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نمونه برنامه های نگهداری از دیگ آب گرم

ـ برنامه روزانه نگهداري دیگ آب گرم
1 تنظیمات سوییچ هاي دماي آب رفت و برگشت به دیگ و دمای دودکش را مطابق ترمومترهاي   

هر قسمت کنترل نمایید.
2 شیر تخلیه دیگ را باز کنید و اجازه دهید تخلیه براي مدت چند ثانیه انجام شود  )این عمل 

جهت کاستن امالح موجود در آب می باشد(.
3 شیشه بازدید شعله در عقب دیگ را باید در صورت کثیف بودن تمیز نمود.

4 شعله زیاد )HIGH( و شعله کم LOW را بازدید کنید.
5 اجزای مشعل را تمیز نگهدارید و روغن هاي نشتی را روزانه تمیز و محل نشت را آب  بندی 

نمایید.
6 با نمونه گیري از آب تغذیه اطمینان حاصل کنید سختی آب از حداکثر 5PPM تجاوز نکند.

7 عملکرد کنترل کننده سطح آب دیگ و منبع انبساط را کنترل نمایید.

ـ برنامه هفتگی نگهداری دیگ آب گرم
1 عملکرد صحیح کلیه عالئم خبري دیگ شامل زنگ ها و چراغ هاي هشداردهنده را بررسی نمایید.

2 فیلتر سوخت و صافی پمپ تغذیه را بازدید نموده و درصورت نیاز تمیز کنید.
باید  از جاي خود خارج کنید،  را  الکترونیکی  کار می باشد چشم  وقتی که مشعل در حال   3
بالفاصله شعله قطع و عالیم هشداردهنده روشن شروع به کار نمایند بدین ترتیب مدار کنترل 

شعله بررسی می گردد.
4 چشم الکتریکی را با پارچه  نرم و تمیز پاك کرده و در جاي خود قرار دهید.

5 الکترودهاي جرقه زن و نازل پاشش سوخت را کنترل کنید در صورت مشاهده رسوب آنها را 
پاك نمایید.

6 اتصاالت دمپر هوا و سوخت را کنترل کنید.
7 با کشیدن اهرم شیر اطمینان عملکرد آنرا بررسی نمایید.

8 اگر در مراحل فوق اشکالی مشاهده شد سریعاً جهت رفع آن اقدام کرده و در صورت عدم 
موفقیت از سرویس کار متخصص استفاده نمایید.

برنامه ماهانه نگهداری دیگ آب گرم
1 یاتاقان هاي پروانه را گریس کاري کنید.

2 موتورهاي الکتریکی را طبق دستورالعمل کارخانه سازنده روغن کاري کنید.
3 پمپ تغذیه را از نظر نشتی و ایجاد سروصدا بررسی کنید.

4 صافی سوخت را بازدید کرده و در صورت نیاز با گازوییل شستشو نمایید.
5 صافی پمپ هاي چرخش آب را باز کرده و در صورت نیاز رسوبات و گرفتگی احتمالی را رفع 

و صافی ها را کامالً تمیز نمایید.
آنها را رفع عیب  از نظر نشتی کنترل کرده در صورت اشکال  را  اتصاالت و شیرآالت  6 کلیه 

نمایید.
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برنامه فصلی نگهداری دیگ آب گرم
1 مشعل را کامالً تمیز کرده و از نظر نشتی کنترل نمایید.

2 لوله هاي پاس دو و سه را توسط برس مخصوص در صورت وجود دوده در داخل لوله ها تمیز 
نمایید.

3 دریچه هاي آدم رو و دست رو را باز کرده داخل دیگ را کامالً از نظر رسوب و زنگ زدگی بازدید 
نمایید.

