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 جیپک دھنده لیتشک یاجزا

 جیپک قطعات و اجزا شرح

 قطعات یبرخ شرح و یبررس بھ بخش نیا در قبل، یھا بخش اطالعات بھ توجھ با
ا ادامھ در. شود یم پرداختھ جیپک ھ دو از یینم دل تک یکی ج،یپک نمون  دو یگرید و مب

ود ای ودوج کھ یادآوری نیا با. است آمده قطعات یمعرف ھمراه بھ مبدل  قطعات یبرخ نب
تگ ھ یبس رد ب تگاه یطراح و عملک اختھ دس ده س ط ش ازنده توس ھ و دارد س ور ب  یکل ط

ھ کار بھ قطعات ھمھ شرح کھ آنجا از. بود نخواھد دستگاه ضعف ای قوت نشانگر  در رفت
ذا است، خارج مطلب حوصلھ از تنوع و یفراوان علت بھ جیپک ھ در ل ھ ادام  یچگونگ ب

 .میا پرداختھ قطعات یبرخ تارساخ و عملکرد
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 اجزا یراھنما جدول ♦

  فن. 2  تازه یھوا درپوش. 1
  حد ترموستات. 4  یاصل مبدل. 3
  حسگر گرمایش رفت. 6  برنر. 5
  زن جرقھ. 8  شعلھ صیتشخ و زن جرقھ الکترود. 7
  پرشر سوئیچ آب. 10  راھھ شیر سھ. 9

  بھداشتی آب حسگر دمای. 12  پرشر حسگر. 11
  گاز ریش. 14  مبدل ثانویھ. 13
  پرکن ریش. 16  فلومتر. 15
  ھواگیر پمپ. 18  پمپ. 17
  تراقاح محفظھ پانل. 20  شیر اطمینان. 19
  انبساط  منبع. 22  محفظھ احتراق. 21
  دودکش اتصال. 24  پرسوئیچ ھوا. 23

  

 جیپک قطعات و اجزا کارکرد شرح

 جیپک دھنده لیتشک قطعات

 :میکن یم میتقس دستھ دو بھ را جیپک قطعات

 یکیالکترون قطعات. 1

 یکیمکان قطعات. 2

 :شوند یم میتقس دستھ سھ بھ خود یکیالکترون قطعات

ھ را یدرخواست یھا برنامھ یاجرا و کنترل فھیوظ کھ دھابر. 1  شده رهیذخ آن در ک
 .دارند را است

ات. 2 ھ یقطع ط ک ھ فق ان ب رد فرم رل ب را کنت د یم اتیعمل یاج ھ کنن وال ک  از معم
 .شوند یم ھیتغذ ولت 220و 110برق
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ھ برد و دھند یم گزارش کنترل برد بھ را راتییتغ کھ یقطعات. 3  اراخب نیا نسبت ب
 .کند یم صادر را اتیعمل انجام دستور فرمان یمجر قطعات بھ

 

 

 

 بردھا

د ای کی با فقط و شد ینم استفاده کنترل برد از یمیقد یھا جیپک در  ای ترموستات چن
ا. شدند یم کنترل یکیمکان قطعھ چند و آکوستات ون ام ا جیپک در اکن واع از ھ  اقسام و ان

 .شود یم استفاده بردھا

 و است شده رهیذخ آن سازنده کارخانھ در کھ ییھا برنامھ طبق دارد فھیوظ کنترل برد
ھ کننده  مصرف کھ ییازھاین د، یم اعالم آن ب ات کن رل را قطع رده کنت ا ک  مصرف ازین ت

 کنند یم محول برد سھ ای دو بھ را فیوظا نیا ھا شرکت از یبرخ در. شود برطرف کننده
 .شود متحمل را یکمتر نھیھز کننده مصرف شدن، خراب صورت در تا

ر یداخل حافظھ ھمان ای پیکروچیم کھ دارد وجود برد کی شھیھم  نصب آن یرو ب
. شود یم گفتھ کنترل یاصل برد برد، نیا بھ. است متصل دستگاه یاصل قطعات بھ و شده
تگاه در ھ ییھا دس فحھ ک گرینما ص الیجید ش د ت وال دارن رد کی از معم رید ب تفاده گ  اس
ود یم ھ ش د اب ک تھ چن ھ میس رش رد ب ل ب ل یاص ت متص ھیوظ. اس رد نیا ف ا ب  شینم

ع ف یھا تیوض تگاه مختل ت دس ھیوظ اس رید ف رد نیا گ تیدر ب ت اف  یھا درخواس
ع اکثر در کھ گرید برد. است دستگاه یلصا برد بھ آن اعالم و کننده مصرف ا مواق رد ب  ب

تگاه یاصل ام دس ده ادغ رد است ش ھ ب ھ زن جرق دا. شود یم گفت تگاه دتع ھ ییھا دس رد ک  ب
 تواند یم زن جرقھ برد. ھستند کم اریبس است شده جدا یاصل برد قسمت از ھا آن زن جرقھ
 شده نصب دستگاه نییپا محوطھ در ای گاز ریش یرو بر ای دستگاه یاصل برد بھ دهیچسب
  .باشد
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 کنترل یاصل برد

دما حسگر، توسط شده اعالم طیشرا بھ نسبت دارند فھیوظ بردھا  حسگر ھاNTC نن
 گاز، ریش پمپ، مانند فرمان یمجر قطعات بھ شده رهیذخ یھا برنامھ و دود حسگر شعلھ
د صادر عملکرد دستور راھھ سھ ریش و فن زن، جرقھ ا از یبعض در. کن وان یم بردھ  ت

ھ یراتییتغ بت ب را نس رف طیش ده مص ادیا کنن رد ج ھ. ک وان ب ال عن ا مث ھ ییدم ط ک  توس
 شوند یم نییتع اتورھایراد مانند ییگرما یھا مبدل بھ متصل جیپک کی یبرا کننده مصرف

را و ستندین کسانی شود یم متصل کف از شیگرما ستمیس بھ کھ یجیپک یدما با  نیا یب
 جادیا تیمحدود یمشتر توسط دما نییتع یبرا ستیبا یم جیپک نصب زمان در موضوع

 کار سیسرو توسط نصب زمان در است ممکن کھ است یراتییتغ از یکی باال مثال. کرد
 راتییتغ نیا. شود یم انجام روش چند بھ مختلف یھا جیپک در کھ باشد داشتھ ازین آن بھ
د: شامل تواند یم برد در وع لیتب ا اختالف رییتغ سوخت، ن داکثر استارت، یدم وان ح  ت

ا حداکثر ج،یپک ،ییگرما رم آب یدم دھا از یبعض در. باشد...  و یمصرف گ را برن  یب
ھ در تر راحت یانباردار و یاقتصاد صرفھ و کار یراحت دل ھم رد کی از ھا م رل ب  کنت

 با فقط و باشد داشتھ ییکارا ھا مدل ھمھ یبرا تواند یم برد نیا. است شده استفاده ھشرفتیپ
 ھیتھو نوع و کار نوع توان، نظر از کھ مختلف یھا مدل در را برد نیا توان یم یراتییتغ

 حیتوض بھ ادامھ کھ دشو یم اعمال روش چند بھ راتییتغ نیا. برد کار بھ ھستند، متفاوت
  .میپرداز یم آن

اب اتصال نصب با روش نیا: اول روش ابت یھا شاخک نیم رد در یث رل ب  انجام کنت
 .شود یم گفتھ کردن جامپر آن بھ کھ شود یم

 شده صبن کنترل برد از یقسمت در یکوچک یدھایکل تعداد بردھا نیا در :دوم روش
 چیسوئ پید دھا،یکل نیا بھ شود یم اعمال راتییتغ نیا ھا آن کردن روشن ای خاموش با کھ

 .شود یم گفتھ
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وم روش ھ یازین روش نیا در :س ھ یدسترس ب رد ب رل ب از ای کنت ردن ب  درب ک
تگاه ھ و دس رد محفظ رل ب تین کنت وع نیا در. س ا ن ا اتیعمل بردھ فحھ قیطر از ھ  ص

 .است تر آسان بردھا گرید بھ نسبت و شود یم انجام جیپک درب یور یدھایکل و شگرینما

 شھر یورود  5  زن جرقھ تیک  1
220V  9  آب پرشر و جیگ  13  حد وزیف 

  تالیجید

 ریش ماژوالر  10  گاز ریش نیبوب  6  فن  2
  یپل سید سوکت  14  گاز

  7  آب پمپ  3
 و یخروج

 ترانس یورود
  ھیتغذ منبع

 و شیگرماNTC   15  حسگر ونی  11
  یمصرف گرم آب

 طرفھ سھ ریش  4
 فن پرشر  8  

 حسگر فلو  12  
  یاتاق ترموستات  16  

 

1  
 میس
 بھ زن جرقھ

  الکترود
 وزیف  5

  9  یا شھیش
 گاز ریش

 نیبوب
  اصل

 چیسوئ پرشر  13
 یخال سوکت  17  آب

  .است

 پمپ ارت  2
 ریش  6  آب

 دارم NTC  18  یخال  14  یخال  10  یبرق
  یشیگرما

 یاصل ارت  3
 پمپ  7  بدنھ بھ

 پرشر  11  آب
 آب فلومتر  15  فن چیسوئ

  19  گرم
NTC آب 
 گرم

  )مستغرق(

 شھر برق  4
220V  8  فن 

 وزیف  12  
 ماژوالر  DISPLAY  20  16  یحرارت

  گاز ریش
  

درا  کنترل برد یاصل ساختار در رییتغ و ریتعم گونھ چیھ روز صورت در و ندارن  ب
ھ اق ھرگون س یاتف رد راتیتعم از پ ئول ب ھ آن تیمس ده ب رو عھ د یم ارک سیس ا. باش  تنھ

