
 ّیتز گلخاًِ ٍ هزغذاری عَپز پی اف

،عَپز پی اف لادر تِ تَلیذ حزارتی تا  طثك اعتاًذارد ّای طزح اعپاًیایی طزاحی ؽذُ اعت pf EIG گزهاعاس عَپز

 .تزای اعتفادُ در عالي ّای پزٍرػ لارچ ، هزغذاری ٍ گلخاًِ هی تاؽذ درفذ تَدُ ٍ گشیٌِ هٌاعثی 58راًذهاى 

 

اًَاع گلخاًِ ، عالي  عَپز پی اف تزای تاهیي گزهایؼ اًَاع هزغذاری ٍ عالي ّای پزٍرػ طیَر ، : یّیتز گلخاًِ ٍ هزغذار

فٌؼتی گشیٌِ هٌاعثی هیثاؽذ . آرارت اس لذرت حزارتی تغیار  پزٍػ لارچ خاراکی ٍ ّوچٌیي اًَاع کارگاُ ٍ کارخاًِ ّای

ًگیز ( عاختِ ؽذُ ٍ ػالٍُ  ) خالـ اعتیل اس ّیتز ایي کَرُ جٌظ  تَدُ ٍ فَق الؼادُ کن هقزف هی تاؽذ. تاالی تزخَردار

هیثاؽذ کِ توام گزهای تَلیذ ؽذُ تَعط هؾؼل را اعتحقال کزدُ ٍ  تز کَرُ دارای چْار هثذل حزاراتی تغیار پز لذرت

لزار گیزی در ّیتز ّای  تزای  ًَع في ّای ایلیکا کًِوایذ. ایي هحقَل اس دٍ في ّفت پز هخقَؿ اس  ٍارد عالي هی

ایي تخاری في دار تغیار تاال تَدُ ٍ جْت اعتفادُ در هکاى ّای  فٌؼتی تِ کار هیزٍد تْزُ تزدُ اعت، ضزیة عیغتن ایوٌی

ِ تخاری هی تاؽذ. تذً هٌاعة هیثاؽذ تذًِ اس جٌظ اعتیل تزاق ّوچٌیي کَرُ ًیش اس جٌظ کزم ًیکل ًغَس ػوَهی تغیار

جذارُ الیِ ای اس پؾن عٌگ ًغَس لزار گزفتِ اعت تا ّیتز تِ خَتی  فٌؼتی عَپز پی اف دٍ جذارُ تَدُ ٍ در تیي ایي دٍ

تْزُ تزی اس تاتلَ تزق  تز رٍی جذارُ تیزًٍی ًیش یک الیِ رًگ کَرُ ای ضذ خؼ کؾیذُ ؽذُ اعت. ّوچٌیي .ػایك گزدد

ٍ دٍگاًِ عَس اس دیگز ٍیضگی ّای ایي دعتگاُ هی تاؽذ . ّیتز  گاسی ٍ گاسٍئیلیتوام اتَهاتیک ، اهکاى ًقة هؾؼل ّای 

 . تغیار لَی هی تاؽذ دارای لذرت َّادّی تغیار تاالی تَدُ ٍ دارای عیغتن ایشٍالعیَى ٍ ػایك تٌذی عَپز پی اف

 

 

