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فصل 1

فرمول ها
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)ρ( فرمول محاسبه جرم مخصوص

براي محاسبه جرم مخصوص، جرم )m( ماده برحسب gr یا kg و حجم )ν( ماده مي تواند 
برحسب dm3 و cm3 و m3 مي باشد.

جرم مخصوص

 
m
v

ρ =

فرمول محاسبه فشار )p( درجامدات:
براي محاسبه فشار وارده بر روي سطوح جامد، نيروي )F( برحسب نيوتن )N( و سطح برحسب 

مترمربع )m2( مي باشد.
= فشار FP

A
فرمول محاسبه فشار )p( در مایعات:

, و شتاب  ,kg kg gr
m dm cm3 3 3

براي محاسبه فشار وارده در مايعات، جرم مخصوص )ρ( برحسب
N و ارتفاع )h( برحسب متر مي باشد. 

kg
گرانشي )g( برحسب

p =ρgh فشار
: )PA( فرمول محاسبه فشارمطلق

اتمسرفيك محلي )Patm( در نظر  براي محاسبه فشار مطلق، مجموع فشار نسبي )Pg( و فشار 
مي شود. گرفته 

PA = Patm+ Pg فشار مطلق

فرمول هاي تبدیل دما:

مثالکاربردفرمول

K=°C+273 تبديل درجه سلسيوس به كلوينK=100°C +273=373K

F=1/8°C+32 تبديل سلسيوس به فارنهايت  F=1/8 * 100°C+32=212F°
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 :)H( فرمول هاي انتقال گرما

مثالکاربردفرمول

KH A(t t )
X

= −2 1

)K( = قابليت هدايت گرمايي
 w.m

m . c2

)m( ضخامت جدار = X
A= مساحت سطح انتقال 

)m2( گرما
)t2-t1(= اختالف دماي سطح 

گرم و سرد

انتقال گرما به 
روش رسانش

به  خود  فوالدي  جداره  طريق  از  گرم  هواي  كوره  يك 
ضخامت mm 8  و سطح گرمايي مؤثر m2 0/8  گرما را 
از طرف شعله عبور داده و باعث گرم شدن هواي عبوري 
شعله  دماي سطح طرف  كه  در صورتي  مي شود  كوره  از 
C° 135  و دماي سطح طرف هواي گرم C° 124  باشد، 

كنيد.  محاسبه  را  يافته  انتقال  مقدارگرماي 
w × m(k )
m × c°= 252

پاسخ:
H / ( ) (W)

/
= × × − =52 0 8 135 124 57200

0 008
 

S mH FA(T T )= −
      

 F = ضريب هدايت سطحي
A = مساحت سطح انتقال 

)m2( گرما
= اختالف دماي  S m(T T )−

سطح جسم گرم و دماي 
)°C( متوسط سيال

انتقال گرما به 
روش وزش

  6  m2 آن  گرمايي  و سطح   80 °C رادياتور  دماي سطح 
است. مقدار گرمــاي انتقال يافته از رادياتور به هواي اتاق 
درصورتي كه دماي اتاق  C° 20 و ضريب هدايت سطحي 

w باشد، را حساب كنيد.
m × c28

 wH ( ) ( ) (w)
m . c

= × × × − =
28 18 6 80 20 2880

پاسخ:

iH U. A(t t )= − 0
انتقــال  U = ضريــب كلــي 

ــا گرم
ــال  A = مســاحت ســطح انتق

)m2( ــا گرم
دمــاي  اختــالف   = i(t t )− 0

داخــل و خــارج ســاختمان

انتقال گرما با 
داشتن مقدار 
ضريب كلي 

انتقال گرما از 
جدار

و    2/5  m طول  به  پنجره اي  طريق  از  كه  مقدارگرمايي 
ارتفاع m 1/6 از داخل اتاق با دماي C° 20 به هواي خارج 

با دماي   C°0 منتقل مي شود را محاسبه كنيد.

H ( ) (w)= × − =6 4 20 0 480 پاسخ: 
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فرمول هاي برآورد بارگرمایي سریع 

مثالکاربردفرمول

AH H A= ×

H = بارگرمايي ساختمان

A = مساحت اتاق

با بارگرمايي ساختمان وياليي  مسكوني  ساختمان  يك  بارگرمايي 
زيربناي 150 مترمربع در جزيره ابوموسي در 
خليج فارس چند وات است؟)بارگرمايي به ازاي 

w در نظر بگيريد(
m260 هرمترمربع 

پاسخ:
H (w)= × =60 150 9000

wiH / H= 2 2  

 H = بارگرمايي ساختمان

بارگرمايي ساختمان بدون 
گرمابندي

با  وياليي  مسكوني  ساختمان  يك  بارگرمايي 
در  ابوموسي  جزيره  در  مترمربع   150 زيربناي 
خليج فارس كه از ساخت آن 20سال گذشته و 
بدون گرما بندي است، چند وات است؟)بارگرمايي 

بگيريد( نظر  w در 
m260 ازاي هرمترمربع  به 

پاسخ: 
H (w)= × =60 150 9000

wiH / (w)= × =2 2 9000 19800     

فرمول هاي انتخاب دستگاه

مثالکاربردفرمول

R

HN
H

=

H = بارگرمايي ساختمان

HR = توان گرمايي هر پره 
رادياتور

تعيين تعداد پره 
رادياتور

ساختمان  يك  بارگرمايي  كه  صورتي  در 
)w(9000 باشد و توان گرمايي هر پره رادياتور 
به دست  را  نياز  مورد  پره هاي  تعداد  وات،   145

آوريد.
N = =9000 62

145
پاسخ:                               

H / H=1 25

H = بارگرمايي ساختمان

تعيين مقدار 
آبگرم مصرفی

 9000)w( درصورتي كه بارگرمايي يك ساختمان
باشد مقدار آبگرم مورد نياز را به دست آوريد.

 H / (w)= × =1 25 9000 11250 پاسخ:          
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فرمول هاي انتخاب قطرلوله

مثالکاربردفرمول

v
Hq =
50

)KW(  بار گرمايي ساختمان = H

است دبي آب كيلووات   24 ساختمان   يك  بارگرمايي 
چنانچه بخواهيم از يك پكيج گرمايشي استفاده 
نماييم. گذر آب گرم خروجي از پكيج چند ليتر 

بود. خواهد  ثانيه  بر 
پاسخ:

  v
mq / ( ) /

s s
= = =

324 0 48 0 00048
50

l

vq
d

V
=

π
4

 V= سرعت آب در لوله

تعيين قطرلوله

 m/
s

3
0 00048 درصورتي كه مقدار گذرآب )دبي( 

/m باشد. قطر لوله چند ميلي متر  s1 2 و سرعت آب 
خواهد شد.