تذکر: موارد2  و 3 را در اولین فصل کاري دیگ انجام دهید. در ادامه نسبت به مدت زمان کارکرد 
دیگ می توان برنامه ریزي کرد که در چه فاصله زمانی لوله ها و داخل دیگ احتیاج به بازدید دارند 
و در چه زمان هایی عملیات دوده زدایی، رسوب زدایی و نظافت باید صورت گیرد. ولی باید درنظر 
داشت که حداکثر زمان تمیزکاري لوله ها بیش از شش ماه نباشد چون با تمیز نگه داشتن لوله ها 
راندمان دیگ بیشتر خواهد بود. چنانچه سطوح لوله ها براي مدت طوالنی تمیز نشود عالوه بر 

پایین آمدن ظرفیت اسمی دیگ، عمر لوله ها نیز کاهش می یابد.

نمونه فرم گزارش کار کارگاهی

فصل:
کاربرگ گزارش فعالیت کارگاهی

نام و نام خانوادگی:

زمان کل )ساعت(زمان انجام )ساعت(ساعت پایانساعت شروعتاریخ انجام

1ـ

2ـ

مشاهدات:

مشکالت و علل آن:

روش های بهبود:

اگر قرار باشد این فعالیت کارگاهی را دوباره انجام دهید چه مواردی را در آن مورد توجه قرار 
می دهید؟

سایر موارد:
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انتخاب دستگاه
انتخاب دستگاه سختي گير

مدل
حداکثر 
ظرفيت 
)Grain(

حداکثر 
حجم رزین

Lit

سایز شير 
و اتصاالت 

)in(

حداکثر 
آبدهی 

سختی گير 
G.P.M

ابعاد سختی گير 
)cm( حجم

مخزن 
Lit نمک

قيمت
قطرارتفاع

TS303000025
612030607/880/000 ٤ـــــʹʹ3

TS30"3000025
612030608/170/000 ٤ـــــʹʹ3

TS606000050
1215030609/690/000 ٤ـــــʹʹ3

TS60"6000050
12150306010/270/000 ٤ـــــʹʹ3

TS909000075
19150٤010012/570/000 ٤ـــــʹʹ3

TS90"9000075
19150٤010013/٤30/000 ٤ـــــʹʹ3

TS120120000100
25150٤01001٤/5٤0/000 ٤ـــــʹʹ3

TS120"120000100
25150٤010015/690/000 ٤ـــــʹʹ3

TS1501500001251ʹʹ301505020018/860/000

TS150"1500001251ʹʹ301505020020/300/000

TS1801800001501ʹʹ351505020020/270/000

TS180"1800001501ʹʹ351505020021/990/000

TS2002000001751ʹʹ٤01506020025/٤٤0/000

TS200"2000001751ʹʹ٤01506020027/٤50/000

TS250250000225
551506030028/680/000 ٤ـــــ 1ʹʹ1

TS250"250000225
551506030031/270/000 ٤ـــــ 1ʹʹ1

TS270270000250
601506030030/090/000 ٤ـــــ 1ʹʹ1

TS270"270000250
601506030032/970/000 ٤ـــــ 1ʹʹ1
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 تعيين حجم مخزن انبساط بسته

