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  !بدانيد  در مورد تاسيسات مكانيكي ساختمان خود بيشتر
  » پتروپاالمحور« مهندسي شركت  مدير/ فرشاد سرايي :  قالهنويسنده م

  

 

  

گذشته از جنبه های محاسباتی و مبانی علمی طراحی تاسيسات مکانيکی یک 

 ، همواره در زمان بهره برداری ، مهندسين تاسيسات به آن می پردازندساختمان که 

مصرف کنندگان نهایی که اغلب افراد غير متخصص در فرا روی سواالت و ابهاماتی 

هدف از تدوین این مقاله ، ارائه . قرار می گيرد زمينه مهندسی تاسيسات می باشند

و همچنين انتقال پاره ای از  درکپاسخ برخی از این سواالت به زبان ساده و قابل 

  :جهت استفاده عموم می باشد  نویسنده ، تجربيات عملی و توصيه های فنی
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شير رادیاتورها  در اولين فرصت درب ها و پنجره های منزل خود را درزگيری نموده و - ١

  .را از نوع دستی به نوع ترموستاتيک تغيير دهيد

درجه شير ترموستاتيک رادیاتور را در کمترین در زمان های عدم حضور در منزل ،  - ٢

  .مقدار خود قرار دهيد

یون های مثبت و منفی موجود در هوای تازه موجب نشاط و طراوت ساکنين منزل  -٣

. شده و نور آفتاب خاصيت ضد عفونی کننده در زمينه دفع باکتری های مضر دارد

ا را کنار زده و پنجره ها را باز یک ساعت پرده ه  بنابراین به طور روزانه حداقل به مدت

  .کنيد تا هوای تازه و نور آفتاب اجازه ورود به فضای منزل شما را پيدا کنند

در فصل گرما و زمان استفاده از کولر آبی حتما یکی از پنجره های منزل خود را در  -٤

مثبت به این ترتيب هم فشار . حالت باز قرار دهيد تا هوا امکان جابجایی داشته باشد

ناشی از کارکرد فن کولر کاهش یافته و ساکنين منزل احساس راحتی بيشتری 

خواهند نمود و هم گردش هوای ایجاد شده موجب ممانعت از تراکم رطوبت در فضای 

  .شده و کولر آبی شما عملکرد بهتری خواهد داشت  منزل

استفاده نکنيد هرگز از کولر آبی و کولر گازی به طور همزمان در یک فضای مشترک  -٥

زیرا رطوبت تزریق شده به محيط توسط کولر آبی بر روی کویل اواپراتور کولر گازی تبدیل 

  .به مایع شده و موجب کاهش عمر آن خواهد گشت

شد و کولر آبی منزل شما   اگر در روزهایی از فصل تابستان هوا بسيار گرم -٦

داخل آب  ه واز یخچال برداشتچند قطعه یخ بزرگ  پاسخگوی تامين برودت الزم نبود ،

  .نتيجه آن رضایت بخش خواهد بود! حوضچه کولر بيندازید

بنابراین از نصب آنها . کولرهای آبی بر اساس درجه حرارت مرطوب محيط کار ميکنند -٧

  .جدا اجتناب کنيد) مانند نواحی ساحلی(در مناطق مرطوب 

جهت بهبود عملکرد کولر های آبی ميبایست طول کانال کشی متصل به آن حتی  -٨

ضمنا ميبایست کانال های کولر به صورت توکار نصب شود تا . المقدور کاهش یابد

اگر به اجبار کانال کشی روکار مورد . مستقيما در مقابل نور خورشيد قرار نگيرد

، کاغذ   تيمتر عایق پشم شيشه پتوئیسان ٥ميبایست با حداقل  استفاده قرار گيرد ،
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. عایق ضد تشعشع پوشش داده شود  همچنين یک الیه  ، کرباس و ماستيک و کرافت