پاسخ: 
  /d / m / mm

/ /
×= = =

×
4 0 00048 0 0225 22 5
3 14 1 2

Hd
V

= ×5

H = توان گرمايي مورد نياز در طبقه
V = سرعت آب در لوله طبقات 1/2 
متر برثانيه و در رايزرها 1/6 متر بر 

ثانيه

تعيين قطرلوله در 
طبقات

قطرلوله آب ورودي به يك رادياتور با توان گرمايي 
4000 وات چند ميلي متر است. )سرعت آب را  

1 متر برثانيه در نظر بگيريد(

kwd mm= =45 10
1

پاسخ:
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IPو SI جدول تبدیل فشار در یکاهاي

 
IPو SI شار در یکاهاي

جدول تبدیل ف
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فصل 2

نقشه کشی
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نقشه اجرايي خم اتکا  
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نقشه هاي جزييات نصب رادياتور  

نقشه جزییات نصب رادیاتور آلومینیومي
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نقشه جزییات نصب رادیاتور فوالدي

  )پالن(
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اجراي دودكش در پشت بام

اجراي دودکش در پشت بام با شیب بندي معمولي

  

بتن شیب بندی

اجراي دودکش در سقف شیرواني
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نقشه هاي سيم كشي برق كولرآبي

نقشه سیم کشي برق کولرآبي معمولي

راهنما
hp و N فاز و نول

F فیوز
MTR موتور کولر

P موتور پمپ
SWITCH  قسمت کلید
COOLER  قسمت کولر

TER   ترمینال کولر
SW کلید کولر

HI , LO ,COM مشترک، کند، تند
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ACDC-39, ACDC -60, ACDC-80 نقشه سیم کشي برق کولرآبي مدل

ACDC-39, ACDC -60, ACDC-80 نقشه سیم کشي برق کولرآبي مدل
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AC 32- ـ نقشه سیم کشي برق کولرآبي مدل
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ـ نقشه سیم کشي برق کولرنانو سلولزي)نانو سل پد( 
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AC31 و AC32D ـ نقشه سیم کشي میني کولر آبي مدل
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فصل 3

قوانین و دستورالعمل ها
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مقررات و توصيه ها برای تعيين لوله های 
رفت و برگشت سيستم گرمايشي:

فشاركار  و  سانتي گراد  درجه   80 حداكثر  كار  دماي  با  ساختمان  مكانيكي  تأسيسات  در   1  
كرد. استفاده  چنداليه  و  تك اليه  ترموپالستيك  لوله هاي  از  مي توان  بار  حداكثر10 

يا  PEX-AL-PEX چنداليه  و   PERT يا   PEX اليه  تك  ترموپالستيكي  لوله هاي  از    2  
PERT/AL/PERT مي توان استفاده كرد.

3  اتصاالت لوله هاي ترموپالستيك بايد از نوع برنجی يا فوالدی با روكش نيكل يا قلع باشند.  
4  فيتينگ هاي لوله هاي ترموپالستيك بايد از نوع فشاري يا دنده اي باشد.  

5  در لوله كشی فوالدی، در صورتی كه اتصال از نوع دنده ای باشد، شيرها بايد از نوع مسی يا   
آلياژ های مس )برنج و برنز( باشند.

6  در لوله كشی های فوالدی تا قطر ″2 اتصال به صورت دنده ای و در لوله كشی های با قطر بيشتر   
از″2 اتصال بايد از نوع جوشی و فلنچی باشد.

7  هيچ يك از اجزای لوله كشی نبايد پيش از انجام آزمايش، با عايق، رنگ و يا اجزای ساختمان   
پوشانده شوند.

8  در باالترين نقاط لوله كشی بايد اتصال مخصوص شير هواگيری دستی يا خودكار پيش بينی شود.  
9  در زير شيرهای هواگيری خودكار حتماً بايد يك شير كشويی نصب شود تا به هنگام تعمير   

يا تعويض شير هواگيری بتوان آن را بست )در حالت عادی اين شير باز است(.

آزمايش های قبل از نصب پکيج را می توان 
به هفده مورد تقسيم كرد كه عبارت اند از:
1  آزمايش ميزان ولتاژ برق مورد نياز سيستم كه بايد 220 ولت باشد.  

2  آزمايش باز بودن مسير دودكش و نداشتن نشتی و همچنين مناسب بودن قطر، طول، نوع   
و شيوۀ اجرای آن.

3  آزمايش فشار گاز كه برای گاز شهری20ـ17 و گاز كپسول30ـ27 ميلی بار است.  
4  تشخيص محل اتصال رفت و برگشت رادياتورها، آب شهر و آب گرم مصرفی هم روی دستگاه   

هم روی سيستم لوله كشی.
5  آزمايش تحمل ديوار در برابر وزن دستگاه، )آيا ديوار مقاوم است يا نه(.  

6  آزمايش سختی  و خورندگی آب در محل، اگر سختی آب باال باشد نصب سختی گير قبل از   
دستگاه الزامی است.

مسير های  است  بهتر  جامد،  مواد  ساير  و  و شن  خاک  از  لوله ها  بودن  عاری  از  اطمينان    7  
شوند. شست وشو  دستگاه  به  اتصال  از  قبل  لوله كشی 

درضمن چنانچه پكيج جديد را جايگزين پكيج قديمی می كنيد، ذرات و افزودنی های موجود در 
لوله كشی آب می تواند در عملكرد و دوام پكيج اثر بگذارد بنابراين قبل از تعويض پكيج می بايست 

سيستم كامالً تميز شود.
مخصوصاً  تازه  هوای  دريچه  داشتن  دستگاه،  احتراق  برای  كافی   هوای  وجود  از  اطمينان   8  

می باشند.  كامل  درزبندی  دارای  كه  محل هايی 
9 اطمينان از وجود فشار كافی آب حداكثر فشار آب ورودی 6 بار بايد باشد در صورتی كه فشار   
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بيش از 6 بار می باشد نصب يك شير فشارشكن ضروری است.
 10 محل دستگاه بايد عاری از هر گونه گرد و غبار ، مواد قابل اشتعال و يا گازهای خورنده باشد.