)m( بار حرارتیارتفاع بين بویلر تا باالترین مصرف کننده

60504540353025201510

)Lit( حجم مخزن انبساط بسته با سيستم سادهKcal/h

1٤012011010090796959٤93950,000

2802٤02201991791591391199878100,000

560٤79٤39399358318278237197156200,000

8٤0719659598537٤77٤16356295235300,000

1120959878797717636555٤7٤39٤313٤00,000

1٤001199109899789679569٤593٤92391500,000

16811٤3813171196107595٤833712590٤69600,000

1961167615371395125٤11139718396895٤8700,000

22٤11981175615951٤33127211109٤9787626800,000

252121571976179٤16121٤3112٤9106788670٤900,000

2801237921951993179215901388118698٤7821,000,000

)m( بار حرارتیارتفاع بين بویلر تا باالترین مصرف کننده

60504540353025201510

)Lit( حجم منبع انبساط بسته با سيستم سادهKcal/h

837368625752٤7٤2373250,000

1581381281191099989807060100,000

2992622٤322522518816915113211٤200,000

٤233713٤٤3183182662٤0213287161300,000

531٤65٤3239939933٤301268235202٤00,000

6225٤5507٤68٤6839135231٤275237500,000

69761056752٤52٤٤38395352308265600,000

755661615568568٤7٤٤2838133٤287700,000

7966986٤8599599500٤51٤02352303800,000

821719669618618516٤65٤1٤363313900,000

82972767562٤62٤521٤70٤183673161,000,000
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انتخاب آب گرم کن مخزنی گازی

ظرفيت بر حسب ليترتعداد اتاق های واحد

75یك خوابه

110دو خوابه

150سه خوابه

انتخاب آب گرم کن لحظه ای گازی

ظرفيت بر حسب ليتر در دقيقهتعداد اتاق های واحد

12یك خوابه

12دو خوابه

19سه خوابه

انتخاب مخزن ذخيره آب گرم

مصرف انرژی )کيلووات/ نفر(ظرفيت ذخيره )ليتر/ نفر(کاربری

مسکونی با یك حمام
مسکونی با دو حمام
کارخانجات و ادارات

هتل
خوابگاه

بیمارستان
مدارس روزانه

مدارس شبانه روزی
اماکن ورزشی

30
٤5
5
35
30
33
5
25
35

0/75
1/00
0/10
1/00
0/70
1/00
0/10
0/70
1/00

SOURCE: BUILDING SERVICES HANDBOOK FRED HALL AND ROGER GREENS
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مقدار آب گرم مصرفی نسبت به وسایل بهداشتی مختلف در ساختمان ها بر حسب لیتر در ساعت در دمای 
60 درجۀ سلسیوس

نوع ساختمان

نوع وسيلۀ 
بهداشتی

ساختمان ادارهکارخانههتلبيمارستانورزشگاهکلوپآپارتمان
مدارسویالیی

دست شویی و توالت 
7/67/67/67/67/67/67/67/67/6خصوصی

دست شویی و توالت 
57ـ15/222/830/٤22/830/٤٤5/622/8عمومی

ـ76ــ767611٤7676وان )حمام(

380ـ 5776ـ380ـ 76076ـ 570190    ـ 190ـ570   ـ 87190ظرف شویی خودکار

7611٤76263876ـ3876ظرف شویی

11٤57085528528585511٤11٤855دوش

ـ76ــ106106ـ19106لباس شویی خودکار

آب دار  ظرف شویی 
381938ـ3838ـ1938خانه

0/300/30/٤00/250/250/٤0/300/300/٤0ضریب مصرف

20/751ـ/0/600/801ـ/1/250/901ضریب ذخیره مخزن
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مشخصات فنی مخزن دوجداره

ظرفيتابعاد مخزنضخامت ورقبوشنردیف

d
)mm(

d
)in(

C2
)mm(

C1
)mm(

D2
)mm(

D1
)mm(

L2
)mm(

L1
)mm(

L
)mm(لیتر

132
2/5356050080010001100200 ٤ـــــ 1ʹʹ1

232
2/53560500125015001600300 ٤ـــــ 1ʹʹ1

332
2/536٤0560132016001720٤00 ٤ـــــ 1ʹʹ1

٤32
3٤7006351720150021٤0500 ٤ـــــ 1ʹʹ1

5502ʹʹ3٤7106٤0152018001950600

6502ʹʹ3٤7106٤0192022002360700

7502ʹʹ٤5780710160020002760800

8502ʹʹ٤5780710185022502٤20900

9502ʹʹ٤58207٤0190023002٤701000

10502ʹʹ٤595508702000250026801500

11502ʹʹ5510٤09552280278029802000

1
2
´́ 1

2
´́

d

C1

D1 D2

C2

d

L
L1
L2

d

d

اندازه محدوده اطراف محل استقرار مخزن دوجداره

محل استقرار

)cm( فاصله از دیوار پشت)cm( فاصله از سقف)cm( فاصله از دیوار پهلو)cm( فاصله از تجهیزات

