور دود، عمل می نماید(

 هرگاه جریان باد در بیرون ، وارد لوله دودکش شود، این جریان نمی تواند باعه خاموش شدن شعله گردد.-2

 رقیق گردد و انتقال دود راحت تر انجام گیرد. با تزریق هوا به محصول احتراق ، باعه می شود تا دود-3

سانتیمتر باشد و همچنین رعایت  15در پکیج هایی که مجهز به کالهک تعدیل می باشد ، قطر دودکش ، نباید کمتر از 

شیب سه درصد برای این نوع پکیج ها ) به علت آنکه فن ندارد( الزامی می باشد. ) بطور کلی دود دوست دارد همیشه       

ن رعایت ای   یز وجود ندارد ،  مسخخخیر افقی را ندارد و چون نیروی فن ن  تمایل طی کردن    مت باال حرکت نماید و     به سخخخ 

 شیب ، به حرکت دود کمک شایانی می نماید.(

 چگونه می تواند فهمید که جریان دود در دودکش به خوبی انجام می پذیرد؟

ه دودکش قرار بدهیم ، دود و آتش باید به داخل لوله       کافی اسخخخت که یک تکه کاغذ را آتش بزنیم و در کنار دهان           

 دودکش کشیده شود.اگر این حالت به وجود نیامد ، مسیر لوله دودکش مسدود می باشد.

رل یک وسخخخیله ایمنی برای کنت  :ترموستتتات ایمنی دودکش) کلید ایمنی دود (  

. این رددتخلیه محصخخوالت احتراق می باشخخد و فق  در محفظه احتراق باز ، نصخخب می گ 

ترموسخخختات یک کلید حرارتی می باشخخخد که اگر به هر دلیلی مسخخخیر خروجی دودکش         

مسخخدود شخخود و دود نتواند به خارس هدایت گردد ، محصخخوالت احتراق به داخل کالهک تعدیل ، باعه گرم شخخدن   

می  ج ، روشن چراغ هشدار پکی و ه شد عمل می نماید.در نتیجه مشعل خاموش   رموستات ایمنی می شود وترموستات    ت

شود معموال پس از             شن نمی  ستم رو سی شود،  شود و    15شود. تا زمانیکه کلید ایمنی دود خنک ن سرد می  باید دقیقه 

 درجه سانتیگراد می باشد. 75تا دوباره راه اندازی گردد . دمای عملکرد ترموستات ، در حدود  شوددستگاه ریست 
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 :محفظه احتراق بسته

شود که    سایلی گفته می  شده       به و صب  ضایی که در آن ن هوای مورد نیاز جهت احتراق را از داخل اتاق یا خارس از ف

اند، تامین می نمایند.در این وسخخایل ، محصخخوالت احتراق نیز توسخخ  دودکش به فضخخای آزاد منتقل می شخخود. این نوع 

 وسایل بهترین نوع وسایل احتراق هستند که اکسی ن محی  بسته را مصرف نمی کنند.

 فن:
فن در باالی محفظه احتراق بسته قرار دارد و وظیفه آن 

خروس اجباری محصوالت احتراق از محفظه به سمت 

بیرون و همچنین مکش هوای مورد نیاز به داخل محفظه 

 بسته می باشد.

در صورتیکه از دودکش دو جداره استفاده شود قطر  آن    

 60می باشخخد ، یعنی قطر لوله داخلی  سخخانتی متر 60-100

شود و قطر لوله بیرونی که   سانتی متر   ست و دود از طریق آن به خارس هدایت می  شد ، جریان     سانتی متر  100ا می با

اکسخخی ن را از محی  بیرون به داخل محفظه را برقرار می کند ، در صخخورتیکه از دو دودکش مجزا اسخختفاده کنیم ، بهتر 

ست که قطر لوله ها   شود ، یعنی قطر لوله دود  در نظر گر سانتی متر  80 – 80ا  80و قطر لوله هوا نیز   سانتی متر   80فته 

 می باشد. سانتی متر

شود . به نظر       ستفاده می  شد برای کنترل خروس دود در محفظه احتراق باز ، از ) کلید ایمنی دود ( ا همانطور که گفته 

سالم بودن فن و قدرت مکش آن و در نتیجه ، خروس دود د    سیله ای    شما برای کنترل  سته ، از چه و ر محفظه احتراق ب

 استفاده می شود؟

 کلید کنترل فشار دود ) پرشر سوئیچ دود ( –جواب 
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 :کلید کنترل فشار دود ) پرشر سوئیچ دود (

 

 

 

 

 

این قطعه که از یک دیافراگم و میکروسخخوئیچ تشخخکیل شخخده اسخخت وظیفه کنترل تخلیه محصخخوالت احتراق را بر عهده 

این کلید که از طریق دو شخخلنگ سخخیلیکونی به قطعه ونتوری بر روی خروجی فن متصخخل شخخده اسخخت ، از طریق  دارد .

اختالف فشخخار در دو طرف دیافراگم که توسخخ  عبور محصخخوالت احتراق از روی ونتوری ایجاد شخخده اسخخت سخخبب    

 حالت بسخخته ) وصخخل ( در   ( در حالت عادی باز ) قطع ( بهNOتحریک میکروسخخوئیچ شخخده و تیغه آن از وضخخعیت  )  

شده و                سویئچ وصل ن شد این  سدود با سیر دودکش یا دریچه تامین هوا م شود و یا  صورتیکه فن روشن ن می آید . در 

 چراغ هشدار روشن می شود .     

سوئیچ ( به داخل            شیلنگ ) راب  بین ونتوری وپرشر  سوئیچ از طریق  شدن فن ، هوای زیرین دیافراگم پرشر  با روشن 

صفح   ون شود در نتیجه  شود    هتوری مکیده می  صل کنتاکت ها می  شار مکش باید حدا  دیافراگمی ، باعه و قل در ) ف

میلی بار باشخخخد تا بتواند کنتاکت ها را وصخخخل نماید.( با اتصخخخال کنتاکت ها ، جریان برقرار می شخخخود و برد  6/0حدود

سالم بودن و کارکرد درست فن ) و در نتیجه خروس    تاد و درست دود ( پی می برد مادامیکه فن بکار اف  الکترونیکی به 

 روشن می شود. هشدارثانیه پرشر سوئیچ دود ، فعال نگردد پکیج خاموش می شود و چراغ  15تا حدود 

معموال بخار آب موجود در محصخخخوالت احتراق در داخل لوله راب  و نتوری جمع می شخخخود و در کار آن اختالل به       

جهت در بعضخخخی مدلها یک محلی را در لوله راب  و نتوری ، ایجاد می کنند تا قطرات آب         وجود می آورد . به همین 

 در آن جمع گرددکه اصطالحا به آن )کندانست ( می گویند.

 چرا شیلنگ فشار مثبت را که قطع کنیم  دستگاه خاموش نمی شود؟-

 ی الزم برای پرشر سوئیچ را تامین کند.میلی بار است و به تنهایی می تواند نیرو5/2نیروی مکش ونتوری در حدود 

 کدام شیلنگ مهمتر است ؟-

 کدام است؟شلنگ در صورتیکه فق  یک شیلنگ استفاده شود ، آن -

 شلنگ مکش
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 ونتوری:

قطعه ای است که بر روی مسیر خروجی فن نصب می گردد و وظیفه آن کنترل 

 لحظه به لحظه بر روی خروس محصوالت احتراق می باشد .