11 محل دستگاه بايد خشك  باشد.   
12 محل دستگاه نبايد در معرض يخ زدگی و سرمای شديد باشد.  

 13  انتخاب نوع دستگاه
 14 محل نصب دستگاه در هر صورت بايد داراي كفشوی مناسب باشد.

 15 لوله كشی گاز بايد منطبق بر مقررات و استانداردهای رايج و سازگار با توان حداكثری پكيج باشد.
16 قبل از نصب لوله های گاز كامالً تميز باشند تا پس مانده ها و رسوبات مانع عملكرد صحيح   

پكيج نشوند.
 17 مطمئن شويد كه مشخصات گاز مورد استفاده با اطالعات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد.

آزمایش های قبل از نصب مدار دود پکیج شوفاژ دیواری:
 H باشد. )كالهك   H به كالهك  استاندارد و مجزا و مجهز  بايد دارای يك دودكش  1 پكيج   
عالوه    بر اينكه از نفوذ باران و برف و افتادن ساير اشيا به داخل دودكش جلوگيری می كند، در 
منظم سوختن وسيله گازسوز نيز مؤثر است. ضمناً از فشردن بيش از اندازه كالهك كه باعث تغيير 

حالت و گرفتگی منافذ خروج گازهای دودكش می شود نيز خودداری شود.
و  كننده  و مسموم  گازهای خطرناک  ايجاد  و  ناقص  دودكش سبب سوخت  2 مسدود شدن   
برگشت چنين گازهايی به داخل فضای زندگی گرديده و باعث گازگرفتگی و مرگ می شود مسير 

دودكش را به روش هايی كه بعداً ذكر می شود چك نماييد.
3 دودكش وسايل گاز سوز در محل عبور از شيشه های پنجره نبايد مستقيماً با شيشه در تماس   
باشد زيرا در چنين صورتی امكان شكستن شيشه در اثر حرارت و لق شدن و افتادن دودكش 

وجود دارد.
4 انتهای دودكش های توكار بايد حداقل 1 متر از سطح پشت بام باالتر باشد.  

5 از قرار دادن خروجی دودكش به صورت افقی با كالهك و يا بدون كالهك در زير سقف و   
بالكن جداً خودداری شود.

6 دودكش در داخل ديوار و  خارج  آن بايستی كامالً گاز بند باشد هر درز كوچكی می تواند باعث   
خروج گازهای حاصل از احتراق و حادثه گردد.

7 حتی االمكان از نصب زانوی اضافی در مسير دودكش خودداری شود زيرا زانو كارايی دودكش را   
كاهش می دهد. در اين صورت مكش  دودكش كم  شده  و موجب پس زدگی گازهای خطرناک حاصل 
 از احتراق می شود، به  ازای  هر زانوی °90 در دودكش، الزم  است به ارتفاع بخش  عمودی اضافه  گردد.
8 استفاده از دودكش های انعطاف پذير )فلكسی بل ـ  آكاردئونی( به علت  عدم امكان  آب بندی   

می باشد. خطرناک 
9 از قرار دادن قطعات لوله دودكش به صورت لب به لب خودداری نماييد و حتماً از دودكش های   
نوع نر و ماده كه باعث آب بندی در محل اتصال و عدم خروج گازهای حاصل از احتراق خواهد 

شد، استفاده نماييد.
 10 از اضافه نمودن به طول بخش افقی دودكش در قسمت های فوقانی ساختمان جهت ساخت 
اتاقك و انباری بر روی بام خودداری نماييد در هنگام ساخت طبقه ای جديد دودكش های قديمی را 
عمودی و استاندارد ادامه داده و در حين عمليات ساختمانی دودكش را در مقابل ريزش مصالح 

و نخاله ساختمانی و انسداد داخلی كامالً محفوظ نگه داريد.
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11  كم  كردن قطر لوله هنگام خروج از ساختمان )ديوار يا سقف( مجاز نمی باشد.)از تغيير قطر   
در خروجی دودكش و كم كردن سايز آن خودداری نماييد(

بايد  دودكش ها  داكت  نماييد.  خودداری  بسته  رو  درحياط  خلوت های  دودكش  نصب  از    12  
 خروجی از باال و پايين به هوای آزاد داشته باشد و به هيچ وجه هيچ گاه باالی داكت مسدود نگردد.
روی  بر  است  در ساختمان ها الزم  معكوس«  پديده خطرساز »مكش  از  13  جهت جلوگيری   
به طول مناسب  آيفونی  يا  كركره ای  تهويه  دريچه  از  آپارتمان  هر  ورودی  درب  زيرين  قسمت 
50 ×20 سانتی متر استفاده گردد. همچنين زير درب های ورودی اطاق خواب ها نيز حدود 3 تا 

5 سانتی متر باز باشد.
 14  قسمت عمودی دودكش بايستی بر روی پايه های مناسب قرارگيرد تا وزن آن به پايه ها منتقل 
شود و از كج شدن آن جلوگيری به عمل آيد. ضمناً بخش عمودی دودكش بر روی نماها بايستی 

توسط بست های مناسب به ديوار محكم گردد.
 15  عبور دودكش از فضای داخل  سقف  كاذب  و علی الخصوص حمام به دليل امكان پوسيدگی و 

نشت گاز منواكسيدكربن خطرناک  می باشد.
16  دودكش های آجری به دليل نفوذ گاز از درزها به ساير قسمت ها خطرساز می باشد.  

 17  در صورتی كه بخشی از مسير دودكش پكيج ديواری به صورت افقی )بيش از 30 سانتی متر( 
باشد، استفاده ازپكيج های فن دار الزامی است.