و دارد وجود مجاز کار سیسرو توسط آن ریتعم امکان کھ یمورد  یا شھیش وزیف ضیتع
  .است



6 
 

6 
 

 
 معمول یھا جیپک در گاز کنترل ریش

ھیوظ ریش نیا ن ف اموش و روش ردن خ علھ میتنظ و ک از ش ر را گ ده ب . دارد عھ
 یدارا ریش نیا. است ایتالیا کشور ساخت SIT845 استفاده مورد گاز ریش نیتر متداول

ھ کند یم عبور آن از گاز یزمان و) یبرق ریش( است گاز وصل و قطع ریش دو  دو ھر ک
م با یبرق ریش از ھ ان صورت نیا ریغ در و باشند ب ھ یزم  بستھ دو آن از یکی یحت ک

 .کرد نخواھد عبور ریش از گاز باشند،

ود ر وج ان فن از ریش زمیمک ورت در گ ع ص از قط رق، ای گ بب ب ع س ار قط  خودک
 .شود یم یبرق یرھایش

ا ھ توجھ ب ھ یوقت شکل ب از فشار ک یتع فشار از ،یخروج گ ده نی دوالر توسط ش  م
از فشار میتنظ ریش باشد، شتریب  ستمیس یاصل افراگمید ریز فشار جھینت در و شود یم ب

رل دی یم کاھش قیدق کنت ار و شود یم بستھ یاصل ریش. اب ھ خروج فش  شیپ از فشار ب
 ریش باشد، شده میتنظ فشار از کمتر یخروج گاز فشار اگر برعکس و رسد یم هشد میتنظ
زا قیدق کنترل ستمیس فشار و شود یم بستھ فشار میتنظ ھ،ی شیاف از باعث افت  ریش شدن ب
  .کند یم نیتضم را مشعل بھ ثابت فشار با گاز ورود گاز ریش نحو نیبد.شود یم یاصل

  رگازیش بھ یورود گاز فشار یریگ اندازه محل  1

  رگازیش از یخروج گاز فشار یریگ اندازه محل 2

  )مشعل بھ یورود(
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 )برنر(مشعل سمت بھ گاز یخروج 3

 فشار کننده لیتعد لولھ 4

 رگازیمدوالتورش میس اتصال محل 5

  گاز فشار حداقل میتنظ محل  6

  گاز حداکثرفشار میتنظ محل  7

  گاز ریش ولت220 برق کابل اتصال محل  8

  گاز یرودو  9

  رگازیش درپوش  10

   

  (SIT 845 SIGMA)معمول یھا جیپک گاز کنترل ریش میتنظ

ھ جیپک فشار یپارامترھا یریگ اندازه و میتنظ جھت وان چیھ ب  ھیتوص یچشم روش عن
را یریگ اندازه لیوسا او استفاده و شود ینم دازه یب  یم ھیتوص مناسب فشار یریگ ان

رفتن باعث و ستین قیدق عنوان چیھ بھ یچشم روش کھ چرا.گردد  از دستگاه فاصلھ گ
  .شود یم آل دهیا و یطراح طیشرا

  گاز کنترل یورود فشار یریگ اندازه

ھ توجھ با رگازیش درپوش یجداساز از پس.1 ذار شماره ب  را 1 شماره چیپ ریتصو یگ
ر یورود گاز فشار یریگ اندازه محل در را مانومتر لولھ و) گام کی(کرده باز یکم  ارق
  .دیدھ

  .گردد یم ھیتوص TESTO 510 یتفاضل فشار،فشارسنج یریگ اندازه یبرا

ا را جیپک.2 داکثر ب وان ح ن ت ت نیا در دیکن روش رم رآبیش( حال ا را گ ا ت از انتھ  ب
 اعالم سازنده طرف از کھ باشد یمصرف گاز نوع با متناسب دیبا گاز یورود فشار)دیکن
  .دارد گاهدست نوع و تیظرف بھ یبستگ و.گردد یم

  .دیشو مطمئن آن بودن محکم از و بستھ را1 چیفشار،پ تست انیپا در.3

  برنر بھ یورود فشار حداکثر میتنظ
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  . دھید قرار فشارگیري نقطھ در را مانومتر لولھ و)  گام یك(  كرده باز كمي را 2پیچ

 دندا قرار یبرا ھا دستگاه از یبرخ در است ممکن شد ذکر قبل قسمت در کھ ھمانطور
 بھ مراجعھ کھ باشد شده ھیتوص سازنده طرف از یخاص اتیتوان،عمل حداقل حالت در

  .گردد یم ھیتوص سازنده یراھنما ای نصب دفترچھ

  گاز رکنترلیش

 یم استفاده گاز کنترل ریش از شعلھ میتنظ و شدن خاموش و روشن کنترل یبرا
 متناوب ولت 110 ای 220 برق:کنند یم استفاده برق نوع دو از معموال گازھا ریش.شود

AC میمستق ولت 20 تا  2برق و گاز وصل و قطع یدھایسلونوئ ھیتغذ یبرا DC یبرا 
 رگازیش از ما کشور یھا جیپک در یکاربر نیشتریب.مدوالتور بھ اتصال و شعلھ میتنظ

SIT845 یدست صورت بھ آن میتنظ و است ایتالیا کشور ساخت رگازیش نیا.باشد یم 
  .باشد یم

 یخروج گاز فشار.باشد بار یلیم18 ای و آب ستون متر یلیم 178 ستیبا یم گاز رفشا
 توسط آن قیدق مقدار کھ شود یم میتنظ بار یلیم 12 حداکثر تا بار یلیم 1.5 حداقل از

 شعلھ ای حداقل فشار میتنظ شود یم داده آموزش کاران سیسرو یبرا سازنده شرکت
 چرخش با.شود یم انجام دارد قرار مدوالر وسط در کھ یکیپالست چیپ قیطر از کوتاه

 یم کم آن عکس جھت در و ادیز یخروج گاز فشار ساعت یھا عقربھ ریمس در چیپ
 چیپ وسط در رایرد،زیگ انجام سو دو یگوشت چیپ با فقط عمل نیا دیباش داشتھ توجھ.شود
 چیپ با میظتن زمان در و است مشخص مدوالر لھیم یانتھا در کھ دارد قرار ییھا حفره
 باعث موضوع نیھم و کند یم برخورد مدوالر لھیسرم با ابزار سو،نوک چھار یگوشت

 یاد،میز شعلھ با یخروج فشار حداکثر میتنظ یبرا.نشود انجام قیدق میتنظ شود یم
 یبرا.شود باشد،انجام یم کم شعلھ میتنظ چیپ اطراف در یا مھره چرخاندن با ستیبا

 در مھره چرخاندن با.شود استفاده یمتر یلیم 10 آچار از ستیبا یم مھره نیا چرخاندن
 یم کم مخالف جھت ودر ابدی یم شیافزا ادیز شعلھ فشار ساعت یھا عقربھ ریمس

  .شوند

 سپس.میکن یم متصل Output قسمت بھ را مخصوص فشارسنج شعلھ میتنظ زمان در
 چیپ چرخش با و میکن یم قطع را مدوالر میتنظ یھا میس از یکی کم شعلھ میتنظ یبرا

 از ستیبا یم ادیز شعلھ میتنظ یبرا.میکن یم میتنظ را یخروج فشار کم شعلھ بھ مربوط
 داشتھ توجھ.میدھ یم قرار DC برق حالت در را متر ولت نمود استفاده متر ولت کی

 در میمستق برق تست ضمنا و باشد ولت 12 از شتریب ستیبا یم شده میتنظ د،رنجیباش
 آب ریش.باشد متصل رگازیش بھ مدوالر یھا میس یعنی.باشد یم حیصح مصرف زمان
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 صفحھ یرو بر شده میتنظ یدما.شود روشن مشعل تا نموده باز را یمصرف گرم
 یھا میس.کنند کار توان حداکثر با دستگاه تا میدھ یم قرار حالت نیآخر در شگرراینما

 14ولتاژ،بھ تا میمان یم ظرومنت میکن یم متصل مدوالر یھا میس پشت بھ را متر ولت
 گرم آب یدما تا میکن یم کم را شعلھ آرام د،آرامینرس ولت 14 بھ ولتاژ اگر.برسد ولت

 با ولت 14 بھ دنیرس از پس.ببرد باالتر را ولتاژ کنترل برد و دیایب نییپا یمصرف
 یم میتنظ Output چیپ بھ متصل بار یلیم فشارسنج بھ توجھ با ادیز شعلھ مھره چرخش

 دستگاه یحرارت توان و یبازدھ نسبت بھ یخروج گاز فشار حداکثر و حداقل.دیکن
 نیتکنس با دستگاه ھر شعلھ و کم شعلھ فشار مورد در است بھتر پس.شود یم مشخص

 یادیز یرگازھایش.دیکن مراجعھ دستگاه یفن دفترچھ بھ ای شود مشورت شرکت ھمان
 نیھم بھ رگازھایش نوع نیا میتنظ.باشد یم IT845 رگازیش مشابھ کھ دارند وجود

