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محفظه ى احتراق دستگاه هاى گازسوز وجود ندارد              دستگاه هاى گازسوز
و اكسيژن مورد نياز از هواى محيط تأمين مى گردد. چون 
1 هوا را اكسيژن تشكيل مى دهد پس براى احتراق كامل 

5
يك متر مكعب گاز نياز به 10 مترمكعب هوا داريم.

دستگاه هاى  در  احتراق  براى  سوخت  نياز  مورد  هواى 
گازسوز به دو روش تأمين مى شود: 1- هواى اوليه

 2- هواى ثانويه
انواع مشعل هاى گازسوز

1- زردسوز 2- آبى سوز
اجزاى مشعل آبى سوز: 

1- روزنه ى مشعل 2- دريچه ى هوا 3- گلويى مخلوط 
كننده 4- لوله ى مخلوط كننده 5- سر مشعل

قابل  غير  و  تعويض  قابل   -1 مشعل:  روزنه ى  انواع 
تنظيم 2- قابل تنظيم

تنظيم  قابل   -2 ثابت   -1 هوا:  دريچه ى  انواع 
(متحرك)

ثابت  نوع  از  و...  پُلوپز  گازى،  سماور  در  هوا  دريچه ى 
حرارت  سيستم  گازى  مشعل هاى  در  هوا  دريچه  هاى  و 

مركزى از نوع قابل تنظيم است.
صفحه اى گرد از جنس آلومينيوم  سر مشعل معموالً 
يا برنج مى باشد كه در محيط آن سوراخ هايى وجود دارد. 
مخلوط گاز و هواى اوليه به طور يكنواخت از سر مشعل (سر 
شعله) خارج مى شود. در خروج گاز از سر مشعل احتراق 
مى كند.  دريافت  را  ثانويه  هواى  شعله  و  مى شود  ايجاد 
اين شعله با فاصله ى كمى از سوراخ هاى سر مشعل و با 
رنگ آبى باعث ايجاد حرارت مى گردد. كنترل كننده هاى 
را  ايمنى  و  دما  تنظيم  وظيفه ى  گازسوز  دستگاه هاى 

برعهده دارد.
ترموكوپل از دو رساناى غير هم جنس تشكيل مى شود 
شدن  گرم  اثر  در  است.  متصل  هم  به  آن ها  سرهاى  كه 
محل اتصال دو سر ترموكوپل ولتاژ الكتريكى بين دو اتصال 
ميلى  حدود 20  در  پتانسيل  اختالف  اين  مى شود.  ايجاد 

دستگاه گازسوز وسيله اى است داراى يك يا چند 
مشعل،  كه گاز در آن براى توليد گرما مشتعل مى شود.

دستگاه گازسوز بايد امكان تنظيم جريان گاز، تهويه ى 
هوا، هدايت گازهاى احتراق، انتقال گرما و تخليه دود را با 

ايمنى كامل فراهم سازد.
همان طور كه مى دانيد بخش عمده اى از گاز طبيعى را 
متان با فرمول شيميايى CH4 تشكيل مى دهد. گاز پس 
از ورود به محفظه ى احتراق دستگاه گازسوز در مجاورت 
با شعله شمعك (پيلوت) يا جرقه و در صورت وجود هوا 

مشتعل مى گردد.
در احتراق كامل محصوالت احتراق شامل گاز دى اكسيد كربن 

H) و گرما مى باشد.  O2 CO2)، بخار آب ( )
CH O CO H O4 2 2 22 2+ → +    

نظر  در  مكعب  متر  حسب  بر  را  متان  گاز  مقدار  اگر 
صورت  به  متان  گاز  مكعب  متر  يك  اين كه  براى  بگيريم 
كامل بسوزد نياز به 2 متر مكعب اكسيژن (O2) دارد، كه در 
 (CO2) اثر اين احتراق كامل يك متر مكعب گاز كربنيك
و 2 متر مكعب بخار آب توليد مى شود كه بايد از محفظه ى 