از قطر خروجي كالهك مخروطي  نبايد  18  قطر دودكش نصب شده به پكيج به هيچ عنوان   
باشد. كوچك تر  دستگاه  باالي  تعديل(  )كالهك 

     19       حداقل قطر دودكش بايد 15 سانتي متر باشد. )در پكيج های بدون فن با دودكش معمولی( 
دودكش به هيچ عنوان نبايد تغيير مقطع داشته باشد.كوچك شدن قطر دودكش حتي در يك نقطه 

باعث كم شدن مكش آن مي شود.
 20  ارتفاع دودكش از محل نصب دستگاه تا كالهك حداقل بايد 4 متر باشد. )درپكيج های بدون 

فن با دودكش معمولی(
21 جهت نصب كالهك H در روی دودكش بايد در امتداد جريان باد غالب باشد تا باد داخل    

آن نپيچد.
 22  جهت جلوگيري از تشكيل قطرات و همچنين سرد شدن دود كه باعث كند شدن خروج دود 

و يا توقف آن مي شود، جدار خارجي دودكش را عايق بندی نماييد.
23  دودكش بايد ثابت و محكم باشد و در برابر باد، بخار آب و عوامل مكانيكي ديگر مقاوم باشد.
24  مسير مستقيم و عمودي بهترين روش براي تخليه محصوالت احتراق مي باشد و دودكش 
نبايد در مسير خود حالت افقي داشته باشد. ولي در مواردي كه مشكالت اجرايي وجود داشته 
از پس  و حداقل  درجه  زانويي 45  از  است  بهتر  باشد،  دود  مسير  تغيير جهت  به  نياز  و  باشد 

30 سانتي متر )2D( لوله عمودي )خروجي از پكيج(، انجام گيرد و قسمت افقي داراي كمترين 
طول ممكن باشد.

25 عملكرد خوب دودكش قبل از راه اندازي بايد كنترل شود براي كنترل آن، با سوزاندن يك 
روزنامه در ورودي دودكش، مي توان مكش آن را به طور تقريبي تست نمود. چنانچه شعله آتش 

روزنامه و ذرات سوخته شده، به سرعت داخل دودكش شود، مكش دودكش قابل قبول است.
26 حداقل فاصله كالهك دودكش با كولر آبی و دريچه های تأمين هوای ساختمان بايد 3 متر و 

در غير اين صورت دودكش حداقل يك متر باالتر از كولر امتداد يابد.
27 عبور دودكش از درز انبساط ساختمان ها و فضاي داخل پل ها و ستون هاي فوالدي ساختمان 

ممنوع است.
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28 دريچه دودكش بايستی باالتر از پكيج قرارگيرد و نصب هر گونه دودكش از ارتفاع دستگاه 
به سمت ارتفاع پائين تر )شيب از وسيله گازسوز به سمت زمين( خطرناک و موجب پس زدن 

گازهای سمی  احتراق می گردد.
29 فاصله دهانه هر دودكش از دودكش های مجاور حداقل بايد 50cm باشد در صورتی كه اين 

فاصله به صورت جانبی رعايت نشده باشد آن را به صورت پلكانی ايجاد نماييد.

30 انتهاي كليه دودكش ها بايد حداقل يك متر از سطح پشت بام باالتر بوده و از ديوارهاي جانبي 
نيز حداقل سه متر فاصله داشته باشد. درصورتي كه فاصله كمتر باشد انتهاي دودكش بايد حداقل 

60 سانتي متر از بلندترين ديوارمجاور باالتر قرارگيرد.                            

آزمایش قبل از نصب مدار آب پکیج گرمایي
قبل از نصب مدار آب دستگاه پكيج شوفاژ ديواری آزمايش و اقدامات زير بايد صورت گيرد:

1  مناسب بودن قطر لوله های رفت و برگشت رادياتورها و آب سرد و گرم بهداشتی.  
2  مناسب بودن نوع لوله ها از نظر مرغوبيت و تحمل دما و فشار.  

3  مناسب بودن نحوۀ اجرای لوله كشی.  
4  آزمايش جهت اطمينان از عدم وجود نشتی در لوله كشی سيستم گرمايشی و آب سرد و   

بهداشتی. گرم 
5  شستشوی داخل لوله ها به منظور جلوگيری از ورود رسوبات و شن و ماسه احتمالی به داخل   

دستگاه.
6  تمام رادياتورها و حوله خشك كن محكم بسته شده باشند و نشتی نداشته باشند.  

7  فشار آب شبكه  بين 1 تا 6 بار باشد.  
8  بر روی لوله های رفت و برگشت شوفاژ و آب سرد ورودی به دستگاه از شير قطع و وصل   

شود. استفاده  مناسب 
9  برای جلوگيری از رسوب گرفتن مبدل دستگاه به خصوص برای شهرهايی كه درجه سختی   
آب باال است از يك سختی گير مناسب )مغناطيسی يا الكترونيكی يا پلی فسفات( در مسير ورودی 

آب سرد به دستگاه نصب نماييد.
 10  آزمايش جهت تشخيص سر لوله های رفت و برگشت شوفاژ و آب سرد و گرم بهداشتی كه 

بايد به پكيج متصل شوند.
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مقرارت مربوط به نصب وسايل گازسوز

کلیات
الف( نصب دستگاه های گازسوز در فضای كامل بسته و بدون هرگونه پيش بينی برای دريافت 

هوای احتراق مجاز نيست.
ب( دستگاه های گاز سوز بايد در محلی نصب گردند كه تعويض هوا در آن محل به قدری باشد 
كه شرايط كار معمولی دستگاه ها، احتراق رضايت بخش گاز و تخليه مناسب گازهای دودكش را 
امكان پذير سازد. دستگاه ها بايد طوری قرار گيرند كه باعث از بين رفتن جريان مناسب هوا در 
محيط بسته ای كه در آن قرار دارند، نگردند. به فضاهايی كه منافذ آنها به خارج به حدی است كه 
نفوذ معمولی هوا به آنها برای تأمين هوای الزم دستگاه كافی نمی باشد، بايد با روش های مختلف، 

هوای كافی وارد شود.
انواع فضا

برای دستگاه های  تأمين هوای الزم و كافی  امكان و نحوه  به  با توجه  اين بخش،  انواع فضا در 
می شود: تعيين  می گردند،  نصب  آنها  در  كه  گازسوز 

الف( فضا با درزبندی معمولی: فضايی كه جداره های خارجی آن، از قبيل درز درها و پنجره ها 
)بدون نوار درزبندی(، ساخته شده باشد.

ب( فضا با درزهای هوابند: فضايی كه جداره های خارجی آن، از قبيل درزها و پنجره ها، محل 
عبور لوله ها و كابل ها و غيره با نوارهای درزبندی يا وسايل ديگر، حفاظت شده باشد.

تأمین هوای احتراق از منابع زیر مجاز نیست:
1 فضايی كه در آن گازهای خطرناک وجود داشته باشد.