 یارسال ولتاژ کم با کنترل برد از رگازھایش نیا میتنظ.شوند ینم میتنظ یکیمکان صورت
 رگازیش میتنظ یمنو وارد ستیبا یم رگازیش نوع نیا میتنظ یبرا.شود یم انجام

 با کھ باشد یم کم شعلھ بھ مربوط LP نھیگز و و ادیز شعلھ بھ مربوط HP نھیگز.دیشو
  .شود یم انجام شعلھ میتنظ مربوط اعداد کردن ادیز و کم

  گاز ریش تست روش

  یکیالکترون مدار تست

 بدنھ با با را سوکت بھ اتصال یھا سوزن سپس داده قرار زریب حالت در را آوومتر ابتدا
 توجھ.است بدنھ با ھا چیپ میس نیب اتصال وجود عدم از نانیاطم یبرا عمل نیا.دیکن تست
 یم ارت آن بھ کھ باشد داشتھ اتصال بدنھ با ستیبا یم ھا سوزن از یکی دیباش داشتھ

 از پس.باشد یم ولت 220 ھیتغذ برق یمدارھا بھ مربوط مانده سوزن عدد سھ.ندیگو
 عدم از نانیاطم یبرا عمل نیا.دیکن تست گریکدی با را ھا سوزن ستیبا یم بدنھ اتصال
 اتصال یبرا یمنیا نظر از میھست مطمئن کھ حال.ھاست چیپ میس نیب کوتاه اتصال وجود
  .دیکن متصل را میمستق برق دیتوان یندارد،م وجود یمشکل رگازیش بھ میمستق برق

  یکیمکان مدار تست

 متصل یمواز صورت بھ سوزن نیباالتر و سوزن نیتر نییپا بھ را فاز میس ابتدا
 نیا در.دیکن وصل را برق و دیکن متصل نییپا از دوم سوزن بھ را نول میس سپس.دیکن

 یورود قسمت بھ بار یلیم 30 حداکثر و بار یلیم 5 حداقل یفشار با اگر ھنگام
 نیا در گاز خروج دیباش داشتھ توجھ.شود خارج گاز یخروج قسمت از ستیبا ید،میبدم

 گاز نشدن خارج صورت در.دارد یبستگ مدوالر قسمت در کم شعلھ چیپ میتنظ بھ حالت
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 ریمس در مدوالر وسط چیپ چرخاندن با حالت نیا در.دیکن تست مجدد میتنظ اب دیتوان یم
  .ابدی شیافزا یخروج گاز مقدار ستیبا یم ساعت یھا عقربھ

  مدوالر تست

 امکان مدوالر برق شدن ادیز و کم با رگازیش کارکرد زمان در فقط مدوالر قسمت تست
  .است ریپذ

  یچگالش یھا جیپک در گاز رکنترلیش

 را یچگالش یھا جیپک در گاز شعلھ میتنظ و کردن روشن و خاموش اش فھیوظ ریش نیا
 کشور ساخت SIT 848 Sigma استفاده مورد رگازیش نیتر متداول.دارد عھده بر
 یچگالش یھا جیپک مشعل بھ گاز ورود و کار ولت 220 برق با ریش نیا.است ایتالیا

) مدوالر(ریمتغ دور با فن بھ مجھز یچگالش یھا جیپک کھ آنجا از.کند یم وصل ای قطع
 گاز،با ریش در یونتور وجود لیدل بھ کھ است یا گونھ بھ ھا جیپک نوع یاست،طراح

 یم رییتغ مشعل بھ یورود گاز زانیم) فن پره چرخش سرعت(فن موتور دور رییتغ
 شیافزا با کھ صورت نیبد.دارند میمستق رابطھ ھم با پارامتر دو نیا شود یم ادآوری.کند

 وارد یشتریب گاز شده انجام یشتریب مکش عمل فن در شتریب یھوا انیجر و فن دور
  .دیرس خواھد مشعل بھ یکمتر گاز فن دور کاھش با و شد خواھد مشعل

 جیپک گاز کنترل ریش خالف بر کھ رسد یم نظر بھ یضرور نکتھ نیا بھ توجھ نجایا در
 یپارامترھا تیفیک با متناسب یشچگال یھا جیپک گاز کنترل ریش ماتیمعمول،تنظ یھا

 با متناسب عنوان چیھ بھ و گردد یم میتنظ (CO2 خصوص بھ(احتراق محصوالت
 گاز کنترل ریش میتنظ یبرا و شود ینم میتنظ شعلھ حداکثر و حداقل حالت در گاز فشار

  .نمود استفاده احتراق محصوالت زیآنال دستگاه از دیبا

  ) (Testo 327- 1:مثال طور بھ

  گاز ریش میتنظ وهنح

 خال.دینما یم جادیا آن گلوگاه در خال کی و کرده عبور یونتور داخل از احتراق یھوا
 مکش.شود یم ییگلو یرو شکل یا حلقھ یمجرا انیم از گاز ورود باعث شده جادیا

 مکش در یراتییتغ ھوا انیجر رییتغ.ردیگ یم صورت گاز کنترل ریش یخروج از گاز
 بھ قادر گاز ریش آن در کھ یگاز فشار حداکثر.کند یم جادیا ازگ کنترل ریش از گاز

  .است 60mbar است کارکردن

  یچگالش جیپک گاز ریش یاجرا



11 
 

11 
 

  یونتور  1

  گاز ریش  2

 انیجر وصل و قطع یھا نییبو  3
  گاز 

 گاز فشار یریگ اندازه محل  4
  یخروج و یورود

  فشار حداقل میتنظ محل  5

  فشار حداکثر میتنظ محل  6

   

  رگازیش میتنظ

  گاز ماتیتنظ

  :کرد میتنظ را ریز موارد توان یم رگازیش لھیوس بھ

  رگازیش یرو بر توان حداکثر میتنظ •

  رگازیش یرو بر توان حداقل میتنظ •

  در CO2 شده قرائت مقدار اساس بر یچگالش جیپک رگازیش میتنظ ذکرشد کھ گونھ ھمان
  .شود یم قرائت درصد حسب بر کھ باشد یم جیپک نوع نیا دودکش یخروج

  توان حداکثر میتنظ.1

 یم ھیارا سازنده شرکت توسط کھ محصول ازین مورد روش بھ توجھ با را دستگاه ابتدا
 و داده رییتغ را شماره چیپ 2/5 آلن از استفاده با سپس دیدھ قرار حداکثر حالت در شود

 یھا عقربھ جھت رد چرخاندن با.دیریبگ اندازه گاز ریش یخروج در را CO2 مقدار
 رییتغ 0.2 را CO2 مقدار دور چھارم کی ھر.(ابدی یم کاھش CO2 درصد ساعت

 را رییتغ نیا.شود تیتثب CO2 مقدار تا دیکن صبر قھیدق 1 رییتغ بار ھر از پس.دھد یم
 مثال طور بھ.(برسد سازنده نصب دفترچھ در نظر مورد مقدار بھ کھ دیدھ ادامھ ییتاجا

  )درصد02+.-9
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 در یدیتول CO2 مقدار نیب ما درصد 0.5 از شیب یاختالف توانگر حداقل میظتن.2
  .دیینما میتنظ ریز دستورالعمل طبق را گاز ریباشد،ش داشتھ وجود توان حداکثر و حداقل

 شود یم ھیارا سازنده شرکت توسط کھ محصول ازین مورد روش توجھ با را دستگاه ابتدا
 انجام را5 شماره چی،پ4 شماره آلن آچار از استفاده با سپس دیدھ قرار حداقل حالت در
 و بوده حساس اریبس میتنظ نیا.دیکن قرائت را CO2 مقدار تامل قھیدق کی از پس و دیدھ
 را رییتغ نیا.کند یم رییتغ CO2 مقدار درصد 0.4 چرخش دور چھارم کیھر با

 اتمام از پس.رسدب سازنده نصب دفترچھ در نظر مورد مقدار بھ کھ دیدھ ادامھ ییتاجا
 درصد زانیم و داده قرار توان حداکثر حالت در را دستگاه مجددا توان حداقل میتنظ

CO2یریقرارگ صورت در.دیینما قرائت مجددا را CO2مجددا مجاز ریغ محدوده در 
 محدوده در زانیم دو ھر کھ ییجا تا دیینما تکرار را حداکثر و حداقل میتنظ مرحلھ دو

  .ردیگ قرار مجاز

 
  انبساط منبع

 دو در یشیگرما یھا ستمیس در انبساط منبع شد ذکر یقبل یھا بخش در کھ گونھ ھمان
  . است شده ھیتعب جیپک داخل در و یطراح بستھ صورت بھ جیپک در و وبستھ باز نوع

 صفحھ دو نیا انیدرم.اند شده پرس ھم بھ کھ است یفلز صفحھ دو شامل انبساط منبع
 گرید سمت در و آب آن سمت کی در کھ دارد قرار یکیالست افراگمید کی

 است ینحو بھ است بار 1 حدود در فشار نیا.دارد وجود مشخص فشار با) تروژنین(ھوا
  .چسبد یم آب سمت وارهید بھ افراگمید آب از ستمیس بودن یخال با زمان ھم کھ