 

کار ونتوری تغییر سخخطح مقطع می باشخخد ) سخخطح مقطع کوچکتر می شخخود ،   اسخخاس

شار کمتر حرکت نماید ، در نتیجه            شتر به ف شار بی سیال تمایل دارد از ف شود ( چون  شار کم می  سرعت باال و ف بنابراین 

سیال می شود   سبب  د وو سبب مکش می گردد و با انتقال فشار منفی توس  شلنگ به پرشر سوئیچ د         موجب حرکت 

 .وصل شدن آن می گردد
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 :مشعل

 

 

 

 
مشعل وسیله ایست که با مخلوط کردن گاز و هوا  ، یک اشتعال مناسب را برای گرم کردن آب داخل مبدل ، به وجود 

 می آورد.

صله معین از یکدیگر قرار می گیرند ، جریان گاز وارد چند راهه می گردد.        شد که با فا شامل تعدادی پره می با شعل  م

شتعل می گردد و با کمک          شعل می رسد و آنگاه توس  الکترود جرقه زن ، م سر م شدن به  گاز و هوا پس از مخلوط 

 هوای ثانویه که به داخل محفظه احتراق مکیده می شود ، عمل احتراق تقریبا بطور کامل انجام می پذیرد .

شعل آن نیز ، ب    شد ، تعداد نازل م شد . به عنوان مثال ، تعداد نا   هرچه قدرت حرارتی پکیج باالتر با شتر می با شعل  زی ل م

 عدد می باشد . 14 کیلو وات  28عدد و در مدلهای  12 کیلو وات   24در مدلهای 

 :تعویض نوع گاز مصرفی

شهری      شار گاز  ستون آب  )   178همانطور که می دانید ف سولی     18میلیمتر  شار گاز کپ  میلی بار ( به مراتب کمتر از ف

میلی بار ( می باشد بنابراین هرگاه خواسته باشیم تا پکیج )با گاز شهری( را با گاز کپسولی ، روشن نماییم        30الی  27) 

 می بایست ، شرای  کار را طبق مراحل زیر فراهم آوریم :

 نازلها و واشر ها را جایگزین نمایید.-

 حداقل و حداکثر شعله را تنظیم نمود.-

 نشان داده می شوند.  135تا  125میلی متر می باشد که با عدد  35/1تا  25/1ن قطر ژیگلور برای گاز طبیعی بی

 .نشان داده می شوند 79تا  77که با عدد  میلیمتر می باشد79/0تا  77/0 بین قطر ژیگلور گاز کپسولی
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 :الکترود های جرقه زن

ه اژ آنها به وسخخیلکار الکترود ، ایجاد جرقه و روشخخن کردن مخلوط گاز و هوا می باشخخد . ولت

شد که         سیم پیچ اولیه و ثانویه می با سفورماتور دارای دو  شود.) تران ترانس جرقه تامین می 

 در نوع افزاینده ولتاژ ، تعداد دور سیم پیچ اولیه به مراتب کمتر از ثانویه می باشد. (

 میلیمتر می باشد . 5تا  3فاصله نوک الکترودها از یکدیگر بین 

 میلیمتر می باشد. 10تا  8رودها از سطح مشعل در حدود فاصله نوک الکت

 :میله یونیزاسیون
میله ای است که از یونیزه شدن مولکولهای هوا بر اثر شعله ، مقدار بسیار کمی جریان در      

با دریافت این       10تا   5ود حد  ید می شخخخود. برد الکترونیکی پکیج  میکروآمپر در آن تول

شعل  شود،        مقدار جریان ، پی به وجود  شکیل ن شعله به هر عنوان ت صورتیکه  ه می برد .در 

جریانی در میله یونیزاسخخیون به وجود نمی آید و برد الکترونیکی برای ایمنی خروجی گاز 

 را می بند و عملیات را متوقف می نماید.

اده می گردد ل ( استفپکوتوجه : همانطور که می دانید ، در اجاق گازها برای ایمنی بیشتر از قطعه دیگری به نام  ) ترمو

 ولیدت ولتاژیتا اگر شخخخعله گاز ، توسخخخ  باد یا سخخخرریز غذا یا هر علت دیگری بطور ناخواسخخخته خاموش شخخخد ، دیگر  

 نمی شود و در نتیجه ، مسیر گاز توس  شیر برقی مسدود گردد. 

 از چند ثانیه ، شعله خاموش گاهی اوقات الکترود جرقه ، جرقه می زند و مشعل نیز ، روشن می شود ولی پس –سئوال 

 می شود . به نظر شما مشکل از کجا می تواند باشد ؟

سیون کمتر از           –جواب  شد و یا اینکه یونیزا شعله ، زیاد می با سگر ، تا  صله ح میکروآمپر جریان تولید نموده و  5/0فا

صادر می نماید. ) البته امکان دارد علت های دی  شد مثال نوک ح  برد الکترونیکی ، فرمان قطع را  شته با سگر  گری نیز دا

 کثیف شده است و یا فشار آب کم می باشد و.....(
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 :شیر برقی گاز

فه آن      گاز در زیر محفظه احتراق قرار دارد و وظی شخخخیر برقی 

رساندن و تنظیم جریان گاز به مشعل می باشد . جنس شیر گاز     

 اشد.از آلومینیوم می باشد و در مدلهای مختلف موجود می ب

 تنظیم کننده جریان ) مدوالتور (     بوبینشخخخیر گاز شخخخامل یک     

 بوبینولت ( کار می کند و دو عدد  12می باشخخخد که با برق  )   

با برق     کار     220که  لت  کانیکی       و حاظ م که از ل ند  به  می ک

 می باشند. موازیو از لحاظ الکتریکی صورت سری 

ی ارسخخخالی از کاین تنظیم کننده می تواند با تغییر جریان الکتری    

ردن شخخعله ه وظیفه آن ، ماژوله کبرد الکتریکی ، میزان جریان گاز به مشخخعل را تغییر دهد. در حقیقت می توان گفت ک

 کوتاه و بلند کردن شعله بطور پیوسته ( می باشد.)
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شیر برقی گاز:  شعله بلند تنظیم گردد برای      برای تنظیم  تنظیم  شعله کوتاه و  ست  شعله بلند  ت شیر برقی می بای نظیم 

سپس          صرفی را روی ماکزیمم قرار می دهیم  ستانه قرار داده و ولوم دمای آب گرم م ضعیت تاب ستگاه را روی و ابتدا د

شیر های آب گرم را تا انتها باز می کنیم  س  آچار نمره         یکی از  سپس تو شکیل گردد  شعله بلند ت مهره برنجی  10تا 

سخخانتیمتر(وبرای تنظیم شخخعله کوتاه سخخوکت   10تا  8شخخعله بلند تنظیم گردد)بین روی بوبین مدوالر را می چرخانیم تا 

 بوبین مدوالر را خارس کرده تا شخخعله کوتاه گردد سخخپس توسخخ  پیچ گوشخختی دوسخخو قسخخمت پیچ گوشخختی خور را      

 سانتیمتر(  2تا  1می چرخانیم تا شعله کوتاه تنظیم گردد)بین 

ش    شیر مدوالر برای حداقل  شار در حدود  ولت 2عله  نکته : ولتاژ  شعله بلند   2و ف شار در   ولت  12میلی بار و برای  و ف

 میلی بار را از خود عبور می دهد. 12حدود 

 با چرخش ساعتگرد پیچ های تنظیم شعله افزایش یافته و در جهت پادساعتگرد شعله کاهش می یابد. نکته:
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 االت پکیج:مجموعه سو

 پکیج........... .کاربرد شیر سه طرفه در -1

 در در شوفاژهای دو مبدل می باشد.-ب         باشد.                      در شوفاژهای تک مبدل می-الف

 جهت یکسره کردن مدار آب گرم مصرفی می باشد.-د      ژ می باشد.                 جهت یکسره کردن مدار شوفا-ج