2 فضايی كه در آن بخارهای قابل اشتعال وجود داشته باشد.
3 فضايی كه در آن گرد و غبار ذرات مواد جامد انتشار يابد.

4 از موتورخانه تبريد ساختمان برای فضاهای مجاور.
5 از اتاق خواب يا حمام.

ـ تأمین هوا از کف کاذب
كاذب  كف  از  می شود  نصب  آن  در  گازسوز  دستگاه  كه  فضايی  احتراق  هوای  كه  صورتی  در 
بايد به هوای آزاد بيرون به صورت  ساختمان تأمين می شود، در اين صورت فضای كف كاذب 

باشد. مرتبط  مستقيم 
1 جريان هوای آزاد بيرون بايد، بدون هيچ مانع، مسير داخل فضای زير كف كاذب را تا دريچۀ 

ورود هوا از كف به داخل فضای نصب دستگاه طی كند.
2 دهانۀ ورود هوا از بيرون به داخل فضای زير كف كاذب و دهانۀ ورود هوا از كف كاذب به 
داخل فضای محل نصب دستگاه بايد برابر هم و دست كم به اندازۀ مورد نياز دستگاه )براساس 

باشد. محاسبات( 
3 سطح مقطع مسير عبور هوا از فضای زير كف كاذب بايد بر اساس اصول محاسبات كانال های 

تأمين هوا صورت گيرد.
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ـ تأمین هوا از داخل فضا با درزبندی معمولی
1 درساختمان های با درزبندی معمولی كه حجم فضای نصب دستگاه های گازسوز بيش از يك 
مترمكعب برای هر 177 كيلوكالری در ساعت باشد، تعويض هوای طبيعی با نفوذ هوا به داخل آن 

فضا، برای تأمين هوای احتراق مورد نياز دستگاه های آن، كافی است.
2 اگر حجم فضای نصب دستگاه كمتر از يك متر مكعب برای هر 177 كيلوكالری در ساعت باشد 
و هوای احتراق از فضای مجاور آن تأمين شود، در اين صورت مجموع حجم فضای محل نصب 

دستگاه و فضای مجاور بايد دست كم يك مترمكعب برای هر 177 كيلوكالری درساعت باشد.
ـ برای جريان هوا بين محل نصب دستگاه ها و فضای مجاور دست كم دو دهانۀ باز بدون مانع بايد 
پيش بينی شود كه يكی به فاصلۀ 30 سانتی متر از كف و ديگری به فاصلۀ 30 سانتی متر از سقف، 

روی در يا جدار بين اين دو فضا نصب شوند.
ـ سطح آزاد هر يك از اين دهانه ها بايد دست كم برابر يك سانتی متر مربع برای هر 38  كيلو كالری 
در ساعت باشد، سطح آزاد هر يك از اين دهانه ها، به هر حال، نبايد از 645 سانتی متر مربع كمتر 

باشد.
ـ تبصره: در صورت نصب بخاری دودكش دار در اتاق خواب بايد درزبندی به گونه ای باشد كه 
تأمين هوای مورد نياز از فضاهای مجاور امكان پذير باشد. حمام های مرتبط با اتاق خواب ها فضای 

مجاور محسوب نمی شوند.
3 محدوديت نصب وسايل گازسوز پر مصرف )باالتر از 1/5 متر مكعب در ساعت( در واحد های 
كوچكتر از 60 مترمربع نصب وسايل گازسوز پرمصرف مانند آبگرمكن فوری و پكيج در واحد های 
مسكونی يا غيرمسكونی كه مساحت آنها كمتر از 60 متر مربع می باشد ممنوع است مگر آنكه 
هوای مورد نياز جهت احتراق گاز مصرفی آنها از طريق دريچۀ دايمی كه مستقيماً به هوای آزاد 

راه دارد تأمين گردد.
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17ـ7ـ2  جدول  از  دريچه  مساحت  ساختمان،  از  خارج  هوای  از  استفاده  برای  صورت  اين  در 
به دست می آيد: 

جدول ابعاد دریچه دایمی که مستقیمًا به هوای آزاد راه دارد

ردیف
حداکثر ظرفیت دستگاه
)کیلوکالری درساعت(

مساحت دریچه
) سانتی مترمربع(

ابعاد دریچه
)سانتی متر× سانتی متر(

130000150

10×15

7/5×20

5×30

250000210

14×15

20×10/5

7×30

370000250

15×16

12/5×20

8/5×20

ـ تأمین هوا از داخل فضا با درزهای هوابند
1 درصورتی كه ساختمان با درزهای هوابند باشد، هوای مورد نياز فضايی كه در آن دستگاه های 
برای هر 177  از يك متر مكعب  )بيش  باشد  اين فضا كافی  گازسوز نصب می شود، چه حجم 
كيلوكالری در ساعت( و چه حجم آن كافی نباشد، به هر حال بايد از خارج ساختمان تأمين شود.

تأمین هوا از خارج
از فضای محل نصب دستگاه های گاز سوز ممكن  الف( در شرايط زير كه تأمين هوای احتراق 

بايد از خارج ساختمان تأمين شود: نباشد، تمام يا قسمتی از هوای مورد نياز 
 177 هر  برای  مترمكعب  يك  از  كمتر  دستگاه ها  نصب  محل  فضای  حجم  كه  درصورتی   1

باشد. ساعت  در  كيلوكالری 
2 درصورتی كه حجم فضای محل نصب دستگاه ها و فضای مجاور كمتر از يك متر مكعب برای 

هر 177 كيلو كالری در ساعت باشد.
3 درصورتی كه حجم فضای محل نصب دستگاه ها و يا مجموع آن با فضای مجاور بيش از يك 

متر برای هر 177 كيلو كالری باشد ولی ساختمان با درزهای هوابند باشد.
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ب( نحوۀ دريافت هوا از خارج
برای تأمين هوای احتراق دستگاه گازسوز، نصب دهانۀ مستقيم از فضای محل نصب دستگاه به 

خارج از ساختمان، يا از طريق كانال افقی يا قائم، با در نظر گرفتن الزامات زير كافی است:
ـ يك دهانه برای ورود هوا، به فاصلۀ 30 سانتی متر از سقف، نصب شود.

ـ سطح آزاد دهانه بايد دست كم يك سانتی متر مربع برای هر 116 كيلوكالری در ساعت باشد.
ـ سطح مقطع كانال بايد دست كم برابر سطح آزاد دهانه دريافت هوا باشد.