احتراق تخليه شوند.
در صورت احتراق ناقص در محصوالت احتراق عالوه بر 
 (CO2) مقدارى گاز منواكسيد كربن (H O22 (CO2) و (
نيز توليد مى شود. اين گاز بسيار سمى و خطرناك مى باشد 
و اكثر مرگ و ميرهاى ناشى از كار دستگاه هاى گازسوز به 

علت وجود داشتن منواكسيد كربن رخ مى دهد.
احتراق ناقص به علت كافى نبودن ميزان اكسيژن (هوا) 
در محفظه ى احتراق، تخليه ى ناقص محصوالت احتراق از 
دستگاه گازسوز و نشت محصوالت احتراق به داخل هواى 

محل نصب دستگاه گازسوز، ايجاد مى گردد.
همان طور كه در معادله احتراق كامل متان مشاهده 
كرديد به ازاى هر متر مكعب گاز متان بايد 2 متر مكعب 
اكسيژن وجود داشته باشد. اكسيژن به صورت خالص در 
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 ولت است. شیر کنترل کننده ی دستگاه ها گازسوز از نوع 
ترمو الکتریک است.

اجزای شیر ترموالکتریک
سیم پیچ )بوبین(، صفحه ی جذب شونده، محل اتصال 
ترموکوپل به بوبین، محل اتصال لوله ی شمعک )پیلوت(، 
ساقه ی شیر فشار پیلوت، محل اتصال لوله ی ورود و خروج 

گاز، واشر گازبندی شیربرقی
ترموکوپل و مشعل شمعک در کنار سر مشعل نصب 
قرار  شمعک  شعله ی  داخل  در  ترموکوپل  سِر  می شود. 
می گیرد و باعث تولید اختالف پتانسیل الکتریکی می شود. 
این ولتاژ باعث مغناطیس شدن بوبین شیر ترمو الکتریک 

و باز شدن شیر برقی می گردد.
الکتریکی  جریان  شمعک،  شدن  خاموش  صورت  در 
خارج  مغناطیسی  حالت  از  بوبین  و  می گردد  متوقف 
می شود، در نهایت شیر برقی بسته می شود. با سرد شدن 
به  و   گازسوز  دستگاه  مشعل  به  گاز  جریان  ترموکوپل 

مشعل شمعک قطع می شود.
شعله شمعک خطر انباشته شدن گاز در اثر نشت را در 

دستگاه گازسوز از بین می برد.
تا 250  در حدود 50  ظرفیت حرارتی شعله شمعک 
کیلو کالری در ساعت می باشد که مصرف گاز زیادی را به 

همراه دارد.

ارزش  و   200 Kcal
hr

را  پیلوت  مشعل  ظرفیت  اگر 

9000 در نظر بگیریم مقدار مصرف  Kcal
m3 حرارتی گاز را 

گاز پیلوت عبارت است از:

مصرف گاز شمعک
Kcal

mhr
Kcal hr
m

3

3

200
0/022

9000
= =

گاز   m30/022 ساعت  هر  در  شمعک  شعله  هر  پس 
ماه  یک  برای  را  شمعک  گاز  مصرف  می کند.  مصرف 

محاسبه می کنیم.

مصرف ماهیانه                 m30/022 24 30 15 / 84= × × =
                                                 شمعک

 16m3 مصرف یک ماهه ی هر شعله شمعک در حدود
می باشد که مصرف سالیانه ی آن 192 متر مکعب می باشد.

مصرف گاز پیلوت هر دستگاه 
m316 12 192= × گازسوز در طی یک سال=

یک  در  شمعک  شعله  یک  مصرفی  گاز  با  تمرین: 

ساعت  چند   m
hr

3

0/ 6 مصرف  با  گازی  بخاری  یک  سال 

می تواند تولید گرما کند؟
مصرف بخاری m

hr

3

0/ 6=

مصرف سالیانه شمعک m3192=

m hr
m
hr

3

3
192 320
0/ 6

=

در  بخاری  کار  ساعت  اگر  قبل  تمرین  در  تمرین: 
شبانه روز را 10 ساعت در نظر بگیریم، مصرف سالیانه گاز 
پیلوت هر دستگاه گازسوز نیاز گاز چند روز بخاری را فراهم 