 محل نصب پمپ روی دستگاه پکیج کدام است؟-2

 روی مسیر رفت و برگشت رادیاتور -روی مسیر رفت رادیاتور                                                ب-الف

 در پکیج پمپ هیچ کاربردی ندارد.-در مسیر برگشت رادیاتور                                                   د-ج

 کاربرد منبع انبساط در پکیج چیست؟-3

 جهت انقباض آب مدار شوفاژ است.-ت انبساط آب مدار شوفاژ است.                              بجه-الف

 هیچکدام-جهت انقباض و انبساط آب مدار است.                             د-ج

 معموال جنس مبدل اصلی پکیج کدام است؟-4

 آهن با پوشش کرم-آلومینیوم                      د-ج    آهن با پوشش قلع و سرب             -مس              ب-الف

 اتصاالت مرتبط با مبدل تک منظوره ................ .-5

 لوله رفت و برگشت شوفاژ و آب مصرفی است.-لوله رفت وبرگشت شوفاژ است.                                  ب-الف

 لوله برگشت شوفاژ و آبسرد است.-د                              لوله رفت شوفاژ است.                      -ج

 کاربرد مبدل ثانویه عبارتست از............ .-6

 تامین آبگرم شوفاژ و آب مصرفی -تامین آبگرم مدار شوفاژ                                              ب-الف

 هدایت گاز به شوفاژ-د                      تامین آبگرم مصرفی سرویس ها                -ج

 در پکیج................. است. برقی گاز کاربرد شیر-7

   گازرسانی به مدار شوفاژ-ب                                                   گازرسانی به مشعل  -الف

 گازرسانی به مبدل-د                                  گازرسانی به مدار آبگرم مصرفی-ج  
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 کاربرد کالهک تعدیل در پکیج چیست؟-8

 جهت تخلیه گازهای حاصل از احتراق-ب                    رساندن هوای الزم جهت سوخت مشعل-الف

 این کالهک جنبه تزیینی دارد.-د       جهت تخلیه گازهای حاصل از سوخت و تامین هوا-ج

 ر پکیج های ........... .کاربرد محفظه احتراق بسته د-9

 بدون فن است.-ب                                    فن دار است.                        -الف

 بدون فن با استفاده از لوله دودکش دو جداره است-د   فن دار با استفاده از لوله دودکش دو جداره است     -ج

 کاربرد مشعل در پکیج چیست؟-10

 ایجاد مخلوط هوا و گاز و عمل احتراق-نی به دستگاه                                                   بگازرسا-الف

 تامین آب مصرفی حمام-تامین هوای الزم جهت سوخت                                     د-ج

 کاربرد پیلوت در وسایل گازسوز چیست؟-11

 کمک در روشن شدن مشعل و ایمنی دستگاه -ب                                      تامین گرمای دستگاه           -الف

 جهت کنترل دمای مشعل-جهت ایمنی دستگاه                                                      د-ج

 کاربرد حسگر شعله در پکیج چیست؟-12

 جهت روشن شدن مشعل -ب              کنترل تشکیل و حضور شعله                        -الف

 کنترل دمای شعله-جهت روشن شدن پیلوت                                             د-ج

 در پکیج چیست؟  NTCکاربرد حسگر -13

 گاهتانتقال دمای هوا به دس-د           کنترل دمای آب-ج           کنترل دمای شعله -ب        کنترل دمای هوا-الف

 کاربرد فلوسوییچ در پکیج چه می باشد؟-14

 کنترل مقدار آب خروجی-اطالع رسانی عبور آب به برد                                     ب-الف

 کنترل دمای آب -کنترل مقدار آب ورودی                                              د-ج
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 ا می باشد؟محل نصب کلید ایمنی فشار آب در کج-15

 روی پمپ-در مسیر آب سرد ورودی          د-در مدار آبگرم مصرفی      ج-در مدار گرمایش        ب-الف

 کاربرد شیر ایمنی )شیر اطمینان( مدار گرمایش..............می باشد.-16

 ر گرمایشجهت کنترل فشار زیاد در مدا-جهت کنترل حجم آب در گردش                          ب-الف

 هیچکدام-جهت کنترل فشار کم در مدار گرمایش                      د-ج

 کاربرد شیر بای پاس در پکیج چیست؟-17

 جهت کنترل فشار در مسیر آبگرم مصرفی-جهت کنترل فشار گاز                                             ب-الف

 جهت گردش کوتاه آب در مدار گرمایش-د                      نشان دهنده فشار مدار گرمایش            -ج

 کاربرد فشار سنج )مانومتر(در پکیج چیست؟-18

 اندازه گیری و کنترل فشار آبگرم مصرفی-اندازه گیری و کنترل فشار گاز                               ب-الف

 کاهش فشار آب مصرفی-د        نشان دهنده فشار مدار گرمایش                          -ج

 محدوده فشار قابل قبول در پکیج چند بار است؟-19

 محدودیتی ندارد.-د                  بار     5تا  % 5-بار                    ج 5/2تا  % 5-بار                   ب 4تا  1-الف

 وظیفه برد اصلی در پکیج .......-20

 کنترل زمان کارکرد پمپ و فن-رفی و مدار شوفاژ            بکنترل دمای آب گرم مص-الف

 هر سه مورد-ارتباط با محدود کننده های دستگاه                           د-ج

 یکی از بهترین سیاالت برای انتقال حرارت در پکیج های حرارتی کدام است؟-21

 آب-گاز مایع                               د-ج      روغن                   -هوای گرم و فشرده         ب-الف

 آب در اثر حرارت چگونه می شود؟-22

 کاهش حجم پیدا می کند و منبسط می شود.-کاهش حجم پیدا می کند ولی منبسط نمی شود.      ب-الف

 تغییری نمی کند.-منبسط می شود و افزایش حجم پیدا می کند.               د-ج
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 وظایف مهم منبع انبساط چیست؟ یکی از-23

 تامین آب برگشت سیستم-جلوگیری از اتالف حرارت در سیستم                        ب-الف

 جلوگیری از فشار سیستم-جبران نوسانات حجمی آب داخل سیستم                     د-ج

 .به منبع انبساط در پکیج های حرارتی ...................وصل می شود-24

 بستگی به نوع پکیج حرارتی دارد-د           سه لوله          -ج                     یک لوله  -ب            دو لوله        -الف

در صورت عمل نکردن تمامی سیستمهای کنترل دستگاه پکیج حرارتی و در نتیجه باال رفتن دما در مبدل تا -25

 عه وظیفه متوقف کردن مشعل پکیج حرارتی را بعهده دارد؟درجه سانتیگراد کدام قط 100باالی 

 پتانسیو متر آب مدار گرمایش-پتانسیومتر آب گرم مصرفی                                            ب-الف

 کلید حرارتی-شیر کنترل گاز                                                                  د-ج

 ج های حرارتی اگر فشار سیستم از سه بار باالتر رفت کدام قطعه عمل می کند؟در پکی-26

 رونتیا-شیر اطمینان                                 د-شیر یکطرفه                     ج-شیر سه طرفه                     ب-الف

 صب می شود.معموال پمپ در مدار ...........  بر روی لوله ............ ن-27

 برگشت –گرمایش -ب                                        رفت                   –مصرفی -الف

 رفت –گرمایش -د                                         برگشت                 –مصرفی -ج

 کار پمپ سیر کوالتور چیست؟-28

 گردش آبگرم مصرفی-د         گردش آب گرمایشی      -ج          فشار      کم کردن  -ایجاد فشار              ب-الف

 ترمومتر برای اندازه گیری چه پارامتری می باشد؟-29

 وزن-د                                   حجم   -ج                             دما        -ب                    فشار    -الف

 یری پمپ در پکیج های حرارتی دیواری چه باید کرد؟هنگام هواگ-30

 پیچ هواگیری رادیاتور را باز کرد.-آن را باز کنید تا هوا خارج شود.                ب رویپیچ -الف

 بهتر است تمام موارد را باهم باز کرد.-شیر هواگیر را باز کرد.                                                   د-ج
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در صورت نیاز به گرمای بیشتر در ساختمان می توان یک یا چند دستگاه پکیج حرارتی را به صورت......... -31

 نصب کرد.