 هؾخقات فٌی ّیتز عَپز پی اف «

 لذرت حزارتی کیلَ کالزی عاػت ۰۳۲٫۲۲۲

 لذرت َّا دّی هتزهکؼة در عاػت ۰۳۲۲۲

 ٍسى تمزیثی کیلَ گزم۶۲۲



 اتؼاد (عاًتی هتز)ًَع چزخ دار ۰۱۲عاًتی هتز ، طَل  ۸۵عاًتی هتز ، ػزك  ۰۴۲ارتفاع 

 ًَع هؾؼل عِ تا پٌج ایزاى رادیاتَر ٍ یا گزم ایزاى تا هْز اعتاًذارد هلی ایزاى

 ًَع عَخت گاسی ، گاسٍئیلی ٍ یا دٍ گاًِ عَس تٌا تِ اًتخاب هؾتزی

 ًَع في دهٌذُ تا هْز اعتاًذارد هلی ایزاى ٍ اعتاًذارد عی ای ارٍپا

 جٌظ کَرُ کزم ًیکل غیز هغٌاطیغی ًغَس

 جٌظ تیزًٍی گالَاًیشُ تا پَؽؼ رًگ کَرُ ای اس ًَع ضذ خؼ

 جٌظ تذًِ داخلی :ؽؼ رًگ کَرُ ای اس ًَع ضذ خؼ جٌظ تذًِ داخلی

 جٌظ ؽاعی ّای داخلی فَالدی

 جٌظ ؽاعی ّای تیزًٍی آلَهیٌیَم خالـ تا پَؽؼ رًگ پَدری

 جٌظ ػایك پؾن عٌگ ًغَس تا داًغیتِ تاال

 تؼذاد پاط عَپز عِ پاط کاهل

 راًذهاى ٍالؼی درفذ۹۲تیؼ اس 

 تؼذاد کَئل ػذد ۴۸

 تؼذاد یًَیت ّیتز ػذد ۶

 ًَع تاتلَ تزق اتَهاتیک

 جٌظ تاتلَ تزق طزح ریتال تا پَؽؼ رًگ پَدری

 جٌظ لطؼات تاتلَ تزق کال اعتاًذارد

 تؼذاد تزهغتات عِ ػذد

 تؼذاد فیَس دٍ ػذد

 هذت سهاى گاراًتی دٍ عال ؽاهل توام لطؼات



 

 خزیذ ّیتز عَپز پی اف

 

 :رٍػ سیز هیتَاًیذ الذام ًوائیذ ۳تزای خزیذ ایي هحقَالت تِ  : تَجِ

الذام  تواط تا ها ی ایي کار هیتَاًیذ اس تخؼتواط تا ٍاحذ فزٍػ کارخاًِ ، کغة اطالػات تیؾتز، هؾاٍرُ ٍ خزیذ، تزا -۱

 ًوائیذ.خزیذ آًالیي

اتَهاتیک هحقَل اس کارخاًِ عاسًذُ( ، تزای ایي کار  خزیذ آًالیي دعتگاُ ٍ اعتفادُ اس تخفیفات ٍیضُ )ارعال عزیؼتز ٍ -۰

 .کلیک ًوائیذ رٍی دکوِ خزیذ آًالیي

تِ فَرت پیاهکی ، در ایي فَرت کارؽٌاعاى فزٍػ ها در اعزع ٍلت  ۱۲۲۲۹۲۲۲۹۲ ارعال ًام دعتگاُ را تِ عاهاًِ -۳

 .تا ؽوا تواط خَاٌّذ گزفت

 فٌؼتی اعکٌذری اػتواد کٌن ؟ چگًَِ تِ گزٍُ

 

 گزٍُ فٌؼتی اعکٌذری دارای ًواد اػتواد الکتزًٍیکی اس ٍسارت فٌؼت ٍ هؼذى ٍ تجارت اعت «

 گزٍُ فٌؼتی اعکٌذری دارای لَگَی رعوی تائیذ فالحیت ٍ َّیت فاحة کغة اس ٍسارت فزٌّگ ٍ ارؽاد اعت «

 گیزد ط در گاُ تغیار اهي تاییذ ؽذُ پلیظ فتا فَرت هیّای ایٌتزًتی ؽوا تَع ّوِ پزداخت «

 گزٍُ فٌؼتی اعکٌذری ضواًت افالت ٍ عالهت فیشیکی تِ ّوِ کاالّای ارعالی دارد «
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 طزاحی ّیتز «

تِ فَرت پیچ ٍ هْزُ ای طزاحی ٍ تَلیذ  وتی اس تذًِ تیزًٍی دعتگاُ ٍ لغوتی اس تذًِ داخلی ّیتزدر ایي گزهاعاس لغ

کِ  تیزًٍی ایي اهکاى را تِ ؽوا هیذّذ تا در گلخاًِ ّا ٍ یا هزغذاری ّا ّز سهاى ؽذُ اعت لاتلیت تاس ٍ تغتِ ؽذى تذًِ

ؽغتؾَ ًواییذ ٍ اهکاى آلَدگی را تِ ففز تزعاًیذ  ُ را کاهالًیاس تَد الذام تِ ضذ ػفًَی کزدى کاهل تخاری ًوَدُ ٍ دعتگا