می سازد؟
=hr10 ساعت کارکرد بخاری در شبانه روز  

day320 10 32÷ =

همان طور که می دانید مقدار زیادی از انرژی شعله 
شمعک به هدر می رود و وجود شمعک برای روشن کردن 
مشعل دستگاه در هنگام برقراری جریان گاز می باشد. به 
همین علت بعضی از تولید کنندگان دستگاه های گازسوز 
مشعل شمعک را از اجزای دستگاه گازسوز حذف کرده اند 
و با نصب سیستم جرقه زن خودکار حرارت مورد نیاز جهت 

احتراق گاز تولید می شود.
و  شرکت ها  سایت  و  اینترنت  به  مراجعه  با  تحقیق: 
آب گرم کن  قبیل  از  گازسوز  دستگاه های  تولیدکنندگان 

روز
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مورد  در  گازی  حرارتی  پکیج  و  دیواری  گازی 
دستگاه های گازسوز بدون شمعک تحقیق نمایید و گزارش 
آن را به صورت مکتوب یا بر روی CD به هنرآموز درس 
از  نتایج حاصل  تا خالصه  نمایید  ارائه  تأسیسات حرارتی 

تحقیق هنرجویان در کالس مورد بررسی قرار بگیرد.
نوع  دو  در  معموالً  گازسوز  دستگاه های  جرقه زن 
پیزوالکتریکی و الکترونیکی است. الکترود جرقه زن در کنار 

شمعک و ترموکوپل قرار می گیرد.
روی  ضربه  ایجاد  با  پیزوالکتریکی  جرقه زن  در 
کریستال های موادی نظیر کوارتز الکتریسیته با ولتاژ زیاد 

تولید می شود.
باطری  چند  یا  یک  ولتاژ  الکترونیکی  جرقه زن  در 
باعث  و  تقویت می شود  الکترونیکی  مدار  در یک  کوچک 

ایجاد ولتاژ زیاد می شود.
معموالً  گازسوز  دستگاه های  در  جرقه  ایجاد  عمل 
انجام  جرقه زن  دادن شستی  فشار  با  و  دستی  صورت  به 

می گیرد.

پکیج
برای گرم کردن آب سیستم گرمایش و برای تأمین آب 
گرم مصرفی از پکیج می توان استفاده کرد. ظرفیت حرارتی 
پکیج معموالً به اندازه ای است که نیاز یک واحد مسکونی، 

تجاری و یا اداری را برآورده می سازد.
پکیج ها را به دو دسته ی دیواری و زمینی تقسیم بندی 

می کنند.
کاربرد پکیج های دیواری متداول تر می باشد و معموالً 

در آشپزخانه ی واحدهای مسکونی نصب می شود.

مزایای پکیج دیواری یا شوفاژ دیواری
1- عدم نیاز به موتورخانه مرکزی 

2- مستقل بودن واحدها از یک دیگر 
داخل  از  مرکزی  حرارت  سیستم  عملکرد  کنترل   -3

واحد

معایب پکیج دیواری یا شوفاژ دیواری
1- اشغال فضایی از داخل ساختمان 

2- نصب سیستم حرارتی در داخل واحد و امکان بروز 
خطرات ناشی از کار دستگاه

تذکر: پکیج گازی هوای الزم برای احتراق را از هوای 
داخل ساختمان تأمین می کند و هوای داخل ساختمان در 
زمان کار پکیج گازی مصرف می شود و در صورتی که هوای 
هوا  کمبود  با  ساکنین  نشود،  مصرفی  هوای  جایگزین  تازه 
را در  به طور حتم خطراتی  )اکسیژن( مواجه می شوند که 
بر خواهد داشت. همچنین اگر محصوالت ناشی از احتراق 
از پکیج تخلیه نشود، نشت این محصوالت  به طور صحیح 
برای ساکنین  را  نیز خطرات مرگباری  به داخل ساختمان 

ساختمان به وجود می آورد.