 سری موازی-د                           مختلط       -ج                              موازی   -سری                       ب-الف

 از سطح پره های مشعل چند میلی متر می باشد؟فاصله الکترود جرقه زدن -32

 میلی متر 20-د       میلی متر                     14-ج                  میلی متر      9-ب            میلی متر      3-الف

 هنگام عملکرد شیر اطمینان فشار سیستم چگونه تغییر می کند؟-33

 کاهش می یابد.-ب                                           افزایش می یابد.                -الف

 اول افزایش و سپس کاهش می یابد.-تغییری نمی کند.                                                             د-ج

 .... موجود است.بر روی منبع انبساط بسته )در پکیج های حرارتی( شیر نصب ............ و در داخل آن ....-34

 نیتروژن –نمی گردد -اکسیژن                                                        ب –می گردد -الف

 نیتروژن –می گردد -آمونیاک                                                          د –می گردد -ج

 کرد؟رادیاتور شوفاژ صدای شرشر آب می دهد چه باید -35

 بایستی پکیج حرارتی هواگیری شود.-بایستی رادیاتور هواگیری شود.                                      ب-الف

 پمپ خراب است.-نیازی به هواگیری نیست دمای آب سیستم کم است.          د-ج

 گاز  به ترتیب  –  مدار گرمایش )شوفاژ (  – در پکیج های حرارتی اتصاالت لوله های آب سرد و گرم -36

 عبارتند از : 

𝟏-الف

𝟐
      -  𝟑

𝟒
  -   𝟏

𝟐
𝟏-اینچ                                                           ب    

𝟐
    -    𝟑

𝟒
   -   𝟑

𝟒
 اینچ                                                              

𝟑-ج 

𝟒
     -    𝟑

𝟒
   -   𝟑

𝟒
𝟏 -اینچ                                                            د    

𝟐
    -   𝟏

𝟐
    -    𝟑

𝟒
 اینچ                                                               

37-   NTC  چیست؟ 

 مقاومت نوری-ب                                                       مقاومت ولتاژی              -الف

 پتانسومتر-مقاومت دمایی                                                                          د-ج
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 برای شارژ اولیه مدار گرمایشی از کدام وسیله استفاده می شود؟-38

 شیر پرکن-ب                                                           شیر برقی سه طرفه    -الف

 شیر رادیاتور-شیر ورودی آب                                                                      د-ج

 در تمام پکیج های حرارتی وضعیت پمپ در حالت زمستانی ........ است.-39

 روشن-د                         دور متوسط -ج                       استراحت -ب                     خاموش    -الف

 کدامیک از مبدل های زیر دارای فین می باشد؟-40

 هیمبدل اولیه و ثانو-د                   مبدل صفحه ای -ج                   مبدل ثانویه -ب               مبدل اولیه     -الف

 حداقل فاصله پکیج حرارتی دیواری از کف چقدر باید باشد؟-41

 سانتی متر 190-د                سانتی متر    120-سانتی متر                 ج 180-ب          سانتی متر      100-الف

اند ایراد در نم در پکیج های حرارتی دیواری پیلوت دار در صورتیکه پیلوت روشن شود ولی شعله آن پایدار-42

 کجاست؟

 مبدل گرمایی-کلید حرارتی                       د-شیر هواگیری                     ج-ترموکوپل                        ب-الف

 امالح موجود آب که باعث رسوب در لوله های مبدل می گردد عبارتند از-43

 منیزیم و کلسیم-ب                                    منیزیم و سدیم                             -الف

 آهن و منیزیم-کلسیم و سدیم                                                                     د-ج

 در پکیج شوفاژ گازی چند لوله آب سرد وگرم داریم؟-44

 یک خروجی سرد و سه گرم-الف

 گرمیک خروجی آب سرد و سه ورودی -ب

 یک ورودی آب سرد و دو خروجی گرم و یک برگشت سرد شده شوفاژ -ج

 یک خروجی گرم و دو سرد-د

 گالتور چیست؟یکار ر-45

 از روان کننده جریان گ-د      تنظیم کننده فشار گاز   -ج          افزایش دهنده فشار گاز-ب قطع کردن      -الف
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 چیست؟ کار ترمومتر در پکیج-46

 نشان دادن فشار آب -دن دمای گاز                                                   بنشان دا-الف

 نشان دادن دمای آب-نشان دادن فشار گاز                                                         د-ج

  :گاز باید یابی برای نشت-47

 از کف صابون استفاده شود.-ب                             از کبریت استفاده شود .                      -الف

 از شعله روشن گاز استفاده شود.-از آتش استفاده شود.                                                           د-ج

 چرا مبدل پکیج و آبگرمکن را روکش منیزیم می زنند؟-48

 بخاطر جذب حرارت بیشتر توسط مبدل-ل                      ببخاطر جلوگیری از پوسیدگی سریع مبد-الف

 بخاطر جذب گرمای بهتر توسط آب از مبدل -بخاطر زیبایی و عایق کاری                                                د-ج

 اگر کلید حرارتی کار نکند پس از آن چه قطعه ای کار می کند؟-49

 ادهشیر هواگیری س-د                 شیر هواگیری خودکار-ج                 شیر اطمینان-ب      فلوسوئیچ             -الف

 چیست؟گاز کار شیر برقی -50

 رها کردن گاز با دستور برد الکتریکی -خبر ورود آب به برد الکتریکی                                        ب-الف

 به برد الکتریکی خبر خروج آب-ی                                          دخبر خروج گاز به برد الکتریک-ج

 وظیفه کلید ایمنی حداقل فشار آب چیست؟-51

 در صورت نشتی یا پر نشدن سیستم را قفل می کند-ب       د                          فشار سیستم را اندازه می گیر-الف

 اگر فشار آب زیاد باشد مانند شیر اطمینان عمل می کند-د دهد   خیص می جریان آب مصرفی در دستگاه را تش-ج

 برای تمیز کردن رسوبات داخل مبدل چه کار باید کرد؟ -52

  شستشو با آب -ب                    شستشو با اسید کتراک                              -الف

 شستشو با دی اسکلر-د                           حرارت دادن مبدل                              -ج

 ارتفاع مناسب نصب پکیج چند سانتیمتر است؟-53

  160تا  140-د                            150تا  120-ج                           120تا  100-ب                      100تا 80-الف
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 رار دارد و در چه موقعیتی کار میکند؟در پکیج تک مبدله پمپ در کجای سیستم ق-54

 موقعیت زمستانی –برگشت مدار گرمایش -موقعیت زمستانی                         ب –رفت مدار گرمایش -الف

 تمام موقعیت ها  –برگشت مدار گرمایش -موقعیت تابستانی                            د –رفت مدار گرمایش -ج

 چه وظیفه ای دارد؟  NTCدما   سنسور حرارتی کنترل-55

 نشان دادن دمای آب داخل سیستم-درجه      ب 110قفل کردن دستگاه در صورت باال رفتن دما تا -الف

 گزارش لحظه به لحظه دمای آب سیستم به برد-گزارش لحظه به لحظه دمای محصوالت احتراق به برد            د-ج