  .ضمنا خود کولر آبی ميبایست در زیر سایبان نصب گردد

پوشال کولر آبی ميبایست هر سال یکبار تجدید گردد تا از تجمع باکتری ها در آن  -٩

مانند (  از کولرهای آبی دارای پد سلولزی به جای پوشالاستفاده . ممانعت به عمل آید

  .دارای ارجحيت می باشد) کولرهای آبی توليد شده توسط شرکت انرژی

در هنگام سرویس ساالنه کولر آبی به ميزان سفتی مجاز تسمه پروانه و  -١٠

  .همچنين روغنکاری یاتاقان ها توجه نمایيد

برودت تبخيری مانند زنت در فضای بسته جدا از نصب کولر آبی و سایر پکيج های  -١١

تعبيه یک دریچه به سمت بيرون برای تامين هوای این تجهيزات کافی . خودداری کنيد

نبوده و موجب افت شدید عملکرد آنها و افزایش بيش از حد رطوبت در فضای داخل 

قریبا خواهد شد به گونه ای که تحمل شرایط در روزهای گرم تابستان برای ساکنين ت

هایی با شرایط فوق در   متاسفانه امروزه نصب چنين پکيج. غير ممکن می گردد

شهرهای بزرگ مانند تهران که بعضا در مناطق بسيار خوب و  ساختمان های نوساز

مشاهده   شخصا بسيار گرانقيمت نيز واقع شده ، به امری متداول تبدیل گشته و

با توجه به ناآگاهی خریداران حتی   امالک نموده ام که سازندگان و بنگاه های معامالت

بنابراین ! نصب چنين پکيج هایی را به عنوان یک مزیت برای ملک خود بر می شمرند

یا دفتر کار فقط به تعریف و تمجيدهای   آپارتمان مسکونی  در هنگام خرید یا اجاره یک

ف سيستم مالک یا بنگاه معامالت امالک توجه نکنيد و خود شخصا در خصوص کم و کي

  .سرمایش و طریقه نصب آن تحقيق نموده و اطمينان حاصل نمایيد

حتی المقدور طول لوله کشی   جهت بهبود عملکرد کولرهای گازی اسپليت -١٢

این توصيه به خصوص در  .خطوط گاز و مایع بين واحد داخلی و خارجی را کاهش دهيد

  .مورد لوله کشی عمودی ميبایست جدی گرفته شود

  .کندانسور کولرهای گازی اسپليت ميبایست در زیر سایبان مناسب نصب گردد -١٣

اندک و مصرف برق کمتر  استفاده از کولرهای گازی اسپليت بواسطه صدای -١٤

  .ارجحيت دارد) پنجره ای(نسبت به کولرهای گازی نوع دیواری 
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ی ویترین و مانند باال(از نصب کندانسور کولرهای گازی اسپليت در فضای بسته  -١٥

خودداری نمایيد زیرا موجب کاهش شدید راندمان این تجهيزات ) یا پشت تابلو فروشگاه

  .می گردد

در فصولی که از کولر گازی استفاده نميکنيد ، هر از چند گاهی به مدت چند  -١٦

این امر به افزایش طول عمر کولر گازی . دقيقه آن را روشن نموده و اجازه دهيد کار کند