تأمين همزمان هوا از داخل و خارج
الف( فضای با حجم ناکافی

در ساختمان با درزبندی معمولی، در صورتی كه حجم فضای محل نصب دستگاه های گازسوز 
ناكافی )كمتر از يك متر مكعب برای هر 177 كيلوكالری در ساعت( باشد، بايد با نصب دهانه های 

دريافت هوا از خارج، هوای مورد نياز احتراق را به طور همزمان از داخل و خارج تأمين كرد.
ـ دريافت هوا از خارج بايد با نصب دهانه های باز و مستقيم روی جداره های فضای محل نصب 

دستگاه، نصب كانال افقی يا قائم، به ترتيبی كه در تأمين هوا از خارج آمده صورت گيرد.
ـ مقدار هوای داخل به اضافه جمع كل هوای دريافتی از دهانه های مستقيم، كانال افقی يا قائم 

بايد برای تأمين هوای مورد نياز احتراق دستگاه ها، كافی باشد.
ب( فضای با حجم کافی

در ساختمان با درزهای هوابند، در صورتی كه حجم فضای محل نصب دستگاه های گازسوز كافی 
)بيش از يك متر مكعب برای هر 177 كيلوكالری در ساعت( باشد، بايد با نصب دهانه های دريافت 

هوا از خارج، هوای مورد نياز احتراق را به طور همزمان از داخل و خارج تأمين كرد.
ـ دريافت هوا از خارج بايد با نصب دهانه های باز و مستقيم روی جداره های فضای محل نصب 
دستگاه ها، نصب كانال افقی يا قائم، به ترتيبی كه در »تأمين هوا از خارج« آمده، صورت گيرد.

ـ عالوه برآن الزم است يك دهانه هوای اضافی برای دريافت مستقيم هوا از خارج، با سطح آزاد 
يك سانتی متر مربع برای هر 194 كيلوكالری در ساعت نيز پيش بينی شود.

تأمین مکانیکی هوا
الف( تأمين هوای احتراق برای فضايی كه در آن دستگاه های گاز سوز نصب شده باشد، ممكن 
است جزيی از سيستم تعويض هوای ساختمان، يا قسمت هايی از فضاهای ساختمان باشد در اين 

حالت الزامات زير بايد رعايت شود:
1 سيستم تعويض هوای مكانيكی نبايد در فضايی كه در آن دستگاه های گازسوز نصب می شود 

فشار منفی ايجاد كند، تا در كار مشعل اختالل ايجاد نشود.
بايد به هم وابسته و مرتبط  از دستگاه ها  2 سيستم تعويض هوای مكانيكی و مشعل هر يك 
باشد، به طوری كه اگر سيستم تعويض هوای مكانيكی كار نكند، مشعل دستگاه ها هم به طور 

شود. خاموش  خودكار 
ب( مقدار تعويض هوا

دستگاه های  نصب  محل  فضای  داخل  به  مكانيكی  هوای  تعويض  توسط سيستم  كه  هوا  مقدار 
گازسوز فرستاده می شود، بايد دست كم برابر يك متر مكعب در ساعت برای هر 355 كيلوكالری 

در ساعت باشد.
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عدم اختالل در تأمین هوای احتراق
الف( در هر فضايی كه در آن دستگاه گازسوز نصب می شود بايد گردش آزاد هوا وجود داشته باشد.
ب( در هر فضايی كه در آن دستگاه گازسوز نصب می شود نبايد دستگاه ديگری كه جريان انتقال 

هوا را مختل می كند نصب شود.

دهانه هاي ورود هوا
دهانه های ورود هوا بايد از نوعی باشد كه در برابر ورود هوا مانع ايجاد نكند.

ـ اگر روی دهانه ورودی هوا توری سيمی  نصب می شود، اندازۀ چشمه های توری بايد دست كم 
12 * 12 ميلی متر باشد.

ـ اگر روی دهانه ورود هوا، دريچه هوای بيرون از نوع فلزی، نصب می شود، سطح آزاد آن بايد 
75 درصد محاسبه شود، مگر آنكه سازنده نسبت ديگری توصيه كرده باشد.

بايد  آزاد آن  نوع چوبی، نصب شود سطح  از  بيرون  اگر روی دهانه ورودی هوا دريچه هوای  ـ 
25 درصد محاسبه شود.
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فصل 4

مواد و ترکیبات صنعتي
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لوله و اتصاالت
 ASME   B31/9 جدول مشخصات لوله هاي فوالدي در استاندارد
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جدول مشخصات یک نمونه رادیاتور پنلی

جدول مشخصات یک نمونه رادیاتور پنلی
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جدول مشخصات لوله پنج الیه

مشخصات لوله های پنج الیه 

162025324050لوله 

50ـ4041ـ3232ـ2526ـ2020ـ1616ـ12ابعاد )قطر خارجی، قطر داخلی(

105145200310490370وزن در واحد طول )گرم بر متر(

0/1130/2010/3140/4980/8041/320حجم آب در واحد طول لوله )ليتر بر متر(

0/007ضريب زبری )ميلی متر(

)W/mk( 0/40ضريب انتقال حرارت

)m/mk( 6-10×25ضريب انبساط طولی

C° 90درجه حرارت كاركرد )بلند مدت(

C° 110درجه حرارت كاركرد )كوتاه مدت(

حداقل درجه حرارت بلندمدت
جهت مايعاتی كه تا اين درجه برودت يخ نمی زنند

-40 °C

bar 10فشار )C° 90 در 50 سال(

)mm(  80100125160حداقل شعاع خم با دست.................

)mm( 6480100128حداقل شعاع خم با فنر............

)mm( 557595125حداقل شعاع خم با خم كن..............
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فصل 5

فناوري و تجهیزات
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یادداشت:
1 اين تكيه گاه مخصوص لوله های قائم فوالدی است كه پايه زير زانو بار وارده را مهار می كند.

2 بار مجاز در جدول، حداكثر مجموع نيروهای وارد به پايه شامل وزن لوله، وزن سيال داخل 
لوله در زمان آزمايش با بهره برداری، اتصاالت، شيرآالت، عايق، نيروهای ناشی از انبساط و انقباض 

لوله، ضربه، باد، برف، يخ و غيره می باشد. 
3 تكيه گاه شامل يك ستون از لوله فوالدی است كه به لوله قائم جوش می شود.