حدود  در  زیادی  گاز  مصرف  گازی  پکیج های 

m دارد که این مصرف زیاد گاز، مصرف 
hr

3

5 تا  m
hr

3

2 / 5

زیاد هوا و تولید زیاد محصوالت احتراق را نسبت به سایر 
باید در  دستگاه های گازی خواهد داشت، به همین دلیل 
هنگام خرید پکیج، تعیین محل استقرار پکیج، نصب پکیج 
و در هنگام کاربرد پکیج رعایت اصول و نکات فنی و ایمنی 

اهمیت بسیار زیادی دارد.
پکیج های دیواری دارای دو مبدل حرارتی اولیه و ثانویه 
می باشند. مبدل حرارتی اولیه آب گرم سیستم گرم کننده 
را تأمین می کند و مبدل حرارتی ثانویه وظیفه ی تهیه آب 

گرم مصرفی را به عهده دارد.
مبدل حرارتی اولیه گرمای مورد نیاز خود را از شعله 

مشعل تأمین می کند.
حرارت مورد نیاز برای تهیه آب گرم مصرفی در مبدل 
حرارتی ثانویه توسط آب گرم مبدل حرارتی اولیه تأمین 

می شود.
با باز شدن شیر آب گرم لوازم بهداشتی جریان آب گرم 
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قطع  رادياتورها  طرف  به  كننده  گرم  سيستم  گرم 
ثانويه  حرارتى  مبدل  داخل  به  گرم  آب  اين  و  مى شود 
جريان مى يابد و باعث گرم شدن آب سرد ورودى به مبدل 
حرارتى ثانويه مى شود. آب گرم مصرفى از پكيج به داخل 
لوله ى آب گرم مصرفى ساختمان جريان مى يابد. پس از 
بسته شدن شير آب گرم مصرفى، آب گرم سيستم گرم 
به  آن  جريان  و  يافته  جريان  رادياتورها  به  مجدداً  كننده 

مبدل حرارتى ثانويه قطع مى گردد. 
سيستم  گرم  آب  دماى  كه  زمانى  تا  پكيج  مشعل 
نرسيده  اكوستات  توسط  شده  تنظيم  دماى  به  گرمايش 

است به كار خود ادامه مى دهد.
در تابستان جريان آب گرم سيستم گرمايش به طرف 
رادياتورها قطع است در نتيجه مشعل پكيج با باز شدن 
شير آب گرم مصرفى روشن مى شود و با بسته شدن شير 

آب گرم مصرفى مشعل پكيج خاموش مى شود. 
آب گرم كن  مشابه  ديوارى  پكيج  تابستانى  عملكرد 

گازى ديوارى (لحظه اى) مى باشد.

اجزاى پكيج گازى ديوارى
حرارتى  مبدل   -3 گاز  كنترل  شير   -2 مشعل   -1
سه راهه ى  شير   -5 گرمايش  مدار  الكتروپمپ   -4 اوليه 
ثانويه  حرارتى  مبدل   -7 بسته  انبساط  مخزن   -6 برقى 
8- شير اطمينان 9- كالهك تعديل 10- بُرد الكترونيكى 
گرمايش  مدار  پُركن  شير   -12 فشار  سنسور   -11
مصرفى  گرم  آب  خروج  و  سرد  آب  ورود  لوله هاى   -13
14- لوله هاى رفت و برگشت آب گرم سيستم گرمايش 
شير   -17 حرارتى  ايمنى  كليد   -16 پتانسيومتر   -15

هواگيرى خودكار
مى باشد  آتمسفريك  نوع  از  ديوارى  پكيج هاى  مشعل 
كه مخلوط گاز و هوا پس از خروج از اريفيس ها در پره هاى 
در  مشعل  اين  مى گردد.  مشعل  حرارت  كننده ى  پخش 

پايين مبدل حرارتى اوليه نصب مى شود.

مغناطيسى  شير  عدد  دو  از  گاز  كنترل  شير 
(برقى) و يك عدد رگوالتور گاز تشكيل شده است. 