  .مک خواهد کردشما ک

با توجه به اختالف قيمت اندک کولرهای گازی نوع سرمایشی با نوع ترکيبی  -١٧

را از نوع ترکيبی   سرمایشی و گرمایشی ، ترجيح بر این است که کولر گازی خود

سفارش دهيد تا در ابتدای فصل پایيز که هنوز سيستم های گرمایش اصلی ساختمان 

بتوانيد از قابليت گرمایش محدود این کولرها استفاده  راه اندازی نشده در صورت لزوم

  .کنيد

ماه یکبار فيلتر واحد داخلی کولر گازی اسپليت را از محل خود  ٦در فواصل حداکثر  -١٨

  .خارج نموده و بشویيد و سپس مجددا در جای خود قرار دهيد

ی بسيار رعایت شيب الزم برای خط لوله یا شيلنگ تخليه کندانس کولرهای گاز -١٩

مهم است و کمترین شيب معکوس در این خط موجب پس زدن آب کندانس و سرریز 

  .آن از داخل کولر به فضای اتاق خواهد گشت

کابل تامين برق کولر گازی ميبایست مستقيما از پشت کنتور گرفته شده و مجهز  -٢٠

  .به کليد مينياتوری با آمپراژ متناسب با توان الکتریکی کولر گازی باشد

خطوط گاز و مایع رابط ميان واحدهای داخلی و خارجی کولرهای گازی اسپليت  -٢١

  .ميبایست حتما به صورت جداگانه عایق گردند

اگر واحد مسکونی شما در طبقات ميانی آپارتمان واقع شده و مدیریت آپارتمان به  -٢٢

بر روی نمای شما اجازه نصب کندانسور کولر گازی و یا حرکت لوله های گاز و مایع 

معموال در این موارد . ، نگران نباشيد!) که البته حق با اوست(ساختمان را نميدهد 

کانال ها یا لوله های اگزوز که هوای مکش شده از هود آشپزخانه و فن سرویس ها را 

کافيست که لوله های گاز ! به بام ساختمان تخليه ميکنند ميتوانند نجات بخش باشند
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رق را توسط چسب نواری محکم به یکدیگر پيچيده و با برداشتن سقف و مایع و کابل ب

اگزوز هدایت کنيد که مستقيم به بام ساختمان   کاذب آن را به داخل کانال یا لوله

البته این راهکار برای مواردی توصيه ميشود که پيش بينی های . منتهی می گردد

و ضمنا مصرف چندانی از  الزم جهت نصب کولر گازی در زمان ساخت بنا لحاظ نشده

تا بام نميبایست بيش از  ضمنا فاصله عمودی. هود یا فن مربوطه وجود نداشته باشد

  .متر باشد ٦

کندانسور کولرهای گازی اسپليت را حتما بر روی شاسی فوالدی مجهز به لرزه  -٢٣

  .گير و در حالت کامال تراز نصب کنيد

ی خود سر ميزنيد ، اتفاقا گذرتان به ویال اگر در فصول سرد سال که کمتر به ویال -٢٤

زیرا به واسطه کاهش فشار . افتاد و با قطعی گاز شهری مواجه شدید نگران نباشيد

در زمستان و ضمنا عدم مصرف دائم گاز در ویال ، سوزن رگوالتور به   گاز شبکه شهری

 در مقابل رگوالتور. است داخل کشيده شده و مسير ورودی گاز مسدود گشته

ایستاده و با دست چپ سوزن جانبی آن را به سمت بيرون بکشيد و همزمان با دست 

سوزن جلوی رگوالتور را به سمت خارج  و یا دم باریک راست و به کمک یک انبردست

. بکشيد تا صدای جریان یافتن گاز شنيده شود و هوای جمع شده در لوله تخليه گردد

يد که تمام شعله های گاز خوراک پزی را زمان از یکی از همراهان خود بخواه هم

چند دقيقه به همين منوال عمل کنيد تا جریان گاز پایدار شده و شعله . روشن کند

  .های اجاق خاموش نشود

ابتدا شعله های اجاق گاز خوراک پزی را  توصيه می شود» ٢٤«در مورد بند  -٢٥

شعله های گاز روشن  روشن و پایدار کنيد و اجازه دهيد حدود یک ربع ساعت تمام

  .سپس به سراغ روشن کردن آبگرمکن گازی و بخاری های گازی بروید. باشد

روز است که به ویالی خود سر نزده اید ، حتما پيش  ١٥اگر مدت زمانی بيش از  -٢٦

از روشن نمودن بخاری های گازی از باز بودن مسير دودکش آنها اطمينان حاصل کنيد 

در   بسيار مناسبی برای ساخت آشيانه پرندگان و خزندگان چراکه این دودکش ها محل

ضمنا توصيه می شود حتما خروجی دودکش ها ! محسوب می گردد  سرد سال  فصول

  .را با توری فلزی مناسب پوشش دهيد
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اگر واحد شما در طبقه آخر ساختمان واقع شده و در زمان راه اندازی سيستم  -٢٧