 سمت بھ یرمقدا افراگمید بار 1.5 تا فشار بردن باال و جیپک کردن یریگ آب از پس
 در اعمال نیا.شود یم افزوده آن فشار بھ و شده متراکم محفظھ داخل یھوا تا رفتھ عقب
 مدار در فشار رفت باال و شدن گرم از پس و باشد سرد ییگرما مدار آب کھ است یزمان
 مدار در فشار تعادل تا شود یم فشرده ھوا مخزن سمت بھ افراگمید آرام آرام ییگرما
  .شود تیرعا ییگرما
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 فشار با اب وجود زمان در و است بار 1 انبساط منبع یھوا فشار دیباش داشتھ توجھ
 ستمیس در آب فشار وجود زمان در نیبنابرا رود یم باالتر زین ھوا فشار بار 1 از باالتر

  .کرد یریگ اندازه را ھوا فشار توان ینم

  انبساط منبع یاصل فیوظا

 آن یمحتو ظرف ای فضا بھ جھینت در و شده شتریب آن حجم آب یدما شیافزا با •
 گرفتھ نظر در حجم شیافزا نیا یبرا ییفضا کھ یصورت در. کند یم وارد یشتریب فشار
 با. گردد یم لیتحم حد از شیب فشار جیپک خود و شیگرما مدار زاتیتجھ بھ باشد نشده
 منبع ذال دارد، انیجر بستھ کامال ریمس کی در شیگرما مدار آب کھ نیا بھ توجھ

 بھ و گردد یم وارد قسمت نیا بھ آب یاضاف حجم کھ است متصل جیپک بھ یانبساط
  .کند یم وارد فشار یافراگمید صفحھ

 شود یم باعث و بوده شتریب ستمیس کیاستات فشار از یافراگمید صفحھ پشت فشار •
 اتورھایراد توسط ھوا یاحتمال مکش از و باشد داشتھ وجود اتورھایراد در شھیھم آب کھ

 منبع مرکز ارتفاع اختالف با است برابر ستمیس در کیاستات فشار.(شود یم یریجلوگ
 10 بر ارتفاع نیا میتقس با متر حسب بر اتوریراد نیتر مرتفع قسمت نیباالتر و انبساط
  ).دیآ یم دست بھ بار حسب بر فشار

 

 
  یاصل مبدل
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 یدارا خود نوع اساس بر معمول یھا جیپک شد ذکر یقبل یھا بخش در آنچھ بھ توجھ با
. رندیگ یم قرار رهیمس دو و رهیمس تک دستھ دو در کھ ھستند یمتفاوت یاصل یھا مبدل
 ریز قرار بھ ھا مبدل نیا در کننده نییتع یپارامترھا کھ است مس از ھا مبدل نیا جنس
  :است

  بودن رهیمس دو ای رهیمس تک  .1

  ). و لولھ 6 لولھ، 5( ھا لولھ تعداد  .2

  ھا نیف ضخامت و ھا لولھ یرو شده ھیتعب یھا نیف تعداد   .3

  ھا یخروج و یورود اتصال نوع   .4

  مبدل ابعاد   .5

  مبدل تک لولھ یداخل ینما

 مھم اریبس شود، یم گفتھ نیف آن بھ کھ کننده متصل یھا غھیت تعداد یحرارت یھا مبدل در
 افتیدر شعلھ از را یشتریب یگرما اشدب شتریب نیف یھا پره تعداد چقدر ھر کھ نیا. است

 در خاطر نیھم بھ. کند جادیا دود انیجر عبور ریمس در یانسداد تواند یم اما کند، یم
 بھ نسبت ھا آن نیف یھا پره تعداد کھ شود یم استفاده ییھا مبدل از دار فن یھا دستگاه
 با احتراق التمحصو خروج و فن عملکرد زمان در تا است شتریب فن بدون یھا دستگاه
  .شود مبدل جذب شعلھ یگرما از یشتریب مقدار ادیز سرعت

  منظوره دو و منظوره تک مبدل تست روش

 مبدل و داد قرار ھوا فشار تحت را مدارھا از یکی ستیبا یم دومنظوره مبدل تست یبرا
 وجود نشانھ مبدل طرف از حباب جادیا صورت در و گذاشتھ آب از پر ظرف کی در را

 از آب یرھایمس باشد مخالف مدار یھا لولھ داخل از حباب اگر و است آن در سوراخ
  .باشد ینم ریتعم قابل گرید و اند کرده دایپ راه گریکدی بھ مبدل داخل
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  )دومبدل یھا جیپک مخصوص( ھیثانو مبدل

 نیب حرارت انتقال یبرا دومبدل یھا جیپک در شد ذکر یقبل یھا بخش در آنچھ بھ توجھ با
 304 زنگ ضد لیاست جنس از یا صفحھ مبدل از ،یبھداشت مدار و یاصل مدار آب

 یبرا یورود کی کھ است یخروج دو و یورود دو یدارا مبدل نیا. شود یم استفاده
 نیھمچن. است یشھر سرد آب یورود کی و رفت ریمس در یاصل مدار گرم آب ورود

 آب یخروج کی و رگشتب ریمس در یاصل مدار شده سرد آب خروج یبرا یخروج کی
 گونھ چیھ ریمس دو نیا در انیجر حال در آب کھ است ذکر بھ الزم. است یبھداشت گرم

 بھ مبدل نیا دیتول. است انیدرجر دو آن نیب حرارت تبادل فقط و نداشتھ باھم یاختالط
. است مس یکار جوش توسط صفحات نیا اتصال و لیاست صفحات یکار ورق صورت

 بھ کھ دارد یبھداشت حالت در ازین مورد ییگرما تیظرف بھ یبستگ صفحات نیا تعداد
  .ھستند ییتا 26 تا 8 معمول

  تست روش

  از یکی توان یم مدار دو نیب سوراخ وجود امکان و مبدل بودن مشکوک صورت در
 در د،یدھ فرار آب ظرف داخل را آن سپس و داد قرار ھوا فشار تحت را مدارھا

  .باشد یم استفاده رقابلیغ و سوراخ مبدل مخالف مدار از ھوا حباب خروج صورت

  ھیثانو مبدل

 ریمس از خود یگرما انتقال از پس و وارد A ریمس از آب انیجر ،یاصل مبدل گرم آب
B شود یم خارج.  

 و وارد C ریمس از چیفلوسوئ از عبور از پس یمصرف گرم آب یاصل کانال از سرد آب
  .شود یم آماده رفمص یبرا D ریمس از شدن گرم از پس

  

  آب چیپرشرسوئ و آب فشار حسگر
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 یحالت ھر در و ینوع ھر از ھا جیپک شد، ذکر یقبل یھا قسمت در کھ طور ھمان
 یالزام آن در آب یکاف مقدار وجود باشند کھ) یبھداشت گرم آب ای یمرکز شیگرما(

  .است

 در آب نبود تصور در کھ است آن الزام نیا علت مبدل، تک جیپک در خالصھ طور بھ
 را حرارت نیا تا ندارد وجود یآب چون و شده گرم شعلھ اثر در مبدل شیگرما مدار
 مبدل بھ دنیرس بیآس بھ منجر و رفتھ باالتر و باال جیپک مبدل در دما کند، جا جابھ

 گرم یاصل مبدل واسطھ بھ ھیثانو مبدل کھ نیا وجود با زین دومبدل جیپک در. شود یم
 مبدل بھ احتراق محفظھ در شده ابجاد حرارت ستم،یس در آب نبود صورت در شود یم

 یاصل مبدل یدما جھینت در و نشده منتقل) اتورھایراد جملھ از( شیگرما مدار ای ھیثانو
  .دارد وجود زین آن ذوب امکان و رفتھ باال

 راتمسف فشار از را ستمیس فشار توان یم ش،یگرما مدار بودن بستھ بھ توجھ با جیپک در
 زاتیتجھ بھ دنیرس بیآس سبب فشار حد از شیب رفتن باال یول برد باالتر) بار 1(
 زاتیتجھ از توان یم ستم،یس در آب وجود از نانیاطم و فشار کنترل یبرا لذا. گردد یم
  .کرد استفاده ریز

  :ردیگ یم قرار استفاده مورد حسگر نیا از نوع دو منظور، نیبد

 وجود شیگرما درمدار بار 0.4 برابر یفشار حداقل کھ یصورت در: آب چیسوئ پرشر.1
 آن داخل شده ھیتعب چیکروسوئیم آب چیپرشرسوئ یداخل ساختار بھ توجھ با باشد، داشتھ

  .کند یم حاصل نانیاطم آب وجود از ستمیس و آمده در) وصل(کوتاه اتصال حالت بھ

  )یکیالکترون( آب فشار حسگر

 سازندگان نیب در یکار مختلف یھا منطق با و رددا وجود مختلف انواع در حسگر نیا
 کھ است صورت نیبد ھا آن یتمام نیب در مشترک نکتھ یول ردیگ یم قرار استفاده مورد

) ولت 5 تا 0 نیب معموال( یا محدوده نیب حسگر نیا یخروج ولتاژ آب، فشار رییتغ با
. آورد دست بھ را ستمیس داخل فشار توان یم یخروج ولتاژ بھ توجھ با و دینما یم رییتغ
 اساس بر آن کارکرد منطق کھ است آمده آب فشار حسگر نمونھ کی) 20( شکل در