1020٤050
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مشخصات فنی مخزن کویلي ایستاده

سطح کویل  )Ft2(ظرفيت  )Lit(مدل
)cm( ابعاد

ضخامت ورق 
)mm(

وزن 
)kg(جنس ورق

قطرارتفاع بدون پایه

DT-HW400CV-4٤001210065٤120گالوانیزه گرم

DT-HW400CV-5٤00121006551٤0گالوانیزه گرم

DT-HW500CV-45001512070٤135گالوانیزه گرم

DT-HW500CV-550015120705165گالوانیزه گرم

DT-HW600CV-46001815070٤150گالوانیزه گرم

DT-HW600CV-560018150825200گالوانیزه گرم

DT-HW800CV-48002315082٤180گالوانیزه گرم

DT-HW800CV-5800231509252گالوانیزه گرم٤

DT-HW1000CV-410002715092٤210گالوانیزه گرم

DT-HW1000CV-5100027150985260گالوانیزه گرم

DT-HW1200CV-412002915098٤2٤0گالوانیزه گرم

DT-HW1200CV-51200291501125310گالوانیزه گرم

DT-HW1500CV-4150038150112٤260گالوانیزه گرم

DT-HW1500CV-515003815011253٤0گالوانیزه گرم

DT-HW2000CV-5200061200112٤٤20گالوانیزه گرم

DT-HW2000CV-62000612001126٤95گالوانیزه گرم

DT-HW2500CV-52500722001265٤70گالوانیزه گرم

محدوده اندازه اطراف محل استقرار مخزن کویلی ایستاده

محل استقرار

)cm(  فاصله از دیوار پشت)cm( ارتفاع فونداسیون)cm(  فاصله از دیوار پهلو)cm( فاصله از تجهیزات  جانبی

٤55080ـ  5025
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برنامه بازرسی بویلرهای )بخار، آب گرم و پکيج(