عال یک تار ٍ یا  داخلی کَرُ َّای گزم ًیش تزای ؽوا ایي اهکاى را فزاّن هی ًوایذ تا ّز چٌذ اها پیچ ٍ هْزُ ای ؽذى تذًِ

عتگاُ ) لَلِ ّای داخل تاس ًوَدُ ٍ یًَیت ّیتز ّای د ّز سهاى کِ ًیاس تَد الذام تِ تاس کزدى عیکل داخلی ّیتز را

دعتگاُ ؽذُ ٍ رضایت  را کاهال ؽغتؾَ دادُ ٍ تویش کاری ًوایذ ایي اهز تاػث لاتل تَجِ ػوز هفیذ دعتگاُ ( ٍ خَد کَرُ

 .هؾتزی را تِ ّوزاُ دارد



 

 

 في ّای ّیتز عَپز پی اف «

ُ خاؿ عاخت ٍ تَلیذ ؽزکت دهٌذ عاًتی ایلکای ّفت پز هخقَؿ تِ ؽکل ٌّذط ۷۴*۷۴عَپز پی اف داری دٍػذد في 

 ػالٍُ تز داؽتي اعتاًذارد هلی دارای ًؾاى اعتاًذارد عی ای ارٍپا ًیش هیثاؽذ . جٌظ پزٍاًِ ّا في ّا اس فلش تَدُ

گلخاًِ ٍ هزغذاری آعیثی تِ في ّای  هیثاؽٌذ ّوچٌیي دارای هماٍهت تغیار تاالی در تزاتز حزارت تَدُ ّوچٌیي رطَتت

 هی تاؽذ . اس دیگز ٍیضگی ّای هحقز تِ A ٍ دارای تزچغة اًزصی در عطحًوایذ  ایي کَرُ َّای گزم کن هقزف ٍارد ًوی

تواهی في ّای آکغیال هَتَر پؾت پزٍاًِ  فزد ایي في ّا هیتَاى تِ ًحَُ لزار گزفتي هَتَر ایي في ّا اؽارُ کزد . در

 ّای حزارتی ٍ گزهاعاسػْذُ دارد ٍلی در ایي في کِ هخقَؿ اعتفادُ در ّیتز  لزار هیگیزد ٍ ٍظیفِ چزخؼ في را تز

کٌذ ٍ آعیثی تِ عیغتن هَتَر في در  طزاحی ؽذُ هَتَر در جلَی في لزار گزفتِ اعت تا اتتذا في هَتَر خَد را خٌک

 هی کٌذ ًزعذ دهاّای تاالی کِ ّیتز هؼوَال در آًْا کار

 



 

 جٌظ تذًِ ٍ ؽاعی ّیتز عَپز پی اف «

جذاری دٍم اس ٍرق گالَاًیشُ گزم ضذ سًگ  تذًِ عَپز پی اف دٍ جذارُ هیثاؽذ . جذاری داخلی اس پؾن عٌگ ًغَس تَدُ ٍ

 ی گزدد . در فذ ػایك کاری ایي ّیتز تِ حذی اعت کِسًگ سدگی تذًِ دعتگاُ ه یا ٍ خَردى خؼ ػذم هَجة کِ  هیثاؽذ.

کٌیذ ٍ ّیچ گزهایی را احغاط ًکٌیذ!  در ؽزایطی کِ دعتگاُ در حال کارکزدى هیثاؽذ هیتَاًیذ تذًِ دعتگاُ را لوظ

هَجة افشایؼ اعتحکام چْارچَب دعتگاُ جْت جلَگیزی اس آعیة دیذى در  کِ ۳*۳جٌظ ؽاعی ّیتز اس پزٍفیل عٌگیي 

هحیط ّای هَرد ًظز هی  ًمل گزدیذُ ٍ ّوچٌیي ؽاعی داری چزخ ّای تزای عَْلت در جاتجایی دعتگاُ تِ حیي حول ٍ

 .تاؽذ

 



 

 جَؽکاری ّیتز عَپز پی اف «

غیذ تقَرت هیگ هگ ٍ حضَر گاس دی اک جَؽکاری ّیتز ّای عاخت گزٍُ فٌؼتی اعکٌذری تِ ٍیضُ ّیتز عَپز پی اف