  .باشد یم آنالوگ اثرحال حسگر

 ھ،یاول مدار در آب وجود از نانیاطم بر عالوه حسگر نیا: کینامید آب فشار حسگر.2
 و مکش قسمت فشار اختالف اثر بر کھ صورت نیبد کند یم یبررس زین را پمپ گردش
 حسگر نیا) کوتاه اتصال( وصل عمل شود اعمال حسگر افراگمید بر کھ پمپ دھش

 در یگرفتگ ای ھوا وجود ای پمپ حرکت عدم صورت در نیبنابرا. ردیگ یم صورت
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 حسگر نیا یداخل قطعات) 21( شکل در. شود ینم فعال حسگر نیا دھش ای مکش قسمت
  .است آمده

  تست روش

 کرد ھیتخل را ستمیس فشار داد، قرار زریب حالت در را آوومتر ستیبا یم دیکل تست یبرا
 تا. میکن یم آغاز را یریگ آب. کرد متصل دیکل برق مدار بھ را اتصال یھا میس سر دو و

 بار 0.5 بھ فشار دنیرس با و باشد قطع ستیبا یم مدار بار، 0.5 بھ فشار دنیرس از قبل
 ھا، آن در فشارآب نشانگر کھ رود یم کار بھ ییھا دستگاه در دیکل نیا. شود وصل

  .باشد یم یا عقربھ فشارسنج

  یا عقربھ فشارسنج

 نیا. است شده یطراح ییگرما مدار داخل فشار دادن نشان یبرا یا عقربھ فشارسنج
 قرار کننده مصرف دید در دستگاه ریز قسمت در ای و دستگاه یجلو در معموال فشارسنج

 قانون طبق و شود یم متصل یشیگرما مدار بھ ییمو ولھل کی قیطر از و ردیگ یم
 عقربھ تا شود یم اعمال فشارسنج بھ ییمو لولھ لھیوس بھ ستمیس آب فشار االتیس کیزیف

  .دھد نشان کننده مصرف بھ را ستمیس فشار و دیدرآ حرکت بھ فشارسنج

 
  چیفلوسوئ/  فلومتر
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 قیطر دو کھ دارد وجود یتلفمخ یھا روش ج،یپک در گرم آب خواست در صیتشخ یبرا
  :است ریز شرح بھ متداوا

  چیفلوسوئ.1

  فلومتر.2

 توسط کار نیا. شود یم متصل یبرق مدار کی آب شدن باز با لھیوس نیا در: چیفلوسوئ
 در شناور نیا آب افتنی انیجر با کھ ردیگ یم انجام ربا آھن حامل شناور کی
 یسیمغناط دانیم بھ کھ اثرحال رحسگ ای رلھ دیر یرو و کرده حرکت چیکروسوئیم

 صیتشخ قابل یدب حداقل.شود یم انیجر یبرقرار باعث و گذاشتھ اثر باشند یم حساس
 بر تریل 2.5 یال 1.6 از کھ دارد دستگاه یطراح و نوع بھ یبستگ لیوسا نیا توسط

  .)22 شکل( است متفاوت قھیدق

 یسیمغناط دانیم راتییتغ بھ پاسخ در کھ است یکیالکترون قطعھ کی اثرحال حسگر
 موجود تالیجید و آنالوگ نوع دو در حسگر نیا. دھد یم نشان خود از ولتاژ یخروج
  .)24-6 شکل( است تالیجید نوع از چیفلوسوئ/  فلومتر در شده استفاده حسگر کھ است

 یا شھیش محفظھ درون و ھم یرو کھ است کیتیفرومان جنس از صاف نوار دو رلھ دیر
 فاصلھ با نوارھا. است شده پر یخنث یگاز از زین محفظھ داخل و اند گرفتھ قرار درزبند

 بھ نوار دو چیسوئ نیا با یسیمغناط دانیم شدن کینزد با و دارند قرار ھم از کم یلیخ
) وصل( کوتاه اتصال رلھ دیر اصطالحا کھ شود یم برقرار اتصال و شده جذب گریکدی

  .)23 شکل( است شده

 و جیپک مانند یخانگ یھا دستگاه در یبھداشت گرم آب یدب یریگ زهاندا یبرا: فلومتر
 است نیا در چیفلوسوئ با آن تفاوت. شود یم استفاده زیتجھ نیا از یا لحظھ یھا کن م گر آب
 لھیوس نیا. کند مشخص زین را آن مقدار تواند یم گرم آب مصرف صیتشخ بر عالوه کھ
 شده لیتشک شده نصب ربا آھن آن، یھا پره یانتھا در کھ کوچک اریبس نیتورب کی از

 در کھ یحسگر در چرخش نیا و آمده در چرخش بھ پروانھ آب انیجر عبور با. است
 تعداد با آب انیجر نیا مقدار. گذاشت خواھد اثر) رلھ دیر ای اثرحال( دارد قرار آن مقابل

  .شود یم یریگ اندازه آب یدب مقدار صورت نیبد کھ است مناسب پره یھا چرخش

  تست روش

 چیفلوسوئ در اتصال محل بھ را اتصال یھا میس سپس داده قرار زریب حالت در را آوومتر
 یصدا شدن آزاد صورت در شود آزاد زریب یصدا تا نموده باز را آب ریش. دیکن متصل

  .است سالم چیفلوسوئ مناسب انیجر عبور با زریب
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  فلومتر و چیفلوسوئ

 حسگر کی و است شده نصب ربا آھن آن یانتھا در کھ نھپروا کی از متشکل کھ فلومتر
. است ردیگ یم داده قرار آب انیجر عبور محفظھ از خارج اما ربا آھن مقابل در کھ

 گردش جھینت در و دیآ یم در گردش بھ آب انیجر با کھ است شده یطراح یطور پروانھ
 آن از ھا الکترون بورع باعث و شده ضیتعو حسگر مقابل در ھا قطب ربا، آھن و پروانھ

 2 بھ نسبت یمصرف گرم آب یبرا شعلھ مقدار دارند فلومتر کھ ییھا دستگاه در شود یم
  :شود یم نییتع گزارش

  یمصرف گرم آب حسگر یدما.1

  انیجر حال در آب مقدار.2

  یبرق راھھ سھ ریش

 از شیگرما بھ یبھداشت حالت از جیپک کارکرد تیوضع رییتغ یبرا دومبدل یھا جیپک در
 موتور یکی راھھ، سھ ریش دھنده لیتشک یاصل قطعھ دو. شود یم استفاده راھھ سھ ریش
 یبرا روین جادیا باعث موتور کارکرد کھ است) لھیم( شفت یگرید و راھھ سھ ریش

 دستگاه کارکرد یبرا فعال مدار رییتغ و راھھ سھ ریش تیوضع رییتغ و شفت ییجا جابھ
 مبدل و یاصل مبدل اتصال ش،یگرما حالت در یریارگقر با کھ یمعن نیبد. شود یم

 بھ ساختمان شیگرما لیوسا سمت بھ یاصل مبدل در شدن گرم با آب و شده قطع ھیثانو
 بھ یاصل مبدل اتصال ،یبھداشت حالت در یریقرارگ با و گردد یم اتورھایراد مثال طور
 انیجر در ھیثانو و یاصل مبدل نیب یاصل ریمس در آب و قطع ساختمان یشیگرما لیوسا

  .بود خواھد

 و شده بستھ شیگرما ریمس دارد وجود یبھداشت گرم آب درخواست ستمیس در کھ یھنگام
  .شود یم یبھداشت آب کردن گرم صرف جیپک دستگاه یانرژ تمام

  :است شده لیتشک ریز یھا قسمت از) یموتور( یبرق راه سھ ریش

  موتور.1

  شفت.2

  راھھ سھ بلوک.3

 باال قسمت در است برگشت و رفت یخط حرکت یدارا کھ موتور: راھھ ھس ریش موتور
 اتصال سھ یدارا موتور نیا. کند یم کار ولت 220- 230 ولتاژ با. است گرفتھ قرار
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 موجب 3 و 2 اتصال و نییپا سمت بھ حرکت موجب 2 و 1 اتصال کھ است یکیالکتر
 موتور بھ میس رشتھ 3 الاتص محل در 3 و 2 ،1 اعداد. (شود یم باال سمت بھ حرکت

  .)است مشخص

 یباق یبھداشت گرم آب تیوضع در راھھ سھ ریش ،یتابستان حالت در کھ است ذکر بھ الزم
 گرم آب تیدروضع یبھداشت گرم آب از استفاده از بعد ،یزمستان حالت در و ماند یم

 ادرص فضا شیگرما بھ ازیبرن یمبن یفرمان کھ یصورت در و ماند یم یباق یبھداشت
  .رود یم شیگرما مدار حالت بھ دستگاه) یاتاق ترموستات اعالم مثال عنوان بھ( شود یم

  

  محرک موتور تست روش

 میس بھ را ولت 220 برق دیتوان یم ھا شیف سر نیب اتصال وجود عدم از نانیاطم از پس
 در. باشد یم مشترک صورت بھ وسط میس. دیکن متصل یکنار یھا میس از یکی و وسط
. شود سطح ھم محور یھا وارهید با و آمده رونیب یآرام بھ ستیبا یم شدن روشن تصور

 کردن جا جابھ با ھنگام نیا در. شود یم ثابت محور و شده خاموش موتور زمان نیا در
  .کند حرکت داخل سمت بھ محور و شده روشن موتور مجددا ستیبا یم یکنار میس

  برق یھا ستمیس   برق منبع

230 vac ژولتا  

10 kohm مقاومت   

 

  