شوفاژ رادیاتورهای خود را هواگيری نموده اید اما اکنون ميبينيد که تمام یا بخشی از 

احتماال یک کار تعميراتی در ! پره های رادیاتور شما سرد است چندان تعجب نکنيد

انجام شده که مستلزم گشودن بخشی از لوله  موتورخانه و یا در طبقات پایين تر

کشی سيستم شوفاژ بوده است و اکنون هوای وارد شده به سيستم به سمت باال 

عمليات هواگيری را . حرکت نموده و در رادیاتورهای واحد شما محبوس گشته است

  .مجددا تکرار کنيد تا مشکل مرتفع گردد

نشد و بخشی از رادیاتورهای شما اگر مجددا هواگيری نمودید و مشکل رفع  -٢٨

کماکان سرد بود ، بدین معنيست که رادیاتورهای مذکور به صورت صحيح و تراز نصب 

در این حالت درپوش . نشده و ورودی آنها باالتر از سطح شير هواگيری رادیاتور قرار دارد

به بسته  زانو قفلی رادیاتور را گشوده و شير برگشت را توسط آچار آلن در حالت نزدیک

، سپس با یک آچار فرانسه یا آچار قفلی بوشن متصل ) ولی کامال نبندید(قرار دهيد 

اگر هوا در این منطقه . به شير ورودی رادیاتور را اندکی شل کنيد تا آب بيرون بزند

بوشن را مجددا محکم نموده . محبوس شده باشد به همراه آب از لوله خارج می گردد

  !رادیاتور شما بالفاصله گرم خواهد شد. کامال باز کنيدو شير زانو قفلی را 

را انجام دادید و باز هم رادیاتور های » ٢٨«و » ٢٧«اگر عمليات مندرج در بند های  -٢٩

سری به پشت ! نویسنده این مقاله ناسزا نگویيد  گرم نشد لطفا در دل به واحد شما

م ساختمان خالی از آب گشته و حتما منبع انبساط باز نصب شده بر روی با  !بام بزنيد

 آن از سطح لوله های رفت و برگشت آب شوفاژ پایين تر افتاده  یا سطح آب داخل

این امر ميتواند بواسطه زنگ زدگی شناور و یا بسته شدن اشتباه شير آب . است

شناور را با دست . تغذیه منبع انبساط توسط افراد غير متخصص اتفاق افتاده باشد

از سالم بودن آن اطمينان حاصل کنيد و از باز بودن شير آب تغذیه مطمئن تکان دهيد و 

سپس عمليات . صبر کنيد تا سطح آب منبع انبساط به حد نرمال خود برسد. شوید

  .هواگيری رادیاتورها را تجدید نمایيد

اگر کارفرمای یک پروژه ساختمان سازی هستيد و سيستم شوفاژ ساختمان  -٣٠

دن دیگ و پمپ های سيرکوله و هواگيری رادیاتورها به طور شما پس از روشن ش

احتماال پيمانکار نصاب  !راحی گرم نشد ، چندان تعجب نکنيدکامل و با حداکثر دمای ط

تاسيسات مکانيکی که هفته گذشته با وی مشاجره کرده و بخشی از مطالبات او را 
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رفت و برگشت آب شوفاژ  پرداخت نکرده اید ، در یکی از رایزرها یا لوله های اصلی