 ده می شود و دمای کاری آن چقدر است؟عایقی استفا در محفظه احتراق از چه-56

 1700 –پشم سنگ -د           1200 –فیبر سرامیکی -ج             2000 –پشم سنگ -ب           1200 –پشم شیشه -الف

 بیشترین مقدار تشکیل دهنده گاز شهری کدام گاز است؟-57

 ازت-استیلن                                 د-ج                     متان              -اتان                                 ب-الف

 محدود کننده آب گرم مصرفی در چه محلی قرار داده شده است؟-58

 خروجی آبگرم از مبدل حرارتی-ورود آب سرد به مبدل حرارتی                                       ب-الف

 روی شیر پرکن-د                                                 ورودی فلوسوئیچ                -ج

 سیستم ضد گریپاژ پمپ چیست؟-59

 روشن شدن خودکار پمپ در تمام حاالت-سیستم روغن کاری خودکار                                             ب-الف

 استفاده از مواد رسوب زدا-د                سیستم روغن کاری خودکار                                -ج

 وظیفه ........... خنثی کردن تغییر حجم و فشار افزایش یافته ی آب در اثر حرارت در مدارگرمایش می باشد.-60

 اطمنبع انبس-پمپ سیر کوالتور                        د-شیر پرکن                         ج-شیر بای پس                    ب-الف

 محل نصب ونتوری کجاست؟-61

 سمت چپ مبدل حرارتی -بر روی بدنه فن                                                               ب-الف

 در زیر محفظه احتراق-سمت راست مبدل حرارتی                                                 د-ج
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 از چه دودکشی استفاده می شود؟ در پکیج مدل فن دار-62

 نیاز به دودکش ندارد-دوجداره                           د-ج          گالوانیزه                -ب        سیمانی                -الف

 فشار بارگذاری سیستم مدار گرمایش در حالتی که سیستم سرد است چند بار است؟-63

  5/2تا  5/1-د                             5/2تا  1-ج                           5/1تا   0/ 6-ب                                2تا1-الف

 فلوسوئیچ در کدام قسمت قرار داده شده است؟-64

 رفت مدار گرمایش-ورودی آب گرم مصرفی                                                  ب-الف

 برگشت مدار گرمایش-سرد مصرفی                                                      دورودی آب -ج

 در پکیج های که فلوسوئیچ وجود ندارند از چه قطعه ای به جای آن استفاده می شود؟-65

 پرشر سوئیچ فشار-د                         فلومتر         -ونتوری                                 ج-شیپوره                          ب-الف

 چه زمانی کنتاکتهای رله فلوسوئیچ  بسته می شود؟-66

 سرد شدن آب  گرم مصرفی -روشن شدن                                                                   ب-الف

 خاموش شدن شعله-د      جریان پیدا کردن آب در فلوسوئیچ                            -ج

 برای جلوگیری از خوردگی سطح مبدل با چه ماده ای پوشانده شده است؟-67

 قلع-آلیاژ آلومینیوم                         د-آلیاژ برنج                           ج-آلیاژ نقره                       ب-الف

 یلیمتر باشد؟فاصله نوک الکترود از سطح مشعل باید چند م-68

 فرقی نمیکند-د                                          8-ج                                   3 -ب                                   1 -الف

در چه شرایطی کلید ایمنی حتداقل فشتار آب دستتگاه را قفتل متی نمایتد و اجتازه ی عملکترد بته اجتزای           -69

 هد؟شوفاژ را نمی د

 پرنشدن سیستم مدار گرمایش به اندازه ی کافی-در صورت وجود نشتی در سیستم                                   ب-الف

 کمتر شود.5/0فشار سیستم از -عدم وجود فشار مناسب برای عملکرد شوفاژ                      د-ج

 نصب می شود؟ در کجا (NTC-R)سنسور حرارتی کنترل دمای مدار گرمایش -70

 روی مشعل-روی لوله رفت مبدل           د-ج    لوله خروجی آب گرم مصرفی      -روی پمپ         ب-الف
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 مقاومت آن باید چگونه باشد؟   NTCبرای آزمایش سنسور حرارتی کنترل دما   -71

 اهم باشد.کیلو  10سانتیگراد باید  درجه 25در دمای -ب       اهم باشد.    10درجه سانتیگراد باید  25در دمای -الف

 کیلو اهم باشد. 10درجه سانتیگراد باید  75در دمای -د    اهم باشد.           10باید  درجه سانتیگراد 75در دمای -ج

 چند درجه است؟ آب( ترموستات حد)محدودکننده دما  ت عملکرد کلید حرارتیدرجه حرار-72

 160-د                                   105-ج                                    80 -ب                                   60-الف

 ولت است؟ 220شیر کنترل گاز دارای چند شیر برقی -73

 شیر برقی ندارد-د                                    3 -ج                                       2 -ب                                   1 -الف

 وظیفه شیر اطمینان چیست و فشار عملکرد آن چند بار است؟-74

 بار3 –جلوگیری از داغ شدن بیش از حد آب مدار گرمایش -الف

 بار1-جلوگیری از داغ شدن بیش از حد آب مدار گرمایش -ب

 بار 3 –جلوگیری از باال رفتن بیش از حدفشار مدار گرمایش -ج

 بار 1-ری از باال رفتن بیش از حد فشار مدار گرمایش جلوگی-د

 منبع انبساط با چه فشاری از هوا پر می شود؟-75

 بار4-د                 بار                 3-ج              بار              2-ب             بار              1-الف

 له قطع جریان آب را تشخیص می دهد؟در صورت بسته شدن شیر آب گرم مصرفی کدام وسی-76

 کلید ایمنی حداقل فشار آب-کلید حرارتی                   د-ج         ونتوری            -فلوسوئیچ                  ب-الف

 در پکیج ها معموال حداکثر دمای تنظیمی آب گرم مصرفی چند درجه سانتیگراد است؟-77

 85-د                                   90-ج                            60-ب                             30-الف

 برای جلوگیری از گیر کردن روتور پمپ در اثر رسوب گذاری در پکیج ها از چه سیستمی استفاده می شود؟-78

 فه کردن مواد ضد رسوب به آب مدارگرمایشاضا-سختی گیر الکتریکی                                                   ب-الف

 سیستم ضد یخ زدگی -سیستم ضد گریپاژ                                                            د-ج
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 نصب پکیج در اتاق خواب ................... می باشد.-79

 با تهویه فضا مجاز-د            اکیدا ممنوع            -ج             ممنوع              -ب      مجاز                    -فال

 عالمت لوله آب گرم مصرفی رفت کدام است؟-80

 -..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-      -ب                                     -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-     -الف

 - - - - - - - - - - - - - - - -    -د                                     -...-...-...-...-...-...-...-...-...-   -ج

 محدوده فشار گاز شهری و مایع برای پکیج های حرارتی به ترتیب چقدر است؟-81

 متر ستون آب 280- 180-میلی بار                                                            ب 28 – 18-الف

 میلیمتر ستون جیوه 280 – 180-میلیمتر ستون آب                                                 د 28 – 18-ج

 حداقل فاصله کالهک دودکش از کف پشت بام برای پکیج دیواری گاز سوز احتراق باز چقدر است؟-82

 سانتی متر 200-ب         سانتی متر                                                          40-الف

 سانتی متر 100-سانتی متر                                                                    د 150-ج

 همان ........................ می باشد.  NTCمنظور از  -83

 سنسورهای حرارتی-ب   سنسور دودکش                                                            -الف

 بی متال-کلید ایمنی دودکش                                                           د-ج

 در صورت بیش از حد پایین بودن فشار آب مدار گرمایش در پکیج ....................... .-84