يكى از شيرهاى برقى جريان گاز ورودى به مشعل را 
شير  مى نمايد.  وصل  و  قطع  پتانسيومتر  فرمان  اساس  بر 
برقى ديگر كه براى ايمنى در شير كنترل گاز تعبيه شده 
است در اثر فرمان ترموكوپل عمل كرده و جريان گاز را 
قطع مى كند يعنى با سرد شدن ترموكوپل قطع مى كند. 
رگوالتور گاز كه در داخل شير كنترل قرار دارد وظيفه ى 

تنظيم فشار گاز ورودى به مشعل را بر عهده دارد. 
بيش  حرارتى  مبدل  بااليى  قسمت  دماى  صورتى  در 
از 110 درجه ى سانتى گراد شود، كليد ايمنى حرارت كه 
بر روى مبدل حرارتى اوليه نصب شده است فرمان قطع 
گاز را از طريق بُرد الكترونيك به شير برقى ايمنى مى دهد 
در نتيجه جريان گاز توسط شير كنترل گاز قطع مى شود 
و مشعل خاموش مى شود. همان طور كه مالحظه كرديد 

شير كنترل گاز 4 وظيفه ى مهم را بر عهده دارد.
از  ارسالى  پيام هاى  ديوارى  پكيج  الكترونيكى  بُرد 
سنسور فشار، پتانسيومتر كنترل دما و كليد ايمنى حرارت 
را دريافت مى كند و فرمان هاى الزم را به شير كنترل گاز، 
شير سه راهه ى برقى و الكتروپمپ مدار آب گرم كننده 

صادر مى كند.
گرم  آب  دماى  و  گرمايش  سيستم  گرم  آب  دماى 
مصرفى توسط دو پتانسيومتر جداگانه قابل تنظيم است. 

فرمان اين پتانسيومترها به بُرد الكترونيكى پكيج است.
مبدل حرارتى اوليه پكيج از نوع پره و لوله مى باشد كه 
توسط گرماى مشعل گرم مى شود. گرماى جذب شده از 
شعله ى مشعل دماى آب داخل لوله هاى مسى را افزايش 
اين  لوله هاى  درون  گرمايش  سيستم  گرم  آب  مى دهد. 

مبدل جريان دارد.
كه  است  لوله  و  پوسته  نوع  از  ثانويه  حرارتى  مبدل 
آب گرم سيستم گرم كننده درون پوسته ى مبدل جريان 
دارد. در داخل اين پوسته لوله هاى مسى وجود دارد كه 
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آب گرم مصرفى درون آن جريان دارد. آب سرد به 
داخل لوله هاى مسى وارد مى شود و پس از تبادل حرارت 
با آب گرم سيستم گرمايش داخل پوسته، گرم شده و پس 
از خروج از لوله هاى مسى مبدل حرارتى ثانويه وارد لوله ى 

آب گرم ساختمان مى شود.
در زمانى كه شير آب گرم مصرفى باز نباشد، آب گرم 
سيستم گرمايش در داخل پوسته ى مبدل حرارتى ثانويه 
جريان ندارد و آب گرم مدار گرم كننده از طريق لوله ى 
پخش  دستگاه هاى  ساير  يا  رادياتورها  به  گرم  آب  رفت 

كننده ى گرما وارد مى شود. 
رادياتور  نصب  محيط  با  رادياتورها  داخل  گرم  آب 
تبادل حرارت مى كند و با كاهش دما وارد لوله ى برگشت 

آب گرم شده و به پكيج باز مى گردد.
وظيفه ى به جريان انداختن آب گرم سيستم گرمايش 
بين پكيج و دستگاه ها پخش گرما به عهده ى الكتروپمپ 
خطى  نوع  از  الكتروپمپ  اين  مى باشد.  پكيج  داخل 
سانترى فوژ است. وظيفه ى ديگر پمپ به جريان انداختن 
مبدل  و  اوليه  حرارتى  مبدل  بين  كننده  گرم  مدار  آب 
است.  مصرفى  گرم  آب  تهيه ى  زمان  در  ثانويه  حرارتى 
پمپ پكيج ها معموالً داراى سه دور مى باشند كه با توجه 
به طول لوله كشى سيستم گرمايش دور پمپ را انتخاب 

مى كنند.
بر روى لوله ى آب سرد ورودى به مبدل حرارتى ثانويه 
يك سنسور فشار نصب مى شود. با باز شدن شير آب گرم 
هر يك از وسايل بهداشتى آب سرد درون مبدل حرارتى 
ثانويه به جريان مى افتد تا پس از گرم شدن به لوله ى آب 