4 فلنج زير ستون از ورق فوالدی است كه به طور آزاد روی اسكلت فلزی يا كف بتنی قرار می گيرد.
5 برای سهولت حركت احتمالی پايه روی اسكلت فلزی با كف بتنی می توان بين ورق زير ستون 

و كف، يك اليی از تفلون به ضخامت 2 ميلی متر نصب كرد.
6 قبل از جوش كاری ستون پايه به لوله با ورق زبر، بايد يك سوراخ هواكش روی ستون پايه 

ايجاد شود.

سوراخ هواکش

اندازه ها به میلی متر است

ورق زیرستون تکیه گاه

ضخامتاندازه ضخامت
لوله

حداکثر ارتفاع
)L(

قطرنامی
بار مجاز
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جدول بارگرمایي سرانگشتي به ازاي سطح 

جدول شماره شیشه ماسک

قوس الکتریکی یا 
الکترود دستی

SMAW

قوس الکتریکی
GMAW(CO2)

قوس الکتریکی 
GTAWشمارۀ شیشهجوش آرگون

تا 4 ميلی متر قطر 
الكترود

10ــ

12ــاز 4 تا 6 ميلی متر قطر

14ــبزرگ تر از 6 ميلی متر

برای فلزات غيرآهنی تا ـ
ضخامت 4 ميلی متر

11ـ

برای فلزات آهنی تا ـ
4ميلی متر

12ـ

برای ضخامت های ــ
مختلف

14ـ10
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جدول راهنمای تخمین پارامترهای مختلف مؤثر در کف گرمایی ساختمان های مسکونی تجاری و صنعتی

جدول محاسبات تخمینی سیستم کف گرمایی

صنعتیمسکونی ـ تجاریپارامترهای مؤثر                                      کاربری

21ـ2213دمای اتاق )درجه سانتی گراد(

50ـ6030ـ20ميانگين دمای آب )درجه سانتی گراد(

21ـ2922ـ25دمای كف )درجه سانتی گراد(

80ـ9532ـ47/5شار حرارتی )ولت بر متر مربع(

10ـ 108ـ8افت دمای آب )درجه سانتی گراد(

162025قطر لوله مورد استفاده در كف )ميلی متر(

90122152طول پيشنهادی هر مدار )متر(

2/83/857دبی جريان در هر مدر )ليتر بر دقيقه(

1/4ـ1/41ـ2/21ـ1/8افت فشار به ازای باالترين مدار )متر ستون آب(

35ـ3025ـ2020ـ10فاصله بين لوله ها )سانتی متر(
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جدول قطعات و لوازم پکیج گرمایشي که در طول دوره یک ساله باید بررسي و کنترل گردند

روش کنترل/ اقدام الزمموضوع کنترلقطعه

حداقل جريان آب داغ بايد 3ليتر در دقيقه FL)فلوسوئيچ(
باشد

برنر بايد در دبی باالتر يا مساوی 3 ليتر در 
دقيقه روشن شود.

VG )مكانيزم 
مدوالسيون 

برنر(
شير به طور صحيح شعله را تنظيم نمايد

شير آب گرم مصرفی را باز نماييد و سپس 
دبی آب را كاهش دهيد. به شعله دقت كنيد 

در اين حالت بايد ميزان شعله تغيير نمايد.

SR )سنسور 
آب شوفاژ( 
SS )سنسور 
آب مصرفی(

سنسورها بايد مشخصات خود را حفظ كنند

12571 اهم در 20 درجه سانتی گراد 1762 
اهم در 70 درجه سانتی گراد اندازه گيری در 
حالتی انجام می شود كه سيم های رابط جدا 

شده باشند )جدول مقاومت/ دما( 

EACC/RN
الكترود جرقه/ 

يونيزاسيون
جهت ايمنی قبل از فرمان مشعل، جرقه زن 

به مدت 10 ثانيه عمل می نمايد 

جهت ايمنی بيشتر سيم جرقه زن را جدا 
نماييد و زمان را اندازه گيری نماييد. 

TL ترموستات 
در دمای شوفاژ 95 درجه سانتی گراد بايد در حالت گرمايش بيش از حد عمل می نمايدحد

عمل نمايد.

DK )حداقل 
فشار پرشر 

سوئيچ(

در صورتی كه فشار سيستم زير0/4باشد  پرشر 
اجازه  يا  می نمايد  خاموش  را  پكيج  سوئيچ 

روشن شدن به برنر نمی دهد.

از طريق شير تخليه دستگاه فشار دستگاه را 
كاهش دهيد. در اين صورت می توان عملكرد 

صحيح پرشر سوئيچ را چك نمود.

فشار باد منبع انبساط بايد صحيح باشد.منبع  انبساط
هنگامی كه دستگاه بدون آب است)فشارسنج 

صفر را نشان می دهد( فشار زياد )نيتروژن( 
منبع انبساط را چك نماييد.

فيلتر آب سرد بايد تميز شود.فيلتر ورودی آب مصرفی چك شود.دبی آب مصرفی

بررسی نماييد كه فاصله بين فين های مبدل مبدل حرارتی
گرفته نشده باشد )دوده نزده باشد(

به وسيله برس سيمی و شوينده مناسب 
غيرقابل اشتعال تميز شود.

از باز بودن سوراخ های برنر و نازل ها مطمئن مشعل
شويد.

سوراخ های برنر توسط برس مناسب از 
هرگونه آشغال تميز شوند.