 تَجِ تِ پیؾزفتِ ؽذى تجْیشات ٍ فٌایغ ، اس تکٌَلَصیْای هذرى در فٌؼت کزتي ٍ آرگَى فَرت هیگیزد . اهزٍسُ ٍ تا

جَؽکاری اعت. درفَرتی کِ اس ٍرٍد گاسّای  ؽَد یکی اس ایي فزآیٌذّا اعتفادُ اس گاس در فزآیٌذ جَؽکاری اعتفادُ هی

 طمِ جَػ پیؾگیزی کٌین جَػ اس خَاؿ ؽیویایی ٍ فیشیکی تْتزیًیتزٍصى تِ هٌ هَجَد در َّا یؼٌی اکغیضى ٍ

داؽت ٍ تا عالْای عال هحل جَؽکاری  تزخَردار خَاّذ تَد. ٍ در ًتیجِ ؽوا یک الیِ جَػ یک دعت ٍ تذٍى درس خَاّیذ

عتفادُ ًَع جَؽکاری هؼوَال در عکَّای ًفتی ٍ تجْیشات گاس فؾزدُ ا عالن ٍ تذٍى آعیة ٍجَد خَاّذ داؽت اس ایي

 .هیگزدد

 



 

 جلَ گیز اس گاس ّای هخزب «

ذاری را تغییز ًذادُ ٍ گاس ّای ٍ یا هزغ تا تغت ّای اًجام ؽذُ تز رٍی ّیتز عَپز آرات ّیچ ٍجِ غلظت گاسّای گلخاًِ

 .ّای دٍدکؼ دار ٍ یا تذٍى دٍد کؼ تِ عالي هٌتمل ًوی ًوایٌذ هخزب را ّواًٌذ تغیار اس جت ّیتز

 



 

 لاتلیت ؽغتؾَ ّیتز «

داخلی را ّن دارا هیثاؽذ تِ ایي تزتیة کِ  یغتن ّایّیتز ّای عَپز پی اف لاتلیت تاس ٍ تغتِ ؽذى لاتلیت ؽتؾَی ع

 طزاحی گزدیذُ اعت تا اعتفادُ اس دٍ ػذد پیچ هخقَؿ کِ تزای ّویي کار طزاحی کل تذًِ ّیتز تِ فَرت عاًذٍیچ پٌل

کزدى  کٌار گذاؽتِ هیؾَد تؼذ اس آى تا تاس ؽذُ اعت ٍ فمط تا تاس کزدى ّویي دٍ پیچ تذًِ تیزًٍی اس دعتگاُ جذاؽذُ ٍ

اس ًین  کلیِ لَلِ ّا ٍ کَرُ ّیتز در دعتزط ؽوا لزار دارد ٍ ؽوا هیتَاًیذ در کوتز چْار پیچ دیگز ّواًٌذ یک دیگ تخار

ّیتز ّای ایزاًی ٍجَد ًذراد هَجة آى هی گزدد تا  عاػت ّیتز را ًظافت کزدُ ٍ دٍتارُ تثٌیذیذ. ایي ٍیضگی کِ در اکثز

اگز ّیتز  فزایٌذ احتزاق هیثاؽذ ٍ یذ تِ خاطز داؽت کِ رعَتات عخت جشئی اس عاختارتا . ػوز هفیذ ّیتز افشایؼ یاتذ

دٍدُ تِ هزٍر سهاى لَلِ ّا ٍ هثذل ّا ٍ کَرُ ّیتز را  ؽوا گاسی تاؽذ رعَتاتی هاًٌذ رعَتات عواٍر ٍ اگز گاسٍئیلی تاؽذ

داخلی ٍ خارجی آى  تاس ٍ تغتِ کزدى تذًِّیتز ؽوا لاتل ؽغتؾَ ًثاؽذ ٍ اهکاى دعتزعی راحت ٍ  پز خَاّذ کزد ٍ اگز

 .ًوایذ ٍجَد ًذاؽتِ تاؽذ ؽوا هجثَر خَاّیذ تَد ّیتز خَد را تؼَیش

 



 

 کلیک کٌیذ ایٌجاایي هحقَل  ذیتزای خز
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