ساليانهشش ماههماهانههفتگیروزانه

چك کردن شیرآالت سوخت چك کردن سطح آب
از نظر باز و بسته شدن

بازرسی کلیه قطعات 
مشعل

تمیز کردن سطح پایینی 
لول کنترل

تمیز کردن سطوح در تماس 
با دود

چك کردن اتصاالت سوخت زیر آب زدن بویلر
و هوا

آنالیز محصول 
احتراق

بازرسی پیش گرم کن 
گازوییل

بازرسی و تمیزکاری مشعل

زیر آب زدن ستون 
آب

چك کردن المپ و آالرم و 
سیگنال ها

چك کردن بادامك و 
چرخ دنده ها

بستن و آب بندی در جلویی 
و عقبی با واشر نو، در صورت 

لزوم 

بازبینی سطوح در تماس با آب از 
نظر رسوب گرفتگی و خوردگی و 

تمیز کردن آن با آب پرفشار

بازرسی چشمی 
محفظه احتراق

چك کردن کنترلرها در 
حین کار

چك کردن نشتی 
خط گاز

تمیز کردن صافی پمپ 
گازوییل و فیلترها

بازدید تانك ذخیره سوخت

چك کردن میزان 
سختی آب

تمیز کردن تمیزکننده هوا و بازرسی نقاط گرمچك کردن شیر اطمینان
جداکننده هوا و روغن

چك کردن شیرها از نظر باز 
و بسته شدن

بازرسی لول کنترل در ثبت دما و فشار کار
حین کار

بازدید از شیوه 
عملکرد زیر آب

چك کردن کوپلینگ های 
پمپ

چك کردن آب نما

ثبت دما و فشار پمپ 
تغذیه

و  صداها  نشتی  کردن  چك 
ارتعاشات و شرایط غیرمتعارف

چك کردن تغذیه 
هوای محفظه احتراق

بررسی کیفیت محصول 
احتراق و تنظیم آن در 

صورت لزوم

سرویس مجدد و جابه جایی 
شیر اطمینان

ثبت دمای محفظه 
احتراق

بازرسی عملکرد کلیه موتورها 
در حین کار

چك کردن تمام 
فیلترهای استفاده شده

بازرسی پرشر سوییچ ها و لول 
کنترل جیوه ای

چك کردن پمپ سوخت و 
نازل های مشعل

ثبت فشار و دمای 
پمپ گازوییل

بازرسی کلی عملکرد 
مشعل

چك کردن سیستم 
سوخت رسانی

تعویض شیشه بازدید شعله 
چك کردن پمپ تغذیه بویلرو متعلقات آن

بازرسی شعله از دریچه ثبت فشار گاز
بازدید شعله

چك کردن 
تسمه  پروانه ها

بررسی کیفیت آجرها و 
بتن نسوز و درصورت نیاز 

تعویض آنها

چك کردن ورودی های 
کندانس

ثبت فشار پشت 
روغن کاری  یا چك کردن کلیه گلندهانازل های مشعل

گریس کاری  شیرآالت
بررسی عدم نشتی کلیه 

واشرها
چك کردن سیستم های تزریق 

مواد شیمیایی

چك کردن عمومی 
مشعل و بویلر در 

حین کار
چك کردن کلیه آبنماها

درب  نسوز  آجرهای  بازرسی 
جلویی و تعمیر آنها درصورت 

لزوم

فیت کردن کلیه ترمینال های 
برق تابلو

ثبت دمای آب 
رفت و برگشت

درب  نسوز  آجرهای  بازرسی 
صورت  در  نو  واشر  با  عقبی 

لزوم

چك کردن دی اریتور و 
سیستم تغذیه بویلر

ثبت دمای آب 
پك کردن کلیه نشتی هابازرسی نخ سوزجبرانی

کنترل عملکرد 
تجهیزات کمکی

گشودن درب عقبی و 
بازبینی آجرهای نسوز

مرور آنچه به وسیله اپراتورها 
ثبت شده است تعویض همه 

واشرها و ارینگ های دریچه های 
آدم رو و دست رو
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چک ليست نصب پکيج گرمایشی

کنترل اتصاالت گازکنترل فضای نصب

1ـ ارتفاع انشعاب گاز1ـ محل نصب از نظر موقعیت

2ـ قطر انشعاب گاز2ـ محل نصب از نظر مکان های مجاز و غیر مجاز

3ـ در دسترس بودن شیر گاز اصلی3ـ دریچه تأمین هوا

٤ـ طول شیلنگ گاز )حداکثر 120 ٤ـ نوع فضای نصب )درز بند /غیر درزبند(
سانتی متر(

کارشناسی محصول بر اساس ظرفيتکنترل دودکش

1ـ انتخاب ظرفیت دستگاه1ـ قطر دودکش

2ـ تعداد پره رادیاتور موردنیاز2ـ ارتفاع دودکش

توضيحات3ـ عملکرد دودکش

٤ـ مشترك نبودن دودکش

5  ـ عایق بندی در صورت نیاز

6  ـ موقعیت دودکش بر روی پشت بام

7ـ  رعایت طول عمودی 30 سانتی متری اولیه 
دودکش روی دستگاه های بدون فن

H 8  ـ وجود کالهك

نمونه چک لیست ها   
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گزارش عملکرد بویلر برای ثبت وقایع صبح و بعد از ظهر