جدول ارتباط اندازه دندانه تیغه اره با جنس قطعه کار

تعداد دندانه در 25 میلی مترعنوان

mm182432 250كوتاه
mm14182432 300بلند

فوالد ساختمانی چدن مواد نرمموارد مصرف
خاكستری

فلزات سخت فلزات فوالد چدن
شكننده
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چک لیست نصب پکیج 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

4ـ طول شیلنگ گاز )حداکثر 120 4ـ نوع فضای نصب )درز بند /غیر درزبند(
سانتی متر(

کارشناسی محصول بر اساس ظرفیتکنترل دودکش

1ـ انتخاب ظرفیت دستگاه1ـ قطر دودکش

2ـ تعداد پره رادیاتور موردنیاز2ـ ارتفاع دودکش

توضیحات3ـ عملکرد دودکش

4ـ مشترک 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 کالهک
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جدول طول دودکش پکیج هاي فن دار

کاهش طول به 
)m(ازاء هر زانویي

محفظه 
احتراق باز 
بادودکش 

قطر6
)m(

دودکش دولوله
حداکثرطول 

دودکش دوجداره 
)m(یاهم محور

ظرفیت 
دستگاه

مدل 
دستگاه

45 90 حداکثرطول 
هرکدام

مجموع 
طول

طول 
دولوله

0/5 0/85 9/5 24 40 20+20 4/25 24kw كالداونزيا

7/5 18 29 14/5+14/5 3/40 28kw

0/5 0/85 9/5 25 40 20+20 4/25 24kw اپتيما

7/5 18 29 14/5+14/5 3/40 28kw

0/5 0/85 9/5 25 40 20+20 4/25 24kw روما

7/5 18 29 14/5+14/5 3/40 28kw

0/5 0/85 10 7 12 6+6 3/50 24kw سي وي

0/5 0/85 ـ 18 28 14+14 3/40 30kw بنسره پرو

1 1/5 9/5 25 40 20+20 4/90 24kw برال

7/5 20 32 16+16 3/50 28kw

*طول هاي داده شده براساس استفاده از تبديل اتصال100ـ60 به دودكش قطر 80 مي باشد.
نکته: الزم به ذكر است تمام موارد فوق با احتساب يك زانويي 90 درجه مي باشد.

جدول نحوۀ تنظیم دمای شیر رادیاتور ترموستاتیک
 

54321*0

28 °C24 °C20 °C16 °C12 °Cشير كامالً بسته می شودمحافظت در برابريخ زدگی



46

نصب شناور کولر

مراحل نصب برزنت کولر به کانال

1

2

3

کولر آبی

برزنت
تسمه 2 سانتی فلزی                    

محل سوراخ کاری و پیچ خودکار

4

قاب جلو

محل اتصال لوله آبرسانی

لوله پالستیکی

مهره رابط شناور
مهره قفلی

بدنه شناور
گوی شناوربازوی شناورهمراه سپر

واشر پالستیکی
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جداول رادیاتور قرنیزي
افت فشار تولید شده به وسیله هر متر رادیاتور قرنیزی شعله گستر

نوع 
اتصال

یک جفت زانویي 
90 درجه

یک عدد 
هواگیر 
انتهایي

دو جفت اتصال 
شیلنگي

یک جفت 
بوشن رابط

یک جفت رابط 
ابتدایي به همراه 

زانویي کوپلي

طول 
معادل

معادل 1/4 متر 
رادياتور قرنيزي

معادل 1/3 متر 
رادياتور قرنيزي

معادل 1/4 متر 
رادياتور قرنيزي

معادل 6/5 متر رادياتور ناچيز
قرنيزي

انواع اتصاالت رادیاتور قرنیزي

زانویی کوپلی         هواگیر انتهایی       اتصال یک سر کوپلی             بست رادیاتور

زانوی 90 درجه      بست نگهدارنده اتصاالت )عینکی(      اتصال یک سر رزوه                    بوشن رابط



48

انواع اتصاالت رادیاتور قرنیزي

نقشه اجرایي تبدیل رادیاتورها به رادیاتور قرنیزي

عایق فویل دار 
)پشت رادیاتور(

پلیسه گیر             رابط ابتدایی کوتاه و بلند  زیربست )دابل تین(   زیربست )نارتین(     

کاور بوشن            کاور هواگیر )انتهایی(          کاور کنج داخلی 90 درجه درپوش چپ و راست    کاور کنج بیرونی 90 درجه

کاور ابتدایی             کاور تاج )کنج خارجی و داخلی(    کاور غیر قائمه )کنج خارجی(  کاور غیرقائمه )کنج داخلی(    
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نحوه برش دادن و اندازه گیري کنج ها و زاویه ها رادیاتور قرنیزي

برگشتکنج گوشه داخلیکنج گوشه خارجیبرگشت هواگیربرش دادن ابتدایی)استارت( 

به  فیتینگ  برخورد  از 
گردد اجتناب  دیوار  گوشه 

مهم: پلیسه گیر و گولیک کردن داخل لوله ها طبق تصویر فوق باید به صورت صحیح انجام 
شود.

براده های داخل لوله حتمًا تمیز شوند     

فشار به گوشه

زاویه غیرقائمه داخلیزاویه غیرقائمه خارجیبوشن رابطسرستون

پلیسه گیر

موازی با لوله با زاویه 
20 درجه

جهت بیشتر قوس دار شدن فشنگ یا لوله 
بهتر است به صورت مساوی تقسیم شود

کمترین برش مفتولی 
باید 55mm باشد
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نحوه جا زدن اتصاالت رادیاتورقرنیزي با گریس سلیکوني
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نقشه نصب کنوکتور توکار
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اجزاي کنوکتور توکار
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انواع مدل هاي کنوکتور از نظر ورودي سیال
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فصل 6

ایمنی و بهداشت
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موارد  ايمني در طول زمان استفاده از پکيج گرمايشي

بايد در طول زمان استفاده  از آب، برق و گاز استفاده مي كند. موارد  ايمني زير  دستگاه پكيج 
را در مكاني مطمئن نصب كنيد. اين دستگاه  رعايت شوند. 

از کابل دستگاه را نکشید و نپیچانید. را  دوشاخه  دستگاه  نظافت  از  پیش 
کنید. جدا  برق 

دستگاه را در فضاي باز نصب  نکنید.

نصب  محل  در  را  اشتعال زا  اشیاء 
ندهید. قرار  پکیج 

اگر بوي گاز یا سوختن به مشام رسید مسیر 
دستگاه هاي الکتریکي را  روشن نکنید.              

و  دوجداره(  دودکش  )در  هوا  ورودي 
باشد. باز  کامالً  باید  دودکش  خروجي 

مرطوب  محیط  در  باید  دستگاه  پریز 
پریز  جابه جایي  از  باشد،  نداشته  قرار 
توسط افراد غیر متخصص پرهیز کنید.

که  محلي  در  را  بسته بندي  اجزاي 
ندهید. قرار  دارند  دسترسي  کودکان 

کودکان و افراد با  ناتواني جسمي را از 
نزدیک شدن به پکیج باز دارید.

  

دستگاه را در فضای 
باز نصب نکنید.

                 

پالستیک

کبریت
بنزین