مانع از جریان   ساختمان شما یک صفحه فلزی مدور سوراخ دار نصب نموده است که

جهت یافتن محل مخفی . سيستم لوله کشی می گردد  داغ در یافتن دبی کامل آب

اگر . نصب این صفحه ميبایست تمام قسمت های لوله کشی را با دست لمس کنيد

این نقطه همان   مشاهده شد ، در نقطه ای طبيعیدر یک لوله اختالف دمای غير 

اما با توجه به طول زیاد لوله کشی و پوشيده شدن بخش . گلوگاه مشکل آفرین است

! می باشد عمده ای از آن توسط عایق ، انجام این کار بسی دشوار و بلکه غير ممکن

کانيکی لذا توصيه ميکنم با یک جعبه شيرینی به سراغ پيمانکار نصاب تاسيسات م

رفته و ضمن تسویه حساب مطالبات وی ، از او خواهش کنيد تا مشکل موجود را 

ان مطمئن باشيد فردای آن روز مشکل سيستم شوفاژ ساختم. بررسی و رفع کند

  !شدشما بطور کامل مرتفع خواهد 

اگر از لوله ونت مخزن آب کندانس موتورخانه شما بيش از حد معمول بخار خارج  -٣١

ميشود ، بدین معناست که یک یا چند عدد از تله های بخار موجود در سيستم خراب 

  .تله های بخار را بازبينی کنيد. شده و بخار از خود عبور می دهد

خود را با آب دهان خيس  جهت کنترل سالم یا معيوب بودن یک تله بخار انگشت -٣٢

اگر رطوبت دست شما بر روی . ورودی و خروجی تله بخار بزنيد  نموده و به لوله های

همراه با یک صدای (لوله خروجی نيز مانند لوله ورودی به سرعت تبخير شد 

یعنی تله بخار معيوب است و بخار را از خود عبور ميدهد ، در غير این !) جيــــززززز

    .ر سالم استصورت تله بخا

اگر در هنگام باز نمودن شير آب گرم حمام یا دستشویی یا سينک منزل خود  - ٣٣

به ) به خصوص در فصول سرد سال(ميبایست مدت زیادی منتظر گرم شدن آب بمانيد 

این معناست که لوله برگشت آب گرم مصرفی برای ساختمان شما طراحی و نصب 

می باشد و یا پمپ سيرکوله آن خراب شده و  نشده و یا اگر شده فاقد پمپ سيرکوله

) یعنی عدم وجود لوله برگشت آب گرم مصرفی(در مورد نخست . درست کار نمی کند

اما در غير این صورت پمپ سيرکوله برگشت آب ! کار چندانی از شما ساخته نيست

. گرم مصرفی را کنترل و روغنکاری نمایيد و در صورت معيوب بودن آن را تعویض کنيد

توجه داشته باشيد که این پمپ ميبایست در کل فصول سال دائم به کار و همواره 

این پمپ های خطی بواسطه کوچک . روشن باشد و به طور ماهانه روغنکاری شود
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بودن محفظه و پروانه خود ، در صورت خاموش ماندن خيلی زود جرم آب را به خود 