 نیپ
  موتور

   شده جادیا اتصال

 2- 1  یرونیب

  

  یشیفانکشن گرما

 سمت بھ
   عقب

  یفانکشن بھداشت  3-2
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 آن یابزار نوک با داخل، سمت بھ محور نکردن حرکت صورت در: دیباش داشتھ توجھ
 و داردن وجود یاشکال رفت نییپا محور دادن فشار با اگر. دیدھ فشار داخل سمت بھ را

  .است سالم موتور

. شود یم کنترل محور کی توسط کھ است گریکدی مشابھ راھھ سھ یرھایش اکثر عملکرد
 محرک موتور. شود یم انجام محرک موتور کی توسط عقب و جلو بھ محور نیا حرکت

 اتصال محل شده، داده نشان ریتصو طبق. شود یم متصل میس رشتھ سھ بھ طرفھ سھ ریش
 ازین نسبت بھ مختلف یھا زمان در راست و چپ سمت اتصال محل. است مشترک وسط

 کیتر، ساده یمعنا بھ ای شود یم برقرار یمصرف و شیگرما حالت نیماب کننده مصرف
  .باشد یم شیمدارگرما آب بھ مربوط گرید سمت و یمصرف گرم آب بھ آن سمت

 یتفاوت چیھ آن کار در و شود نصب برگشت ای رفت ریمس در تواند یم راھھ سھ ریش
 تر گرم آب شھیھم رفت ریمس در رایز باشد، یم ھا سوپاپ عمر در آن تفاوت و ندارد
 در فضا کمبود علت بھ اما رساند، یم راھھ سھ ریش قطعات بھ یشتریب صدمھ و است
  .شود یم نصب رفت ریمس در طرفھ سھ ریش ھا دستگاه شتریب در برگشت ریمس

  طرفھ سھ ریش نالیترم تست روش

  .شود یم  انجام یشیگرما و یمصرف حالت دو در طرفھ سھ ریش سوپاپ و نالیترم تست

  

  یشیگرما حالت در تست

 دستگاه بھ ورود از قبل را برگشت لولھ یدما د،یکن روشن یشیگرما حالت در را دستگاه
 تر گرم و ھا لولھ نیب دما اختالف صورت در. دیکن سھیمقا مبدل سمت بھ پمپ از بعد و

 مبدل سمت بھ طرفھ سھ ریش سوپاپ از نشت نشانھ مبدل سمت بھ پمپ از بعد لولھ بودن
  .است پس یبا یخراب ای و ھیثانو

  یمصرف حالت در تست

 گرم آب یدما تا دیبمان منتظر یکم و دیکن باز را یمصرف گرم آب یرھایش از یکی
 ساساح صورت در د،یکن چک را یشیگرما رفت لولھ یدما سپس. شود ثابت یمصرف

 یرھایش از یکی نانیاطم یبرا کھ باشد سوپاپ نشت نشانھ تواند یم دیکرد بودن گرم
 یبھداشت گرم آب یدما شدن شتریب صورت در دیببند را یشیگرما مدار برگشت ای رفت
  .است یشیگرما مدار سمت بھ طرفھ سھ ریش نشت نشانھ
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  معمول جیپک در) برنر( مشعل

 در ھا غھیت نیا تعداد کھ است شده لیتشک ضدزنگ فوالد از غھیت یتعداد از برنر
 فولدیمان کی بھ گاز ریش از عبور از پس گاز. است متفاوت مختلف، یھا تیظرف

. است شده نصب) گلوریژ(  نازل ھا، غھیت تعداد بھ آن یرو کھ شود یم وارد) چندراھھ(
 گاز، نوع با متناسب اھ نازل نیا سوراخ قطر. کند یم میتقس ھا نازل نیب را گاز فولد،یمان
  .است سازنده کارخانھ برعھده آن انتخاب کھ باشد یم گاز فشار و مشعل یھا پره زیسا

 آن سرعت گاز عبور سطح شدن کم علت بھ شود یم خارج نازل از گاز کھ یھنگام
 مخلوط گاز با ھوا یمقدار مشعل یھا پره گلوگاه بھ شدن وارد با سپس. ابدی یم شیافزا
 بودن یونتور حالت قتیحق در). احتراق ھیاول یھوا( کند یم تر قیرق ار آن و شده
 احتراق ھوا با سوخت شدن مخلوط با و شده داخل بھ ھوا مکش باعث مشعل یھا پره

 از گاز کھ دارد وجود ییھا سوراخ مشعل، ییباال سطح سرتاسر. شود یم انجام یبھتر
 یصورت بھ دیبا دستگاه نصب. شود یم لیتشک شعلھ زدن جرقھ از پس و شده خارج ھا آن

 یھوا( ردیپذ صورت یدرست بھ ھم برنر سطح یرو ھوا و سوخت اختالط کھ باشد
  .)احتراق ھیثانو

  یچگالش جیپک در مشعل

  :است شده لیتشک ریز یاجزا از مشعل

  ضدزنگ یفوالد مشعل

  زن جرقھ الکترود

 آن جنس و دارد قرار احتراق محفظھ داخل مشعل)ونیزاسیونی( شعلھ صیتشخ الکترود
 کوچک یھا شعلھ شدن روشن زمان در کھ است اریبس یھا سوراخ با ضدزنگ فوالد

  .شود یم لیتشک استوانھ نیا یرو یادیز
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  احتراق محفظھ

 جنس اصوال و ردیگ یم شکل شعلھ آن در کھ شود یم اطالق ییفضا بھ احتراق محفظھ
 در زهیگالوان ورق با سھیمقا در کھ باشد یم زینایآلوم جنس از و بوده متفاوت آن بدنھ

 نیا یبند قیعا یبرا. است برخوردار یباالتر یخوردگ بھ مقاومت از باال حرارت
  .شود یم استفاده کیسرام بریف جنس از صفحھ چھار از محفظھ

  زن جرقھ ستمیس

 زن جرقھ توسط ندیفرا نیا است، الکترود دو ای کی با یکیالکتر نوع از زن جرقھ ستمیس
 با ییھا دستگاه در. ردیپذ یم صورت است شده لیتشک ولتاژ ندهیافزا چیپ میس کی از کھ
 دو با یھا دستگاه در و برنر وسطح الکترود نیب جرقھ لیتشک زن، جرقھ الکترود کی

  .ردیگ یم صورت الکترود دو نیب جرقھ لیتشک الکترود

  شعلھ صیتشخ ستمیس

 کھ شود یم استفاده شعلھ صیتشخ دالکترو از شعلھ صیتشخ یبرا معمول، صورت بھ
 مانند و دھد یم نشان واکنش تر عیسر ترموکوپل بھ کھ نیا جملھ از دارد ییھا تیمز

 نیبد و ستین) لوتیپ(میدا شعلھ بھ یازین لھیوس نیا با. کند ینم کار حرارت با ترموکوپل
 مقاومت باال یھا حرارت درجھ مقابل در و شده یریجلوگ دستگاه استھالک از لھیوس
  .دارد یخوب

  شعلھ حسگر
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 شعلھ با الکترود نوک قیطر از و باشد یم زن جرقھ الکترود مشابھ اریبس شعلھ حسگر
 یفیضع اریبس انیجر عبور باعث شعلھ حسگر با شعلھ برخورد. است ارتباط در میمستق

 است یفیضع یرسانا شعلھ عمل نیا در قتیحق در. شود یم الکترود و مشعل بدنھ نیماب
 با ییرسانا شعلھ البتھ. دارد را شعلھ حسگر بھ رساندن و ھا الکترون حمل فھیوظ ھک

 شدت دھنده نشان شوند، یم الکترود جذب کھ ییھا الکترون تعداد. است ادیز مقاومت
 کم صورت در است، شده مشخص کنترل برد یبرا کھ یتیمحدود طبق و باشد یم انیجر

 بدنھ و الکترود نیماب میمستق ارتباط وجود پرآم کرویم 0.5 حداقل انیجر شدت بودن
 در. دھد یم نشان را شعلھ در نقص یخطا دستگاه و شود ینم دییتا شعلھ وجود مشعل

 5 در کھ است شده داده زن جرقھ الکترود ھمان بھ فھیوظ نیا الکترود، تک یھا دستگاه
 را شعلھ سگرح فھیوظ ھیثان 5 از پس و کند یم عمل زن جرقھ صورت بھ اول، ھیثان

  .دھد یم  انجام

  شعلھ صیتشخ الکترود

 اعمال مشعل بدنھ و ونی لھیم نیب  متناوب ولتاژ کی نخست شعلھ، صیتشخ منظور بھ
 زهیونی شعلھ، صیتشخ الکترود و مشعل نیب یھوا شعلھ شدن لیتشک با سپس. شود یم

 یھا ونی شعلھ، صیتشخ الکترود و مشعل توسط شده جادیا یھا قطب لیدل بھ و شده
 انیجر حالت نیا در شود یم مخالف یھا قطب جذب و درآمده حرکت بھ ھوا در موجود
 وجود با بیترت نیبد). است یفیضع اریبس یھاد شعلھ، البتھ( شود یم برقرار تھیسیالکتر

 یھا الکترون و شود زهیونی یشتریب یھوا ھرچھ. شود یم نیتضم شعلھ وجود انیجر نیا
 صیتشخ انیجر شدت حداقل. شود یم جادیا یتر بزرگ انیجر شدت ابد،ی انیجر یشتریب