مالحظات

اپراتور

ک بلودان
تان

ب جبرانی
آ

ت روزانه
منبع سوخ

شعل
عملکرد م

س
ک کندان

تان

پ تغذیه
پم

ب 
سطح آ

آبنما

ب
کنترل سطح آ

خاموشی سطح پایين

دمای دود

س شده
ب کندان

دمای آ

ب تغذیه
دمای آ

پ تغذیه
شار پم

ف

شار بخار
ف

زمان

    AM
شنبه
PM

    AM
یکشنبه
PM

    AM
دوشنبه
PM

    AM
سه شنبه

PM

    AM
چهارشنبه

PM

    AM
پنج شنبه

PM

    AM
جمعه
PM
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گزارش عملکرد بویلر برای ثبت وقایع ساعتی

مالحظات

اپراتور

ک بلودان
تان

ب جبرانی
آ

ت روزانه
منبع سوخ

شعل
عملکرد م

س
ک کندان

تان

پ تغذیه
پم

ب 
سطح آ

آبنما

ب
کنترل سطح آ

خاموشی سطح پایين

دمای دود

س شده
ب کندان

دمای آ

ب تغذیه
دمای آ

پ تغذیه
شار پم

ف

شار بخار
ف

زمان

6:00 A.M

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

PM 1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00 M.N

1:00 A.M

2:00

3:00

4:00

5:00
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تاریخ:                                                فرم اطالعات روزانه مشعل

توضيحات
مناسب سطح صدا

بودن 
سوخت

فيلتر 
تميزکاری 

سوخت

دمای بار مشعل
سوخت
˚C

سوختفشار سوخت
عملکرد زمان

پمپ 
گازویيلمازوتنازلبرگشتزیادکمفن موتورموتور

6:00 A.M

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

1:00 P.M

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00 M.N

1:00 A.M

2:00

3:00

4:00

5:00

امضا:
اپراتور:

امضا:
مدیر موتورخانه:

A . M :صبح
P. M :عصر

M . N :نیمه شب
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 10ـ بررسی
سطح آب

 9ـ تنظيم
 ميزان
سفتی

 8ـ تعویض
 روغن

)حداقل(

 7ـ بررسی
 روغن در
 صورت

 وجود آب
و کثافت

 6ـ بررسی
 سطح
روغن

 5ـ بررسی
 کاسه

 نمدهای
روغن

4ـ روغن کاری  3ـ بازرسی
 کليدها
 و سفتی
پيچ ها

 2ـ بررسی
 برای

 یافتن صدا
 یا ارتعاش

 غير
معمول

 1ـ بازرسی
 برای
 یافتن
انسداد

ر بادزن

ف ش ر موتور

ش م ه ش ش ر  چرخ دندۀ
تبدیل

ف ش محرك های 
 تسمه ای 
V شکل

ف ش  برینگ های
 میله محور

فن

ه   قطره
گیره ها

ه پرکن

ر  تشت آب
سرد

ر ه  سیستم
 توزیع آب

برج

س  اجزای
 ساختمان

برج

بدنه برج

شیرشناور

ش ه  شدت
 جریان

خروجی

ش ر  میله محور
محرك

یک نمونه جدول پيشنهادی  ASHREA برای بازرسی و مراقبت های برج خنک کننده

راهنمای حروف: ف )فصلی (، س ) سالیانه (، ش ) شش ماهه(، م )ماهیانه(، ه) هفتگی(، ر ) روزانه(، ب ل )بر حسب  لزوم(
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نمونه چک ليست دیگ گرمایش مرکزی