گرم مصرفى ساختمان وارد شود. 
باز شدن شير آب گرم مصرفى و به جريان درآمدن آب 

سرد يعنى تغيير فشار در محل نصب سنسور فشار.
صادر  الكترونيكى  بُرد  به  را  تغيير  اين  فشار  سنسور 
مى كند و بُرد الكترونيكى مفهوم اين پيام دريافتى را نياز 
به آب گرم مصرفى تشخيص مى دهد. درنتيجه پيامى به 

شير سه راهه ارسال مى كند.
است  مشخص  نامش  از  كه  همان طور  راهه  سه  شير 
از  برگشتى  گرم  آب  كه  مى باشد  اتصال  محل  سه  داراى 
آن  به  ثانويه  حرارتى  مبدل  از  برگشتى  آب  و  رادياتورها 
مى تواند وارد شود. البته در يك زمان واحد فقط يكى از 
اين لوله ها ارتباطش با داخل شير سه راهه برقرار است و 
پمپ  وارد  آن  خروجى  اتصال  از  شير  اين  به  ورودى  آب 
مبدل  وارد  شدن  گرم  براى  و  شود  مى  پكيج  جريانى 
حرارتى اوليه مى گردد. در شكل 1-14 مدار جريان آب در 

داخل لوله هاى پكيج را مشاهده مى كنيد.
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شود  مى  باز  مصرفى  گرم  آب  شير  كه  زمانى 
سنسور فشار فرمانى صادر مى كند كه نتيجه ى آن بسته 
 1 شماره ى  به  راهه  سه  شير   2 شماره ى  مسير  شدن 

مى باشد. در اين لحظه ارتباط 3 با 1 برقرار مى شود.
وارد  اوليه  حرارتى  مبدل  از  خروجى  گرم  آب  يعنى 
تبادل  از  پس  و  شود  مى  ثانويه  حرارتى  مبدل  پوسته ى 
مبدل  پوسته ى  از  مسى  لوله هاى  داخل  آب  با  حرارت 
ثانويه خارج شده و با عبور از اتصال هاى 3 و 1 شير سه 
مبدل  به  ورودى  سرد  اب  مى رسد.  پمپ  مكش  به  راهه 
ثانويه در اثر تبادل حرارت با آب گرم داخل پوسته، گرم 

شده و به طرف لوازم بهداشتى جريان مى يابد.
جريان  مصرفى،  گرم  آب  شير  شدن  بسته  از  پس 
در  مى شود.  متوقف  ثانويه  مبدل  لوله هاى  داخل  در  آب 
نتيجه سنسور فشار پيام قطع جريان آب گرم مصرفى را 
صادر مى كند و باعث تغيير حالت شير سه راهه مى شود 
شود.  مى  باز   1 به   2 مسير  و  قطع   1 به   3 مسير  يعنى 
وارد  ديگر  اوليه  مبدل  از  خروجى  گرم  آب  حالت  اين  در 
پوسته مبدل ثانويه نمى شود و وارد لوله ى رفت آب گرم 

(HWS)  سيستم گرمايش مى شود و پس از تبادل در 
رادياتورها از طريق لوله ى برگشت آب گرم (HWR)  و با 

عبور از شير سه راهه به مكش پمپ مى رسد.
بسته ى  نوع  از  ديوارى  پكيج هاى  انبساط  مخزن 

ديافراگمى مى باشد.
ظرفيت حرارتى پكيج هاى زمينى و ديوارى در حدود 

Kcal است.
hr

50000 Kcal تا
hr

20000
پكيج هاى ديوارى كه در داخل واحدهاى مسكونى نصب 
 30000 تا   20000 حرارتى  ظرفيت  داراى  مى شوند، 
كيلو كالرى بر ساعت مى باشند كه براى واحدهاى 60 تا 

180 متر مربعى مناسب هستند.