  .است کروآمپریم 7 تا 1 نیب شعلھ،

ھای دو  دستگاهھای الکترود، امکان استارت با صدای انفجاری، بیش از  دستگاهدر 
بایست با  ھای تک الکترود، فاصلھ الکترود می¬باشد، چرا کھ در دستگاه الکترود می

و محدودیت زیادی دارد، لذا امکان دارد در آن نقطھ، بھترین  سطح مشعل تنظیم شود
توان مکان  ھای دو الکترود می¬فضا برای اشتعال گاز ایجاد نشود اما در دستگاه

  .برخورد جرقھ یک الکترود بھ الکترود دیگر را تغییر داد تا در بھترین فضا ثابت شود

  روش تست

سمت سرامیکی یا حتی از قسمت اتصال و زن بھ ھیچ عنوان نباید از ق جرقھالکترود 
  .نوک الکترود با بدنھ اتصال داشتھ باشد

  پس خودکار بای
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ای کھ مدار  لولھپس خودکار یک نوع شیر یک طرفھ یا سوپاپ است و در مسیر  بای
  .کند قرار دارد رفت گرمایش را بھ برگشت متصل می

بدون تغییر حالت زمستانی  در صورت گرفتگی مدار گرمایش یا بستن تمامی رادیاتورھا
بھ تابستانی موجب افزایش ناگھانی دما و خرابی و کاھش عمر مفید مبدل یا افزایش فشار 

 بھ منظور جلوگیری از این صدمات، یک مسیر انحرافی. گردد در چرخھ می
(Bypass) در این مسیر یک . بین مسیر رفت و برگشت قبل از پمپ تعبیھ شده است

ت عبور جریان در نظر گرفتھ شده کھ فنر این سوپاپ قدرت سوپاپ در خالف جھ
ھای ذکر شده و باال رفتن فشار مسیر رفت این  حالتمشخصی دارد و در صورت بروز 

حداکثر . گرداند شود و آب را از این مسیر بھ پمپ بازمی سوپاپ عمل کرده و باز می
طراحی فشار . د داشتمیزان گردش آب در مدار کنار گذر بستگی بھ مدل دستگاه خواھ

ای است کھ حداقل چرخش آب توسط پمپ را  گونھاین فنر از شرکت سازنده پکیج، بھ 
  .تضمین نماید

.                         توان بھ جلوگیری از برگشت، بھ مدار رفت اشاره کرد پس می از دیگر مزایای بای
  فن

ن راندن محصوالت احتراق وظیفھ فن، مکش کردن ھوا بھ داخل محفظھ احتراق و بیرو
پیچ  مالبتھ قسمت سی. کنند ولت تغذیھ می 220ھا از برق  فن. از محفظھ احتراق است

بیرون از کانال جریان ھوا قرار دارد و از طریق یک شفت بھ بلوئر فن کھ ) استاتور(
داخل مجرای خروجی گازھای احتراق قرار دارد متصل است، با توجھ بھ این کھ ھمراه 

شوند، در نتیجھ  صوالت احتراق مقدار زیادی گرما بھ بیرون از دستگاه پرتاب میبا مح
ھای  دستگاهبنابراین مصرف گاز . دمای ھوای خروجی از لولھ دودکش بسیار گرم است

 روشدار بھ ¬ھای فن دستگاهدر نتیجھ در . ھای بدون فن است دستگاهدار بیشتر از  فن
شود تا ¬ل عبور از محفظھ احتراق کنترل میھای مختلف مقدار جریان ھوای در حا

  .مصرف گاز دستگاه کمتر شده و بازدھی بیشتر باشد

شود کھ بھ آن کاھنده جریان ھوا  کنترل ھوای خروجی از دودکش بھ چند روش انجام می
  .شود گفتھ می

متر است کھ در صورت کم کردن دھانھ ¬میلی 60دھانھ خروجی فن معموال : روش اول
ھایی کھ  حلقھاین عمل توسط . وان مقدار ھوای خروجی فن را کنترل کندت خروجی می

. شوند گیرند انجام می در سایزھای مختلف توسط شرکت سازنده در دستگاه قرار می
شود کھ در  اندازه حلقھ بھ نسبت طول دوره و میزان مقاومت مسیر دودکش تعیین می
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بایست بھ دفترچھ فنی ھمان  یبرندھای مختلف متفاوت است و برای اطالع بیشتر م
  .دستگاه مراجعھ کرد

ای در دھانھ خروجی لولھ دودکش قرار دارد کھ در  چھدر این روش دری: روش دوم
 باشد و حرکت آن بھ صورت افقی دھانھ مسدود می حالت عادی بھ صورت عمودی می

ار ھوای توان مقد شود می پس با تنظیم کردن این دریچھ کھ بھ آن دمپر گفتھ می. شود
  .خروجی از فن را کنترل کرد

نوع فن . شود گونھ عملی توسط سرویس کار انجام نمی چدر این روش ھی: روش سوم
ابتدا فن با . شود ھا مدوالر یا تنظیمی گفتھ می فنبھ این . ھا متفاوت است دستگاهدر این 

فن  کند در این زمان مقاومت مسیر دودکش توسط پرشر دور زیاد شروع بھ کار می
شود پس در نتیجھ مقدار  شود سپس دور فن بھ مقدار الزم تنظیم می گیری می اندازه

  .یابد ھوای خروجی تا اندازه زیاد کاھش می

 
  )در پکیج معمول(مجموعھ فن و پرشر سوئیچ ھوا 

. گیرد ھای محفظھ بستھ، ھوای الزم برای احتراق را از خارج از ساختمان می جپکی
ھای نصب دودکش  روش. شود فن از نوع سانتریفیوژ استفاده می برای این مھم از یک

ھا بھ یک دودکش  جھای بعدی توضیح داده شده در بھترین حالت، این نوع پکی فصلدر 
شوند و توسط یک فن کھ در باالی محفظھ احتراق وجود دارد،  دوجداره متصل می

اثر خال بھ وجود آمده  محصوالت احتراق را از وسط دودکش خارج نموده و در نتیجھ بر
در محفظھ احتراق، ھوای الزم برای احتراق از فضای جداره خارجی دودکش وارد 

عملکرد صحیح فن توسط یک پرشر سوئیچ کھ توسط یک . شود محفظھ احتراق می
   .شود شیلنگ سیلیکونی بھ ونتوری فن متصل است کنترل می
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ت کھ محفظھ باال و پایین این پرشر سوئیچ شامل یک دیافراگم و یک میکروسوئیچ اس
با توجھ بھ نوع طراحی . شوند دیافراگم بھ ترتیب بھ فشار مثبت و منفی متصل می

ھنگامی کھ فن . شود ونتوری تعبیھ شده در فن، فشار مثبت و منفی در ونتوری ایجاد می
کند، فشار داخل ونتوری از فشار داخل باعث عمل کردن میکروسوئیچ  شروع بھ کار می

ھمان طور کھ در دیافراگم زیر مشخص است در صورتی کھ فن . شود خلی آن میدا
برقرار  (NC) و ترمینال معموال بستھ (P) خاموش باشد ارتباط بین ترمینال مشترک

و ترمینال  (P) است و در صورت حرکت فن و ایجاد فشار، اتصال بین ترمینال مشترک
  .برقرار خواھد شد (NO) معموال باز

اندازی دستگاه، عم ارتباط بین ترمینال مشترک  راهل توجھ این است کھ قبل از نکتھ قاب
گردد تا از قطع بودن آن اطمینان  و ترمینال معموال باز توسط برد کنترلی بررسی می

سره بودن  کحاصل شود کھ این کنترل بھ منظور اطمینان خاطر از عدم دستکاری و ی
  .تپرشر سوئیچ ھوا در نظر گرفتھ شده اس

  روش تست

برای تست سالمت پرشر سوئیچ فن باید آوومتر را در حالت بیزر قرار داده و دو سر 
سپس . ھای برق پرشر سوئیچ متصل کرد شھای اتصال را بھ محل اتصال فی-سیم

بایست اتصال برقرار شده و صدای  دستگاه را روشن کرده و پس از روشن شدن فن می
ھا  آنسوئیچ دارای سھ محل اتصال فیش باشد یکی از  البتھ اگر پرشر. بیزر شنیده شود

  .باشد می NO و NC ھا با مشترک بھ صورت¬مشترک بوده و رابطھ بین دیگر فیش

توانید عمل مکش یا دھش را بھ  اگر بخواھید این تست را بدون دستگاه انجام دھید، می
ار ھوا معموال با البتھ پرشر فن یا ھمان حسگر فش. صورت مصنوعی با دھان انجام دھید

کند کھ در زمان تست مصنوعی باید در ¬پاسکار کار می 120تا  50فشارھایی بین 
  .نظر گرفتھ شود

باشند و در  در صورت مسدود شدن مجرای خروجی فشار داخل ھر دو شیلنگ مثبت می
  .گردد¬نتیجھ دیافراگم بھ حالت اول بازمی

   فن در پکیج چگالشی

 5414تا  1243ھای مختلف از  توانشده و دور آن در فن بھ صورت مدوالر کنترل 
شود کھ برای  دور در دقیقھ متغیر است و سرعت آن متناسب با فرمان برد، کنترل می