ن پمپ جهت استفاده در خط برگشت بهتری. گرفته و از حيض انتفاع ساقط می گردند

    .می باشد» گراندفوس«آب گرم مصرفی ، محصوالت توليدی کارخانه 

اگر مشکل اشاره شده در فوق بر عکس بود ، یعنی پس از گشودن شير آب  - ٣٤

سرد باشيد ، احتماال   ميبایست مدت طوالنی منتظر سرد شدن آب خروجی از شير آب

شما بر اثر نا آگاهی و یا جهت صرفه جوئی در  نصاب تاسيسات مکانيکی ساختمان

مواد مصرفی ، لوله های آب سرد و گرم و برگشت مصرفی منزل شما را از محل 

هم و حتی شاید در کنار لوله   موتورخانه و همچنين داخل رایزرها به صورت یکجا و کنار

جهت رفع این مشکل ! های رفت و برگشت سيستم شوفاژ عایقکاری نموده است

يبایست در صورت امکان و دسترسی به لوله ها ، عایق موجود را باز نموده و لوله آب م

را به صورت جداگانه و لوله های آب گرم رفت و برگشت مصرفی را در  سرد مصرفی

   .کنار هم مجددا عایقکاری نمایيد

به طور معمول در ساختمان شما وجود » ٣٤«اگر مشکل اشاره شده در بند  - ٣٥

اما یک روز صبح که از خواب برخواسته و قصد دوش گرفتن دارید هر چقدر نداشت ، 

کاهش دما نيافته و سرد نميشود  منتظر ميمانيد آب خروجی از شير آب سرد مصرفی

، بدین معناست که شير یکطرفه نصب شده بر روی ورودی آب سرد منبع دو جداره یا 

وتورخانه مشکل پيدا کرده و منبع کویل دار توليد آب گرم مصرفی شما در داخل م

به . نميتواند مانع از ورود آب گرم به داخل سيستم لوله کشی آب سرد ساختمان شود

لوله های ورودی و خروجی شير یکطرفه مذکور را با دست لمس  موتورخانه بروید و

داغ بود ، یعنی شير ) که ميبایست کامال سرد و خنک باشد(اگر لوله ورودی . کنيد

و رسوبات آب گير کرده  بر اثر تجمع جرم  رد نظر معيوب است یا زبانه آنیکطرفه مو

یکطرفه ضربه   با یک چکش یا انتهای پيچ گوشتی یا آچار از چند طرف به شير. است

اگر سرد . بزنيد و پس از چند دقيقه مجددا دمای لوله ورودی را با دست کنترل کنيد

. طرف شده و مشکل مرتفع گردیده استشده بود یعنی با ضربات شما ، گير زبانه بر 

    .در غير این صورت شير یکطرفه مذکور خراب است و ميبایست تعویض گردد

احتماال  اگر منبع انبساط باز نصب شده بر روی بام ساختمان شما سر ریز کرد ، - ٣٦

شناور آن بر اثر رسوبات و جرم آب گير کرده که ميتوانيد با تکان دادن آن گير موجود را 

،  اما اگر با تکان دادن مشکل حل نشد و شناور قادر به قطع جریان آب نبود. رفع کنيد
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اما نکته مهم اینکه اگر . شناور منبع انبساط خراب است و ميبایست تعویض گردد

اما  شناور کامال سالم بود و به درستی مسير آب ورودی را قطع و وصل ميکرد ،

، بدین معناست که منبع دو جداره توليد  شما سر ریز داشت  کماکان منبع انبساط

    .موجود در موتورخانه سوراخ شده و نياز به تعویض یا ترميم دارد آبگرم مصرفی

در  هرگز بر سر راه مسير رفت و برگشت لوله های منبع انبساط و همچنين - ٣٧

شير قطع و وصل قرار ندهيد چون بسته شدن سهوی آن  خروجی شيرهای اطمينان ،

    .راد غير متخصص فاجعه بار خواهد بودتوسط اف

بر روی لوله رفت   پمپ سيرکوله آب سيستم شوفاژ ميبایست همواره -٣٨

    .فوالدی یا چدنی نصب گردد تا راندمان عملکرد آن افزایش یابد  دیگ  )خروجی(

عالوه بر پمپ سيرکوله اصلی آب شوفاژ که در زمستان مورد استفاده قرار گرفته  - ٣٩

را نيز تغذیه ميکند ، ميبایست حتما یک پمپ  (DHWG) د آب گرم مصرفیو منبع تولي

مجزا در مسير آب رفت و برگشت بين دیگ و منبع توليد آب گرم  سيرکوله خطی

مصرفی پيش بينی و نصب گردد تا در فصول گرم سال که پمپ سيرکوله اصلی آب 

در غير اینصورت منبع  .شوفاژ از مدار مصرف خارج است ، مورد بهره برداری قرار گيرد

قادر به تامين نياز ساکنين  توليد آب گرم مصرفی ساختمان شما در فصول گرم سال

    .نخواهد بود

پمپ های سيرکوله سيستم شوفاژ ميبایست دائم به کار بوده و به طور مرتب  -٤٠

یک پمپ کاهش یابد  موتور روغنکاری شوند زیرا هرچقدر تعداد روشن و خاموش شدن

بنابراین نصب ترموستات برای پمپ سيرکوله شوفاژ   .عمر آن افزایش خواهد یافت

اگر برای پمپ سيرکوله شوفاژ ساختمان شما ترموستات پيش بينی و . توصيه نميگردد

نصب شده همواره دمای تنظيم ترموستات آن را مساوی یا بيشتر از دمای تنظيم 

به این ترتيب هم پمپ سيرکوله دائم به کار شده . قرار دهيدترموستات دیگ موتورخانه 

و هم زمان کارکرد مشعل دیگ و در نتيجه مقدار گاز مصرفی  و عمر آن افزایش می یابد

ساختمان شما به طور چشمگيری کاهش خواهد یافت که با توجه به حذف یارانه ها و 

ما نقشی موثر ایفا افزایش بهای سوخت ، در کاهش هزینه های جاری ساختمان ش

    .خواهد نمود
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دمای آب گرم مصرفی خروجی از شير ها نميبایست به حدی باال باشد که موجب  -٤١