شكل1-14- مدار جريان آب پكيج

الكتروپمپ

شير سه راهه
HWR

HWS

سنسور فشار

مبدل حرارتى ثانويه

مبدل حرارتى اوليه
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تذكر: بر اساس مقررات ملى ساختمان نصب وسايل 
گازسوز پرمصرف مانند آب گرم كن فورى و پكيج در واحدهاى 
 60 از  كمتر  آن ها  مساحت  كه  مسكونى  غير  يا  مسكونى 
متر مربع مى باشد ممنوع است مگر آن كه هواى مورد نياز 
جهت احتراق گاز مصرفى آن ها از طريق دريچه ى دايمى كه 
اين  مساحث  گردد.  تأمين  دارد  راه  آزاد  هواى  به  مستقيماً 
دريچه ى دايمى به ظرفيت حرارتى دستگاه گازسوز بستگى 
دارد. مساحث دريچه ى دايمى براى دستگاه هاى گازسوز تا 
تا   30000 از  و  معادل150cm2مى باشد   

50000 كيلوكالرى بر ساعت معادل 210cm2 است.

حسب  بر  را   150cm2 دريچه   ابعاد  تمرين: 

سانتى متر به دست آوريد.
مساحت  و  مى باشند  شكل  مستطيل  معموالً  دريچه ها  اين 
براى  مى باشد.  عرض  در  طول  ضرب  حاصل  برابر   آن ها 
وجود  مى تواند  عرض  و  طول  چندين   150cm2 دريچه ى 

داشته باشد.
. cm m30 5× cm يا  cm15 10× به طول مثال: 

ارتفاع  افزايش  با  دستگاه ها  حرارتى  ظرفيت 
متر   600 هر  ازاى  به  مى يابد.  كاهش  آن ها  نصب  محل 
ارتفاع از سطح درياهاى آزاد 3 درصد از ظرفيت حرارتى 

كاسته مى شود.
 120 حداقل  ارتفاع  در  بايد  ديوارى  پكيج هاى 
سانتى مترى از كف نصب شوند و از ديوار يا كابينت مجاور 

بايد حداقل 15 سانتى متر فاصله داشته باشد.
پكيج ديوارى نبايد در باالى دستگاه هاى گرمازا مانند 
اين  از  پكيج  افقى  فاصله  حداقل  و  شوند  نصب  اجاق گاز 

دستگاه ها 40 سانتى متر است.
حداقل فاصله ى پكيج ديوارى از ديوار مقابل يك متر 

است.

محل نصب پكيج سرپوشيده و تا حد ممكن به 
محل هاى مصرف آب گرم نزديك باشد و در مجاورت آن 

مواد قابل اشتعال وجود نداشته باشد.
در محل نصب پكيج وجود پريز برق، سيم اتصال زمين 

و كف شوى فاضالت ضرورى است.
نصب پكيج مانند ساير دستگاه هاى گازسوز در حمام، 
رخت كن، توالت، محوطه هاى سونا، جكوزى، اتاق خواب و 

فضاهاى بدون هواكش ممنوع مى باشد.
و  است  سانتى متر   15 پكيج  دودكش  قطر  حداكثر 
حداقل طول لوله ى رابط عمودى دودكش 25cm مى باشد.
پكيج  گرمايش  سيستم  گرم  آب  مدار  در  آب  فشار 
حداقل 0/8 بار (8 متر ستون آب) و حداكثر 1/5 بار (15 

متر ستون آب) مى باشد.
مدار  در  آب  فشار  كه  صورتى  در  اطمينان پكيج  شير 

گرم كننده ى پكيج به 2/5 بار برسد باز مى شود.
پكيج بايد داراى شير مصرف گاز مستقل داشته باشد و 

از اين شير انشعاب ديگرى گرفته نشود.
استفاده از لوله هاى خرطومى الومينيومى براى دودكش 
و شيلنگ هاى الستيكى و شيلنگ هاى فشار ضعيف براى 
ممنوع  و  نبوده  مجاز  ساختمان  لوله هاى  به  پكيج  اتصال 

است.
حداقل فاصله ى دودكش از اشياء و مواد قابل اشتعال 

مانند پرده ى آشپزخانه 50 سانتى متر است.
حداكثر طول لوله ى رابط دودكش بايد 0/45 متر براى 
لوله  قطر  اگر  باشد.  رابط  ى  لوله  قطر  سانتى متر  هر 2/5 
لوله ى  طول  حداكثر  باشد  سانتى متر   10 دودكش  رابط 

رابط عبارت است از:
m10 0/ 45 1/ 82 / 5 × =

ارتفاع مركز زانويى لوله هاى آب سرد، آب گرم مصرفى، 
 90 كف  از  گرمايش  سيستم  گرم  آب  برگشت  و  رفت 

سانتى متر است.
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ساختمان پكيج هاى زمينى با پكيج هاى ديوارى 
متفاوت است.