توضيحاتنامطلوبمطلوبدیگ گرمایش مرکزی

وضعیت کاور و عایق کاری دیگ

دمای تنظیمی ترموستات

فشار کار بویلر

وجود نشتی در دیگ

وضعیت دودکش از نظر نشتی، 
عایق کاری و کالهك

وضعیت کلکتور، لوله و شیرآالت

دمای آب دیگ

نمونه چک ليست مشعل دیگ گرمایش مرکزی

توضيحنامطلوبمطلوبمشعل

وضعیت شعله و نحوه احتراق

وضعیت تابلو برق و کابل کشی

وضعیت مسیر سوخت و شیرآالت

نمونه چک ليست منبع انبساط باز در سيستم گرمایش مرکزی

توضيحنامطلوبمطلوبمخزن انبسط باز

عملکرد فلوتر

سرریز یا نشتی آب از مخزن

وضعیت عایق کاری در مخزن

وضعیت چرخش آب در مخزن  انبساط
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نمونه چک ليست دستگاه سختی گير

توضيحنامطلوبمطلوبسختی گير

نتیجه تست سختی آب

عملکرد شیر چندراهه

میزان نمك ، مخزن نمك

نمونه چک ليست تابلو برق موتورخانه

توضيحنامطلوبمطلوبتابلو برق موتورخانه

وضعیت نظافت تابلو

وجود نقشه و اطالعات فنی تابلو

وضعیت عملکرد المان های تابلو

نمونه چک ليست منبع کوئلی و دوجداره

توضيحنامطلوبمطلوبمنابع کوئلی و دوجداره

وضعیت دمای آب گرم مصرفی

وضعیت و عملکرد پمپ سیرکوالتور

 وضعیت و عملکرد پمپ برگشت
 آب گرم مصرفی

وضعیت شیرآالت

وضعیت عایق کاری
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1ـ به هنگام نصب پمپ سیرکوالتور در خط لوله، نحوه قرارگیری 
پمپ نسبت به خط لوله بسیار مهم است. به صورت گرافیکی، 

نحوه صحیح نصب پمپ نشان داده شده است.

2ـ اگر آب با دمای باالیی وارد پمپ گردد، عملکرد پمپ با لرزش و صدا همراه خواهد بود. در این حالت، احتماالً پروانه 
پمپ در معرض وقوع پدیده مخرب کاویتاسیون )ایجاد خوردگی در پروانه( قرار خواهد گرفت. بایستی تا حتی االمکان طول 
مسیر لوله کشی را کاهش داد و یا از لوله هایی با زبری کمتر )جایگزینی لوله های چدنی با لوله های PVC( استفاده نمود. 

همچنین استفاده حداقلی از اتصاالت در لوله ها و کاهش زانویی های به کار رفته در مدار نیز مؤثر است.

3ـ حتماً بایستی پمپ سیرکوالتور، قبل از شروع به کار، هواگیری 
پمپ  پوسته  روی  موجود  پیچ  طریق  از  پمپ  هواگیری  شود. 
سیرکوالتور )پیچ های مشخص شده با شماره 1( صورت پذیرد:

پیچ های هواگیری پمپ سیرکوالتور

٤ـ پیش از راه اندازی پمپ، حتماً بایستی بررسی گردد که جهت حرکت آب در داخل پمپ مطابق با فلش نقش بسته 
بر روی بدنه پمپ باشد.

انتخاب  سوییچ  دارای  دور،  چند  سیرکوالتور  پمپ های  5  ـ 
آورد  پایین  را  پمپ  دور  می توان  موارد  اغلب  در  هستند.  دور 
بدون آنکه گرمایش ساختمان کم شود. این امر باعث می شود 
یابد.  کاهش  میزان چشمگیری  به  پمپ ها  این  برق  مصرف   تا 

EBARA

11

LPS

نکات فنی در نصب و راه اندازی پمپ سيرکوالتور
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6  ـ اطمینان از صحیح بودن وضعیت شیرهای ورودی و خروجی مسیرهای تخلیه و هواگیری و ...