 شیر بای پس عمل می کند و مدار خروجی را می بندد .-الف

 گاه خاموش می شود .مشعل دست-ب

 کلید محدود کننده دما مدار را قطع می کند.-ج

 سنسور های حرارتی دستگاه را خاموش میکند.-د

 حداکثر طول شیلنگ های وسایل گازسوز چقدر است؟-85

 متر 20/1-د                  متر               20/3-سانتیمتر                        ج 50-ب                         متر     5-الف
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 ترموستات ایمنی دودکش در پکیج )احتراق بسته( در کجای دستگاه نصب شده است؟-86

 پشت بام  Hدر روی کالهک -الف

 در روی مبدل دو منظوره-ب

 در روی پره کالهک تعدیل )مجموعه دودکش(-ج

 در این مدل ترموستات دود وجود ندارد-د

 م یک از موارد زیر است؟فرمول شیمیایی گاز متان کدا-87

 𝑪𝟐𝑯𝟔-ب                                                                                𝑪𝟒𝑯𝟏𝟎 -الف

 𝑪𝑯𝟒-د                                                                                       𝑪𝟐𝑯𝟐-ج

 وظیفه مبدل حرارتی دو منظوره چیست؟-88

 گرم کردن آب مصرفی بهداشتی -گرم کردن آب شوفاژ                                                            ب-الف

 گرم کردن آب شوفاژ و آب مصرفی-ایجاد جریان مشوش برای بازدهی بهتر                                       د-ج

 ریقه آزمایش خرابی پرشر سوئیچ آب چگونه است؟ط-89

 در صورت ریست کردن پکیج روشن میشود و پس از مدتی خاموش می شود.-الف

 پرشر سوئیچ را باز نموده و پکیج را دوباره راه انذازی می کنیم پکیج روشن می شود.-ب

 شعله مشعل مرتب زیاد و کم می شود و چراغ زرد می شود.-ج

 وئیچ را اتصال کوتاه می نماییم پکیج روشن می شود.دو سیم پرشر س-د

 در دودکش دوجداره قطر لوله داخلی و خارجی به ترتیب چند میلیمتر است؟-90

 150و  100-د                   100و  60-ج                   80و  40-ب               150و  60-الف

 دیگر و سطح مشعل به ترتیب عبارت است ازفاصله نوک الکترود های جرقه زن نسبت به یک-91

 میلیمتر  13میلیمتر  و    10تا     7-میلیمتر                                                ب 10میلیمتر  و    10تا   5-الف

 میلیمتر 10تا  8میلیمتر  و     5  تا    3-د   میلیمتر                                                           5میلیمتر  و    3-ج
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 درج شده است این ژیگلور برای کدام گاز مناسب است؟ 125بر روی ژیگلور مشعل گازی پکیج عدد -92

 گاز طبیعی-گاز متان                                                                              ب-الف

 گاز مایع-د                                                          گاز کپسولی                   -ج

 شیر سه راه موتوری در صورت عمل نمودن کدام قطعه فعال می گردد؟-93

 شیر اطمینان-د                   شیر بای پاس-ج                      فلوسوئیچ-ب                  پرشر سوئیچ آب-الف

 ه در پکیج می تواند نقش اندازه گیری دبی را برعهده بگیرد؟کدام قطع-94

 فلوتر-د                            فلومتر-ج              پرشر سوئیچ آب-ب                           فلوسوئیچ-الف

95-  G20  , G30 , G31    به ترتیب معرف چه نوع گازهایی هستند؟ 

 گاز طبیعی . اتان . متان-ب                                                           بوتان.پروپان.اتان      -الف

 بوتان . پروپان . متان-پروپان . بوتان . متان                                                                د-ج

 یله کدام قسمت انجام می گیرد؟عملکرد صحیح یا غلط دودکش در پکیج )محفظه احتراق باز( به وس-96

  NTC-د        ترموستات دودکش         -پرشر سوئیچ هوا                 ج-ب        کالهک تعدیل           -الف

 کدام گاز از محصوالت احتراق بیشترین خطر را برای انسان دارد؟-97

    𝑵𝑶𝟐 -د                                     𝑵𝑶  -ج                                 𝑪𝑶  -ب                               𝑪𝑶𝟐   -الف

 وظیفه کالهک تعدیل در پکیج های بدون فن چیست؟-98

 برای گرم نگه داشتن دود-ب                                به عنوان دودکش پکیج است.     -الف

 برای جلوگیری از پس زدن دود به محفظه احتراق-د                      می کند. به عنوان بخشی از دودکش عمل-ج

 فن در پکیج های محفظه احتراق بسته پس از شروع به کار دستگاه سوت می کشد علت چیست؟ -99

 احتراق ناقص است.-ب                                             دودکش گرفتگی دارد.-الف

 هوای ورودی به فن کم است.-د                                   به دستگاه کم است.برق ورودی -ج

 به جای پرشر سوئیچ آب در دستگاه های جدید از چه وسیله ای استفاده شده است؟-100

 ریک فشارپیزومت-د                 ترانسدیوسر فشار-ج                ترانسپرنت فشار -ب                  ترانسمیتر فشار-الف
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 پرشر سوئیچ دود در دستگاه پکیج فن دار چه وظیفه ای را به عهده دارد؟ -101

 این سوئیچ روشن بودن فن را کنترل می کند.-الف

 این سوئیچ باز بودن یا بسته بودن مسیر دودکش را کنترل می کند.-ب

 این سوئیچ فشار هوای ورودی به فن را کنترل می کند.-ج

 یچ متصل بودن ونتوری به پرشرسوئیچ را کنترل می کند.این سوئ-د

 منبع انبساط در پکیج شوفاژ دیواری با کدام مدار در ارتباط است؟ -102

 مدار آب گرم بهداشتی -ب                               مدار آب سرد ورودی به دستگاه-الف

 مدار گرمایش و آب گرم بهداشتی-د                                                مدار گرمایش              -ج

 عمده ترین عامل صعود دود در دودکش پکیج های بدون فن چیست ؟ -103

 روشن بودن رنگ دود-د                       حجم دود-ج                       دمای دود-ب                     فشار هوا-الف

104-   PSI  چیست؟ 

 واحد دما است-دبی جرمی است                 د-واحد گرما است                  ج-د فشار است            بواح-الف

 سه روش انتقال حرارت کدامند؟-105

 هاله ای –هدایتی  –تابشی -همرفتی                                       ب –جابجایی  –تشعشعی -الف

 تشعشعی –هدایتی  –رسانشی -د                                          تشعشعی  – هدایتی –جابجایی -ج

𝟏قطر اسمی لوله های فوالدی   -106

𝟐
𝟑و      

𝟒
𝟏و      

𝟒
 به ترتیب کدام است؟   1 

  4و    5/2و    2-د                     4و    3و    2 -ج                  3و   5/2و    2 -ب                    5و   4و   3-الف

 چند بار می باشد؟ عملکرد شیر اطمینان در پکیج فشار-107

 بار 7-د           بار                       3-ج     بار                         100-ب        بار                     5-الف

 محل نصب کلید حرارتی محدودکننده دما کجاست؟-108

 روی کالهک تعدیل-باالی محفظه احتراق          د-ج      روی مشعل                -ب   وی مبدل حرارتی   ر-الف
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 پمپ دستگاه پکیج روشن نمی شود چه مشکلی برای پکیج بوجود می آید؟ -109