در پكيج هاى زمينى تجهيزاتى شبيه دستگاه هاى يك 
موتورخانه ى حرارت مركزى را در داخل يك حجم كوچك 

تعبيه شده است. 
اجزاى پكيج زمينى

مدل  پره  چهار  مثًال  كوچك  پره اى  چدنى  1-ديگ 
گازسوز  مشعل   -2 كم  ظرفيت  با  فوالدى  ديگ  يا   300
دور  سه  خطى  الكتروپمپ   -3 فن دار  يا  آتمسفريك 
حرارتى  مبدل  ديافراگمى 5-  بسته ى  انبساط  مخزن   -4
تهيه آب گرم مصرفى 6- شير هواگيرى خودكار 7- شير 
(دماسنج،  دهنده ها  نشان  نصب  صفحه ى   -8 اطمينان 

فشارسنج) و... مى باشد.
درخارج از محل سكونت  پكيج هاى زمينى را معموالً 
كه شرايط محل نصب را از نظر فنى و ايمنى داشته باشد، 
پكيج هاى  مانند  زمينى  پكيج هاى  مشعل  مى كنند.  نصب 
ديوارى نمى باشد و در حين كار توليد صدا مى كند. حجم 
پكيج هاى زمينى و وزن آن ها نسبت به پكيج هاى ديوارى 

بيشتر است.

گازسوز  ديوارى  پكيج  به  مربوط  توضيحات  نكته: 
پيشرفت  با  البته  مى باشد.  صادق  پكيج ها  اغلب  مورد  در 
فناورى مدل هاى جديدتر پكيج به بازار عرضه مى شود كه 
معموالً تغييرات آن ها در مدارهاى كنترل و كنترل كننده ها 
مى باشد به طور مثال تنظيم دماى آب گرم مصرفى و آب 
و  شده  تنظيم  ديجيتال  صورت  به  كننده  گرم  مدار  گرم 
دما ها نيز به صورت ديجيتال به نمايش در مى آيد و قابليت 

برنامه ريزى هاى مختلف در آن ها مهيا شده است.

تذكر: نصب، راه اندازى و تعمير پكيج هاى گازى بايد 
توسط افرادى كه دوره هاى آموزشى مربوط به پكيج را در 
و  نصاب  گواهينامه      معتبر  داراى  و  گذرانده  معتبر  مراكز 

تعميركار پكيج مى باشند، انجام مى شود.
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جدول كلمات متقاطع (شماره ى 5)
10    9             8            7            6    5             4         3       2           1            

افقى:
Kcal است 2- از اجزاى شبكه ى لوله كشى، 

kg
1- واحد آن 

رنگ  اتومبيل،   -4 وحشى  شهر  پشه،  طنين   -3 آسان 
استاندارد لوله هاى هواگيرى 5- مينو نشده، واحد قدرت، 
تنظيم انگليسى 6- پايين طبقه ى دهمى ساختمان، طال 
وسيله ى   -8 رياضى  در  مجموعه اى  موسيقى،  الفباى   -7
بهداشتى حمام، نام خانوادگى 9- ارتفاع سنج 10- آب زير 

صفر، ماده ى جرقه زن پيزوالكتريكى

عمودى:
1- نوعى رادياتور 2- حداكثر حجم اين مخزن 240 ليتر 
است 3- خيره، بخارى ديوارى 4- نوعى گاز، اولين عدد    
گازى  چدن كارى،  خاك   -6 مادر  ورزش  شيمى،  يِك   -5
در هوا، رام نشده 7- اندازه گير مقاومت، بانمك 8- فرمان، 
پر  كننده ى  پخش   -10 فركانس  واحد  قليل،   -9 افتراء 

صداى گرما

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