  .دور در دقیقھ است 3480تا  3280شعلھ ور شدن اولیھ مشعل، دور آن 
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ھ تاکومتر تعبی. بھ محض درخواست گرمایش، فن از طریق برد کنترلی روشن خواھد شد
گیری سرعت چرخش فن جھت ارسال بازخورد بھ برد  اندازهشده در این فن وظیفھ 
  .کنترلی را بر عھده دارد

در نتیجھ ظرفیت . ظرفیت حرارتی خروجی پکیج با سرعت چرخش فن متناسب است
  .حرارتی دستگاه با سرعت چرخش فن رابطھ مستقیم دارد

 

  شیر اطمینان

در مدار گرمایش مرکزی وجود دارد کھ ) ناخواستھ( در مواقعی امکان افزایش فشار آب
تواند بھ علت باز ماندن شیر پرکن، گرم شدن بیش از حد آب مدار  این افزایش می

در نتیجھ فشار مدار . پس باشد گرمایش یا عدم عملکرد صحیح منبع انبساط یا پای
جزای بایست کنترل شود تا در صورت افزایش ناگھانی مشکلی برای ا گرمایش می

این کار توسط یک شیر اطمینان و بھ وسیلھ فنر مخصوصی کھ داخل . سیستم پیش نیاید
مقاومت این فنر طوری طراحی شده کھ در صورت . گیرد- آن تعبیھ شده صورت می

کند و فشار را در  افزایش فشار بیش از سھ بار، این شیر، آب اضافی را تخلیھ می
  .دھد¬یقرار م) بار 3کمتر از (محدوده مجاز 

 
  کلید حد
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 می... ھای مختلفی مانند کلید حرارتی، کلید حد، لیمیت سوئیچ و  ناماین قطعھ را با 
                                                                                        .شناسند

ز مبدل کلید حرارتی یک قطعھ ایمنی است کھ بر روی مبدل یا در مسیر خروجی آب ا
وظیفھ این کلید این است کھ در زمان گرم شدن بیش از حد مجاز آب، . گیرد قرار می

دھد و  ھای دیگر بھ برد کنترل خبر می قسمتبرای جلوگیری از خطر و صدمھ زدن بھ 
این عمل توسط یک مدار برقی کھ در حالت معمول و . کند برد مشعل را خاموش می
تواند در حالت  یعنی این کلید می. شود زارش داده میشود، گ حالت خطر باز و بستھ می

 Normal Open عادی مداربرقی باز داشتھ باشد و در حالت خطر بستھ شود کھ بھ آن
تواند در حالت عادی مدار برقی بستھ داشتھ باشد و در حالت  شود و می گفتھ می NO یا

 ی برد کنترل میبھ نسبت نوع طراح Nc یا Normal Close خطر باز شود کھ بھ آن
بر روی مشخصات نوشتھ شده . شود استفاده می NC ھا از کلید جباشد، اما اکثرا در پکی

ھای مختلف  دستگاهھا ذکر شده است، چرا این کھ در  آنبر روی کلیدھا دمای عملکرد 
 بھ نسبت محل نصب و ظرفیت حرارتی دستگاه محدودیت دمایی کلید تعیین می

  .گراد موجود ھستند درجھ سانتی 110تا  92 کلیدھای حرارتی از.شود

 
  شیر ھواگیر خودکار

 شود و در گردش آب اختالل ایجاد می وجود ھوا در سیستم موجب آسیب بھ پکیج می
برای جلوگیری از وجود . شود کند کھ ھمین امر موجب باال رفتن دمای آب در مبدل می

نحوه کار بھ این صورت است . شود ھوا در سیستم از شیر ھواگیر خودکار استفاده می
کھ در صورت وجود ھوا در سیستم، شناور داخل شیر، پایین آمده و شیر خروج ھوا باز 

ھای ھوا و باال آمدن آب و شناور، شیر خروج ھوا بستھ  حباببا خارج شدن . شود می
  .گردد شود و مانع از تخلیھ آب مدار گرمایش می می
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. مپ و روی محفظھ چرخشی پمپ قرار دارداین شیر بھ صورت معمول روی خود پ
کند و با توجھ بھ کم بودن  جریان آب در قسمت پایین شیر خودکار ھوا گرداب ایجاد می

دانسیتھ ھوا نسبت بھ آب، حباب ھوا از قسمت باالیی شیر ھواگیر خارج شده و آب در 
  رود و سبب باال رفتن شناور شیر ھواگیر باال می

   

بھ علت وجود زائده در باالی شناور، باال رفتن شناور باعث . شود داخل شیر ھواگیر می
شود و این عمل مانع از خروج آب از سیستم  مسدود شدن سوراخ باالی شیر ھواگیر می

  .خواھد شد

 راهدر ھنگام . کند دیافراگم قسمت باالی شیر ھواگیری را از محفظھ گردابی جدا می
پیچ شیر خودکار ھواگیری باید باز باشد تا ھوا اندازی پکیج و پر کردن مدار گرمایش، 

  .از آن عبور کند

ھای محفظھ احتراق باز، دھانھ خروجی را بھ سمت پشت دستگاه تنظیم کنید  دستگاهدر 
  .تا در صورت خروج ھیدروژن حامل ازعمل الکترولیز، تشکیل شعلھ انجام نشود

 
  پمپ سیرکوالتور
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کشی مدار گرمایش و در ¬فشار مسیر لولھ در پکیج برای غلبھ بر مقاومت یا افت
سیر (صورت دو مبدل بودن جھت چرخش آب در مبدل ثانویھ از یک پمپ گردشی

  .شود استفاده می) کوالتور

دور، سھ دور یا دور متغیر ھستند کھ در نوع سھ دور توسط  تکھا بھ صورت  پمپ
دور متغیر نوع پمپ . یک کلید، چرخش پمپ برحسب دور در دقیقھ قابل انتخاب است

الکترونیکی است کھ با ایجاد سرعت متغیر، پمپ بھ طور مداوم خود را با بار حرارتی 
جویی در مصرف انرژی، کاھش  صرفھدر نتیجھ . دھد مورد نیاز تاسیسات وفق می

  .پس را بھ ھمراه دارد¬صدای جریان و عدم نیاز بھ مدار بای

گردد کھ ¬منحنی مشخصھ پمپ درج می در کاتالوگ سازندگان پکیج، یک منحنی با نام
  .کاربرد آن در مثال زیر ذکر شده است

  ھا پمپنکاتی در مورد 

پس از نصب پکیج، مسیر گرمایش مرکزی باید تمیز شود تا عاری از ھرگونھ  .1
پکیج نباید  براده و ضایعات خارجی گردد و بھ ھیچ عنوان بدون شست و شوی مسیر،

  .اندازی شود¬راه

نحوه . اندازی دستگاه، باید از عدم گیرپاژ پمپ اطمینان حاصل شود راهقبل از  .2
کار بدین شکل است کھ با یک آچار دوسوی تخت درپوش جلوی پمپ باز شده و با ھمان 

  .آچار، محور پمپ بھ راست و چپ چرخانده تا از حالت گیرپاژ خارج شود

  
  حسگرھای دمای آب گرم مدار مصرفی و آب گرم مدار گرمایشی

دانید در مفاھیم الکترونیک، کمیتی بھ نام مقاومت وجود دارد کھ واحد  ھمان طور کھ می
در صنعت الکترونیک از این کمیت بھ طرق مختلف . باشد گیری آن اھم می اندازه

گیری  اندازهدر این حسگرھا از مقاومت یک مدار الکترونیکی برای . شود استفاده می
دھد کھ  این مدار مقاومت بھ نسبت دما تغییر حالت می در. شود دمای مدار استفاده می

و اگر با باال رفتن دما مقاومت آن  NTC اگر با باال رفتن دما مقاومت دما کم شود بھ آن
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 استفاده می NTC ھا اکثرا از نوع جدر پکی. شود گفتھ می PTC ھم افزایش یابد بھ آن
  :کنند ا حس میھا، بھ دو روش دمای مدار رNTC در NTC مقاومت. شود

  مستغرق.1

  سطحی.2

NTCگیرند و بھ ھمین علت اختالف  ھای مستغرق در مسیر عبور جریان آب قرار می
باشد اما تست کردن آن  کمتری مابین دمای واقعی آب ودمای گزارش شده بھ برد می

  .باشد مستلزم تخلیھ آب مدار می

NTC نھ فنری بھ لولھ شود کھ از طریق یک بد سطحی یا تماسی طوری طراحی می
دھد  مسی چسبیده است و دمای داخل لولھ را با تغییر مقاومت بھ برد کنترل گزارش می

  .کافی است از سطح لولھ جدا شود NTC برای تست این

  NTC شیوه تست

را از محل  NTC .دھیم کیلواھم با یک رنج باالتر قرار می 10متر را در رنج  اھم    
سالم قرار  NTC ی در دمای عادی اتاق و در کنار یکنصب باز کرده و بھ مدت کاف

دو ). سالم نیازی نیست NTC گراد باشد بھ درجھ سانتی 25اگر دمای اتاق (ھیم د می
 اتاق یدما اگر و میکن یم متصل NTC ھای شاخکمتر را بھ  اھمھای اتصال  مسر سی

 نامعلوم اتاق یدما اگر و دھد نشان را اھم لویک ١٠ ستیبا یم باشد گرادیسانت درجھ ٢۵
 و دیدھ انجام سالم NTC یبررو حسگر قسمت با دست برخورد بدون را عمل نیا است،
  .دیکن سھیمقا گریکدی با را اعداد

  

  
  جیکپ تاریمعت
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