درجه سانتيگراد توصيه  ٥٠الی  ٤٠معموال دمای (سوختگی پوست بدن ساکنين شود 

در بسياری از موتورخانه ها این کنترل دما توسط نصب ترموستات بر روی ). ميگردد

وله آب شوفاژ منبع توليد آب گرم مصرفی صورت ميگيرد که اصولی نمی پمپ سيرک

چرا که اوال موجب کاهش عمر پمپ و افزایش زمان کارکرد مشعل و لذا افزایش . باشد

مصرف سوخت می گردد ، ثانيا در فصول سرد سال که پمپ سيرکوله اصلی شوفاژ در 

کنترل دقيقی بر  سيستم مذکور اینکه  مدار قرار دارد قابل استفاده نيست و باالخره

لذا توصيه می شود چنانچه از این سيستم کنترلی در . دمای آب گرم مصرفی ندارد

موتورخانه ساختمان شما استفاده شده ، در اولين فرصت نسبت به جایگزین نمودن 

شوفاژ منبع توليد آب گرم مصرفی   آن با شير سه راهه کنترلی که بر روی ورودی آب

)DHWG(  می گردد ، اقدام نمایيد نصب.  

یک دستگاه دیگ ، چيلر ، برج خنک کن ، منبع توليد آب گرم  به جای  همواره -٤٢

دو دستگاه از هر یک از این تجهيزات هرکدام ) به جز پمپ... (و  مصرفی ، سختی گير

ساختمان خود   ، انتخاب و در موتورخانه  محاسبه شده  کل ظرفيت% ٧٥با ظرفيت 

در صورت بروز مشکل و نياز به تعميرات یکی از آنها ، دستگاه دیگر قادر نصب نمایيد تا 

  .به پاسخگویی نيازهای ساکنين ساختمان در طول مدت زمان تعميرات باشد

در خصوص انتخاب تعداد پمپ ها ، ميبایست یک دستگاه رزرو با ظرفيت کامل  - ٤٣

  .شده و نصب گرددبرای هر یک از مجموعه پمپ ها در نظر گرفته   %)١٠٠یعنی (

هرگز شيرآالت موتورخانه و یا شيرآالت نصب شده بر روی رایزرهای ساختمان را  - ٤٤

در حالتی که دسته شيرها در زاویه پایين تر از سطح افق قرار گرفته باشد نصب نکنيد 

زیرا رسوبات و جرم موجود در سياالت عبور کننده در قسمت زبانه و نشيمنگاه شير ته 

موجب خوردگی زود هنگام شيرآالت و خارج شدن آنها از حالت آببندی  نشين شده و

  .می گردد

دودکش دیگ و همچنين دودکش شومينه های ساختمان خود را حتما با عایق  - ٤٥

سانتيمتر و روکش کرباس و ماستيک  ٥/٢پشم شيشه پتوئی به ضخامت حداقل 

ذا سرعت باال رفتن و تخليه ل  این کار هم به گرم ماندن دود خروجی و. عایقکاری کنيد
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کمک ميکند و هم مانع از گرم شدن دیوارهای مجاور دودکش می   آن از لوله دودکش

  .گردد که این به نوبه خود مانع از ترک خوردن گچ و رنگ دیوارها خواهد گشت

کنيد ، به خاطر داشته  اگر برای موتورخانه ساختمان خود دیگ چدنی انتخاب می - ٤٦

پره می باشد زیرا با افزایش  ٨راندمان مطلوب این دیگ ها معموال تا مرز باشيد که 

تعداد پره ها طول دیگ زیادتر شده و شعله مشعل توان گرم نمودن آب گردش کننده در 

لذا در صورت نياز به حرارت بيشتر به جای افزایش تعداد . پره های انتهایی دیگ را ندارد