7ـ بازدید از سیستم روغن کاری و یاتاقان ها و در سرویس قراردادن آن

8  ـ بازدید از فشارسنج ها و درست بودن شیر سماوری

9ـ اطمینان از بسته بودن مسیر هواگیری و تخلیه پمپ

10ـ اطمینان از هواگیری کامل

11ـ گرم کردن یکنواخت و تدریجی پمپ )کنترل دمای دیگ در مرحله راه اندازی(

12ـ استفاده از وسایل حفاظتی و ایمنی

13ـ در سرویس قرار دادن سیستم خنك کاری در صورت لزوم

1٤ـ اطمینان از آماده به کار بودن الکتروموتور و کنترل تجهیزات الکتریکی 

15  ـ اطمینان از پارامترهای راه اندازی مربوط به سیستم کنترل دور یا روشن و خاموش شدن پمپ

16ـ اطمینان از چرخش صحیح کوپلینگ و هم راستا بودن محور موتور و پمپ

ادامه نکات فنی در نصب و  راه اندازی پمپ سيرکوالتور
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عايق ها  
EPDM و NBR مقایسه عایق هاي سلول بسته

NBREPDMخاصيت فيزیکی

Nitrile Butadiene RubberEthylene Propene Diene Methyleneنوع ماده

)IRHD( 60سختی اسمی )±5±( 60)5(

سیاه با دانه های زردسیاهرنگ

N/mm2≥ 10 N/mm2 10 ≤استحکام کششی

%300 ≤%300 ≤میزان کشیدگی تا حد پارگی

٤00C – 1350Cـ٤00C – 1200Cـمحدوده دمای کاری متوسط

متوسط الی خوبمتوسط الی خوبمقاومت در مقابل سایش

ضعیفبسیار خوبمقاومت در مقابل روغن های معدنی

متوسط الی خوببسیار خوبمقاومت در مقابل روغن های گیاهی

ضعیفبسیار خوبمقاومت در مقابل بنزین

ترکیبات  مقابل  در  مقاومت 
هیدروکربنات ها و  آروماتیك 

ضعیفمتوسط الی خوب

بسیار خوببسیار خوبمقاومت در مقابل اسیدها و بازها

متوسط الی خوب متوسط الی خوبمقاومت در مقابل آتش

بسیار خوببسیار خوبمقاومت در مقابل رطوبت / بخار

و  پرتو خورشید  مقابل  مقاومت در 
بنفش ماورای  اشعه 

بسیار خوبمتوسط الی خوب

هیچ واکنشی با لوله نداردبا لوله ترکیب می شودلوله های مسی

بسیار خوببسیار خوبمقاومت حرارتی
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ضخامت ورق های فلزی، مناسب برای روکش بيرونی عایق )ميلی متر(

نوع سطح
آلومینیومیفوالدی نرم

موج دارتختموج دارتخت

0/7تا 1/21/01/20/9سطوح تخت بزرگ با عایق انعطاف پذیر

سطوح تخت کوچك تر با عایق انعطاف پذیر، یا 
سطوح بزرگ با عایق های قطعه ای )همچنین 

سطوح خمیده بزرگ(
0/7 تا 1/00/82/10/9

ضخامت ورق های فلزی، مناسب برای روکش بيرونی عایق )ميلی متر(

نوع سطح
آلومینیومیفوالدی نرم

موج دارتخت موج دارتخت

0/7 تا 1/21/01/20/9سطوح تخت بزرگ با عایق انعطاف پذیر

سطوح تخت کوچك تر با عایق انعطاف پذیر، یا 
سطوح بزرگ با عایق های قطعه ای )همچنین 

سطوح خمیده بزرگ(
0/7 تا 1/00/81/20/9

مانند روکش فلزی لوله مجاور آنمحفظه های فلنج و روپوش های شیر

از  بیش  خارجی  قطر  با  عایق شده،  لوله های 
میلی متر ـ1/2ـ٤501/0 

تا   150 خارجی  قطر  با  عایق شده  لوله های 
میلی متر ـ0/9ـ٤500/8 

از  کمتر  خارجی  قطر  با  عایق شده،  لوله های 
میلی متر ـ0/7ـ1500/6 