 دستگاه به هیچ وجه روشن نمی شود.-الف

 ن نمی شود.در حالت زمستانه روشن می شود و در حالت تابستانه روش-ب

 سنسور آب دستگاه اجازه روشن شدن به دستگاه را نمی دهند.-ج

 آب رادیاتور از چرخش می ایستد و سنسور حد دستگاه را نهایتا خاموش می کند.-د

 کدام مورد زیر در خصوص پکیج صحیح است؟-110

 پکیج را می توان در رختکن حمام نصب نمود به شرطی که رختکن بزرگ باشد.-الف

 صورت عدم استفاده از پکیج به مدت طوالنی باید شعله ی آن را در حالت حداقل قرار داد. در-ب

 نظافت و تعمیر دستگاه باید در حالی انجام گیرد که پکیج را از برق قطع نموده باشیم.-ج

 در سرمای زمستان ضد یخ به سیستم پکیج اضافه می کنیم.-د

  –.  -.  -.  –.  -.  -     عالمت رو به رو نشانه چیست؟         -111

 آب سرد برگشت -د         آب گرم برگشت         -ج         آب گرم              -ب         آب سرد                -الف

 لی قطر نازل ژیگلور ....................... .له گاز سوز از گاز طبیعی به گاز کپسودر فرایند تبدیل وسی -112

 برابر می شود. 2-تغییری نمی کند.                  د-زیاد می شود.                ج-ب           شود.        کم می -الف

 ترموستات دود در کجای کالهک تعدیل نصب می گردد؟-113

 محل اتصال کالهک به مبدل-ب                                  محل اتصال کالهک به دودکش-الف

 در قسمت بیرون کالهک و روی پره میانی-د                                       د در کالهک تعدیلدر مسیر دو-ج

 دمای عملکرد ترموستات دود چند درجه سانتیگراد است؟-114

 18-د                                            75-ج                                       45 -ب                                      110-الف

 روشن نمی شود علت چیست؟گرمایشی روشن می گردد اما در حالت  مصرفیدستگاه پکیج در حالت -115

 پرشر سوئیچ آب قطع است.-ب                                 شیر سه راهه موتوری اشکال دارد.-الف

 سنسور آب رادیاتور خراب است.-د                                     ترموستات اتاقی قطع است.           -ج
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 روشن نمی شود علت چیست؟ مصرفیروشن می گردد اما در حالت  گرمایشی دستگاه پکیج در حالت-116

 لوله های ورود و خروج آب مصرف جابجا وصل شده اند.-ب                     فشار آب مصرف خیلی زیاد است .-الف

 محدودکننده جریان در مسیر آب مصرف نیست.-د                    لیتر بر دقیقه است. 5/2یش دبی آب ب-ج

 کار فلومتر در دستگاه پکیج چیست؟-117

 فلومتر ماژوله نمودن شعله را با توجه به دمای حس شده توسط سنسور آب رادیاتور انجام می دهد.-الف

 مای حس شده توسط سنسور آب مصرفی انجام می دهد.فلومتر ماژوله نمودن شعله را با توجه به د-ب

 فلومتر ماژوله نمودن شعله را با توجه به دبی عبوری آب مصرفی انجام می دهد.-ج

 فلومتر ماژوله نمودن شعله را با توجه به دبی عبوری آب رادیاتور انجام می دهد.-د

 وظیفه منبع انبساط در پکیج چیست؟ -118

 دمای آب مدار رادیاتور را کنترل می کند.-ر را ثابت نگه می دارد.             بحجم آب مدار رادیاتو-الف

 همه موارد فوق درست است.-فشار آب مدار رادیاتور را ثابت نگه میدارد.                     د-ج

جی می نبا توجه به فشار مناسب گاز و عملکرد مناسب کالهک تعدیل شعله از سر مشعل فاصله گرفته و نار-119

 سوزد علت چیست؟

 ه است.نازلها و سر مشعل کثیف شده و دود گرفت-ب             گاز مایع با سیستم گاز طبیعی استفاده شده است.-الف

 مشعل ضعیف است.-د                                     کلید ایمنی دودکش معیوب است.-ج

دستگاه روشن نمی شود و هیچ عالمت مشخصه ای وجود پس از اتصال سوکت دستگاه پکیج به پریز برق -120

 ندارد:

 سنسورهای حرارتی معیوبند-کلید حرارتی دستگاه عمل کرده                                          ب-الف

 پتانسیومتر روی برد خراب است-فیوز اصلی دستگاه سوخته است                                               د-ج

 کدام راه بهترین روش پیشگیری از ایجاد رسوب در دستگاه پکیج می باشد؟-121

 استفاده از کلر-د        سختی گیر مغناطیسی  -ج          عبور از صافی-ب سختی گیر رزینی           -الف
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ستگاه معیوب ددر صورتیکه دستگاه پکیج توانایی گردش مناسب آب در سیستم را نداشته باشد ،کدام قطعه -122

 است؟

 مبدل حرارتی-د      سنسورهای حرارتی      -ج                پمپ دستگاه-ب               شیر بای پاس-الف

 باشد؟ سانتی متر باید اصله پکیج تا دیوار رو به روحداقل ف-123

 100     -د                              300     -ج                         200     -ب                        190    -الف

 هواگیری سیستم پکیج با چه وسیله ای انجام می گیرد؟-124

 با باز و بسته کردن اتصاالت پمپ-بوسیله شیر هواگیری روی رادیاتور                                    ب-الف

 بوسیله شیر بای پس-د                                         بوسیله شیر هواگیری اتوماتیک     -ج

کاهش فشار شدید در سیستم گرمایش و کار کردن مداوم دستگاه با فشار پایین باعث بروز مشکل در کدام -125

 قسمت از دستگاه خواهد شد؟

 رادیاتور-د                     پمپ دستگاه       -مبدل ثانویه                         ج-فلوسوئیچ                          ب-الف

 شیر گاز در پکیج ها به لحاظ مکانیکی و الکتریکی چه حالتی نسبت به هم دارند؟-126

 از لحاظ مکانیکی موازی و الکتریکی چه حالتی نسبت به هم دارند.-الف

 از لحاظ مکانیکی سری و از لحاظ الکتریکی موازیند.-ب

 لکتریکی سری می باشد.از لحاظ مکانیکی سری و از لحاظ ا-ج

 از لحاظ مکانیکی موازی و از لحاظ الکتریکی سری می باشد.-د

 باعث مسمومیت می شود؟ دام یک از گازهای زیر در محیطوجود ک-127

 منواکسید کربن-د                نیتروژن           -ج               ازت            -ب                   اکسیژن       -الف

 مبدل اصلی پکیج ها از چه جنسی است و با چه فلزی روکش شده است؟-128

 مسی است و با آلیاژ روی روکش شده است.-ب                  مسی است و با آلیاژ قلع روکش شده است.-الف

 است.  هآلومینیومی است و با آلیاژ مس روکش شد-د            مسی است و با آلیاژ آلومینیوم روکش شده است.-ج

 



 مولف : مهندس محسن فرخی    آموزش پکیج شوفاژ دیواری

74 

 

 کیلو وات به ترتیب دارای چند پره می باشد؟ 28کیلو وات و  24مجموعه مشعل در پکیج های مدل -129

  28و  24-د                                14و  12-ج                             18و  14-ب                           12و  10-الف

 آب مصرفی و آب گرمایش چگونه می باشد ؟ چرا؟ در مبدل ثانویه وضعیت حرکت-130

 برای راحت شدن ساخت مبدل –در جهت همدیگر -الف

 برای جلوگیری از اختالط آبها –در خالف جهت هم -ب

 برای جلوگیری از ارتعاش در دستگاه –در خالف جهت هم -ج

 برای افزایش انتقال حرارت بین آب گرمایش و آب مصرفی –در خالف جهت هم -د

 گاز مایع از کدام گازها تشکیل شده است؟-131

 متان و اتان-د        بوتان و پروپان       -ج       پروپان و اتان         -ب       بوتان ومتان         -لفا