  .یگ چدنی موازی یکدیگر استفاده نمایيدپره ها ، از دو یا چند دستگاه د

. متر ستون آب می باشد ٤٠الی  ٣٠قابليت تحمل فشار دیگ های چدنی معموال  - ٤٧

ارتفاع ) از محل موتورخانه تا بام ساختمان(طبقه  ١٠لذا اگر ساختمان شما بيش از 

  .دارد ، ميبایست به جای دیگ چدنی از دیگ های فوالدی استفاده کنيد

در یک صبح زود زمستانی از برودت هوا از خواب پریده و مشاهده کردید که اگر  - ٤٨

احتماال . رادیاتورهای شوفاژ منزل شما سرد یا ولرم شده است ، نگران نشوید

بواسطه سرد شدن هوا و افزایش تقاضای گاز طبيعی ، فشار گاز در شبکه شهری 

مان خاموش شدن شعله مشعل شما به طور اتوماتيک فر کنترل کاهش یافته و رله

. مشعل را بازرسی کنيد کنترل به موتورخانه بروید و رله. مشعل را صادر نموده است

را  Resetدکمه . روشن می شود کنترل رله Resetدر چنين حالتی چراغ آالرم زیر دکمه 

پس از چند لحظه مشعل به صورت خودکار روشن . فشار دهيد تا چراغ خاموش گردد

  .شده و دیگ شما مجددا گرم خواهد گشت

 ساختمان چنانچه از سوخت های مایع مانند گازوئيل یا مازوت در مشعل دیگ - ۴٩

 بار به رله ٢خود استفاده می کنيد ، در صورت خاموش شدن مشعل هرگز بيش از 

استارت نزنيد زیرا تجمع سوخت پاشيده شده به داخل محفظه دیگ  مشعلکنترل 

در چنين مواردی حتما به . موجب بروز انفجار در استارت های بعدی خواهد شد

  .تعميرکار متخصص مراجعه نمایيد

راندمان گرمایشی منابع توليد آب گرم مصرفی نوع کویل دار بسيار بيشتر از منابع  -۵٠

توليد آب گرم مصرفی نوع دو جداره می باشد ، ضمن اینکه طول عمر مفيد آنها نيز 

لذا چنانچه ميزان آب گرم مصرفی توليد شده در موتورخانه ساختمان . بيشتر است

د بودن آب هنگام استحمام در عذاب هستيد شما کفاف ساکنين را نمی دهد و از سر
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به مدل های کویل دار به عنوان یک  (DHWG)، تغيير نوع منبع توليد آب گرم مصرفی 

ليد آب گرم مصرفی همچنين از عایقکاری منبع تو. راهکار موثر به شما توصيه می گردد

اسيد شوئی و جرم زدائی از کویل منابع توليد آبگرم مصرفی ضمنا . نيز غافل نشوید

بع و سال یکبار تاثير معجزه آسائی در بهبود عملکرد این منا ٢کویل دار در فواصل هر 

  .تامين آبگرم مورد نياز ساکنين خواهد داشت و انجام آن اکيدا توصيه می گردد

  

طراحی و بهينه سازی سيستم لطفا جهت هرگونه مشاوره فنی و مهندسی در زمينه 

ساختمان خود ، با شماره تلفن های دفتر مرکزی شرکت  مکانيکی تاسيسات

تماس بگيرید تا از خدمات ) ٠٢١( ٢٢۶٨۵٠۴۶-۴٨ : » پتروپاالمحور «مهندسی 

همچنين شما ميتوانيد از طریق وب . کارشناسان ورزیده این شرکت بهره مند گردید

ينک آن در ذیل داده شده ، با مدیریت ارشد سایت اختصاصی این شرکت که ل

و از وضعيت آخرین پروژه ها و همچنين مطالب فنی منتشر  بودهمجموعه در تماس 

  :شده در کتابخانه الکترونيکی این سایت مطلع گردید 

www.petropalamehvar.com  

  

 