 گاز طبیعی از چه گاز های زیر تشکیل شده است و با چه فشاری در لوله های ساختمانی وجود دارد؟-132

 بار 37پروپان و اتان و فشار -ب                                   بار      15و فشار  بوتان و متان-الف

 میلی بار 17/ 8متان و اتان و پروپان و بوتان با فشار -د                                        بار 37بوتان و پروپان و فشار -ج

 ر پکیج چقدر است؟قطر لوله های آب مصرفی ) بهداشتی ( و گرمایش د-133

𝟏   -الف

𝟐
𝟑   -ب                        1و   

𝟒
𝟏-د                            1و   10   -ج                           1و   

𝟐
𝟑و        

𝟒
 

 از محل شارژ باد منبع انبساط یک پکیج نشت آب وجود دارد علت چیست؟-134

 الستیک دیافراگم منبع انبساط پاره شده است.-ب                                                    ست.فشار پمپ باال ا-الف

 شیر اطمینان عمل کرده است.-د                           افت فشار در سیستم بوجود آمده است.-ج

 ند؟برای اندازه گیری شدت جریان برق چگونه از مولتی متر استفاده می کن-135

 مدار را از برق خارج نموده و مولتی متر را به صورت سری به مدار می بندیم.-الف

 مدار را از برق خارج نموده و مولتی متر را به صورت سری به مدار می بندیم.-ب

 مدار را به جریان برق وصل نموده و مولتی متر را به صورت سری در مدار قرار می دهیم.-ج

 وصل نموده و مولتی متر را به صورت موازی در مدار قرار می دهیم. مدار را به جریان برق-د
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 فشار آب مدار گرمایش شوفاژ در پکیج در حالتی که آب مدار سرد است باید در حدود چند بار باشد؟-136

 بار 2-د                     بار            1/ 5-ج                  بار            1-ب                               05/0-فال

 وجود هوا در مدار گرمایش چه مشکلی ایجاد می کند؟-137

 در عملکرد پمپ اختالل ایجاد میکند.-ب              موجب افزایش ضریب انتقال حرارت میشود.-الف

 شود. آن میموجب انبساط عرضی در لوله و فشار به -د           موجب انبساط خطی در لوله و فشار آن می شود.-ج

 در هنگام راه اندازی مجدد پکیجی که مدت زیادی استفاده نشده چه باید کرد؟-138

 پکیج را در حالت تابستانه راه اندازی می نماییم و سپس در حالت زمستانه قرار می دهیم.-الف

 درپوش پشت پمپ را باز کرده و محور پمپ را چند دور به حرکت در می آوریم.-ب

 داقل قرار می دهیم و پکیج را روشن می کنیم.شعله را در ح-ج

 شیلنگ متعادل کننده شیر گاز را بیرون آورده یکی از شیر های مصرف را باز و پکیج را روشن می کنیم.-د

 به چه علت فشار سیستم گرمایش پکیج به مرور زمان کم می گردد؟-139

 آن را مختل می کند.با گذشت زمان رسوب در فلوسوئیچ تشکیل می گردد و عملکرد -الف

 حساسیت پرشر سوئیچ به مرور زمان کاهش می یابد و کارایی خود را از دست می دهد.-ب

 هوای محلول در آب بخار می شود.-ج

 انبساط در مبدل اولیه-د

 محل نصب منبع انبساط در کدام قسمت مدار است؟-140

 اتور به مبدلبعد از پمپ سیر کوالتور و در قسمت مدار برگشت آبگرم رادی-الف

 قبل از پمپ سیر کوالتور و در قسمت مدار برگشت آبگرم رادیاتور به مبدل-ب

 قبل از پمپ سیر کوالتور و در قسمت مدار رفت آبگرم رادیاتور به مبدل -ج

 بعد از پمپ سیر کوالتور و در قسمت مدار برگشت آبگرم مصرفی-د
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 کدام جمله در مورد فلوسوئیچ غلط است؟-141

 بار می باشد. 4/0ل فشاری که می تواند شناور را به باال حرکت دهد حداق-الف

 لیتر در دقیقه باشد کنتاکت ها وصل می شوند. 2/ 5هرگاه میزان جریان آب عبوری بیش از -ب

 در صورتیکه سیم های فلوسوئیچ را اتصال کوتاه نماییم مشعل روشن می شود.-ج

 دار قرار بگیرد فلوسوئیچ کارایی خود را از دست میدهد.هرگاه شناور تفلونی به صورت برعکس در م-د

 وظیفه بای پاس در پکیج چیست؟-142

 تخلیه آب اضافی در مدار مادامیکه فشار بیش از سه بار می شود.-الف

 در صورت مسدود شدن مسیر گردش آب در مدار گرمایش عمل می نماید تا به پمپ فشاری وارد نشود.-ب

 ب از طریق بای پاس به گردش در می آید.در صورت خرابی پمپ آ-ج

 از طریق آن می توانیم پمپ را به صورت مدوالر کنترل نماییم.-د

 کدام جمله زیر صحیح نیست؟-143

 بای پاس همانند شیر یکطرفه عمل می کند.-الف

 بای پاس لوله رفت آبگرم گرمایشی را به قبل از پمپ متصل می کند.-ب

 بای پاس جریان را قطع می کند.در صورت گرفتگی رادیاتور -ج

 بای پاس ارتباطی با آبگرم مصرفی ندارد.-د

 قسمت افقی دودکش پکیج باید دارای شیب ............... . -144

 درصد به طرف پایین باشد. 2تا  1-ب                                     درصد به طرف باال باشد. 3تا  2-الف

 باید کامال افقی باشد.-د                                     یا پایین درصد به طرف باال 7تا  6-ج
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 هوای ثانویه در مشعل گازی چه عملی در احتراق انجام می دهد؟ -145

 هوایی است که کمک میکند تا عمل احتراق کامل انجام گیرد.-الف

 هوایی است که دود را رقیق میکند تا بهتر از دودکش باال رود.-ب

 ی است که در حین ورود گاز به لوله جهت رسیدن به ژیگلورها با گاز مخلوط می شود.هوای-ج

 .هوایی است که تعمیرکار برای بررسی شعله به سر مشعل اعمال میکند-د

وضعیت پمپ در حالت استفاده از آبگرم مصرفی در پکیج با مبدل دو منظوره  و در پکیج دو مبدله به ترتیب -146

 چگونه می باشد؟

 خاموش  -خاموش -د                 روشن –خاموش -روشن               ج –روشن -ب            خاموش –روشن -لفا

147- LNG  مخفف کدام مورد زیر می باشد؟ 

 گاز مایع-گاز طبیعی مایع                   د-گاز طبیعی                       ج-گاز طبیعی فشرده            ب-الف

 عالمت اختصاری خازن چیست و با چه واحدی بیان می گردد؟-148

  ،  پوند بر اینچ  K   -د                ،  کیلو کالری   C  -،  پاسکال                ج   F  -ب              ،  میکروفاراد   C-الف

 وظیفه شیپوره ونتوری چیست؟ -149

 محصوالت احتراق خروج کنترل لحظه به لحظه ی -الف

 کنترل لحظه به لحظه ی دمای محصوالت احتراق -ب

 کنترل دمای کالهک تعدیل -ج

 کنترل دمای مبدل اولیه -د

 علت افزایش تدریجی فشار مدار بسته گرمایشی چیست؟ -150

 ایشینشتی مدار گرم -الف

 خرابی پمپ سیرکوالتور -ب

 خرابی شیر سه طرفه -ج

 خرابی شیر پرکن -د


