
١ 
 

  فصل ھشتم

  دستگاه ھای گرم کننده و خنک کننده ویژه

  دستگاه هاي گرم کننده و خنک کننده ویژه - 14-8
  کلیات -1- 14-8
  دامنه کاربرد -1-1- 14-8
طراحی، ساخت، نصب، بهره برداري، تعمیر و تغییر در دستگاه هاي گرم کننده و خنک کننده ویژه باید طبق الزامات مندرج ) الف

  .صورت گیرددر این فصل 
  :در این فصل الزامات دستگاه هاي زیر را مقرر می دارد) ب
 - 5کولرهاي گازي و آبی   -4کوره هواي گرم    -3آب گرم کن خانگی      -2بخاري هایی با سوخت گاز، مایع و جامد یا برقی   -1

 شومینه  -6گرم کننده سونا    
  

  محدودیت کاربري و نصب -1-3- 14-8
  .ي گرم کننده با سوخت گاز، مایع و جامد نباید در فضاهاي با خطر نصب شونددستگاه ها) الف
این ممنوعیت از جمله شامل . در فضاي داخلی ساختمان هاي عمومی، نصب بخاري با سوخت گاز، مایع و جامد ممنوع است) ب

  :موارد زیر می شود
دفاتر کار و کالس هاي آموزش و درس، در کودکستان،  -3     اتاق ادارات         -2اتاق مهمان در مهمانسرا و هتل         -1

اتاق بیماران و فضاهاي درمانی، در بیمارستان و  - 6خانه سالمندان     -5خوابگاه عمومی      - 4مدرسه و مراکز آموزشی دیگر    
رگاه و مرکز نگهداري کودکان بی سرپرست   شیرخوا -9زندان و کانون اصالح و تربیت     -8آسایشگاه و نقاهتگاه      -7درمانگاه     

 سالن اجتماعات  -11بیمارستان روانی، خانه بیماران روانی و ساختمان هاي مشابه    -10
  

  کوره هواي گرم مستقیم - 8- 14-8
  .کوره هواي گرم با سوخت گاز یا مایع باید مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده نصب شود - 1- 8- 14-8
  :کوره هواي گرم مستقیم در فضاهاي زیر مجاز نیستنصب  - 4- 8- 14-8
  راهروهاي دسترسی و هال آسانسورها در سالن اجتماعات، تئاتر و سینما) الف
  راهروهاي خروج اضطراري سالن اجتماعات، تئاتر و سینما) ب
ي گرم با هر نوع پرده و یا جداره فاصله کوره هوا. میلیمتر کمتر باشد 300فصاله کوره هواي گرم تا دیوارها نباید از  -5- 8- 14-8

 450فضاي دسترسی در جلو دستگاه و محل مشعل و تابلوي کنترل باید دست کم . میلیمتر باشد 300سوختنی نباید کمتر از 
  .میلیمتر باشد 150فاصله قسمت زیرین کوره تا کف باید دست کم . میلیمتر باشد
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  گرم تا دیوارها، پرده و جداره هاي سوختنی لزوم رعایت فاصله مجاز کوره هواي -4-8-14شکل 

  
  ممنوعیت اتصال کانال به دریچه هواي رفت یا برگشت کوره هواي گرم مستقیم -5-8-14شکل 
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 میلیمتر مربع سطح مقطع کانال براي هر وات ظرفیت گرمایی در کوره هواي گرم کانالی 4/4لزوم رعایت کمینه  -6-8-14شکل 

  
  گازي فوري بدون مخزن ذخیرهآب گرم کن  - 11- 14-8
و تعیین معیار مصرف انرژي و  1828آب گرم کن گازسوز فوري باید با رعایت الزامات مندرج در استاندارد ملی  - 1- 11- 14-8

  .، طراحی و ساخته و داراي عالمت استاندارد باشد1828-2دستورالعمل برچسب انرژي 
» شرکت ملی گاز ایران«العمل کارخانه سازنده و با رعایت استانداردهاي آب گرم کن گازي فوري باید طبق دستور - 2- 11- 14-8

  .نصب شود
لیتر در دقیقه و سه خوابه و بیشتر  12ظرفیت آب گرم کن براي واحدهاي مسکونی یک و دو خوابه باید دست کم  - 3- 11- 14-8

 .لیتر در دقیقه باشد 19دست کم 
  

  گرم کننده برقی سونا - 12- 14-8
درجه  90رم کننده باید داراي ترموستات مخصوصی باشد که عالوه بر کنترل دماي دلخواه، حداکثر دما را به گ - 4- 12- 14-8

میلیمتر از سقف اتاق  150چنانچه ترموستات جزیی از گرم کننده نباشد، حسگر ترموستات باید در فاصله . سلسیوس محدود کند
  . نصب شود

براي کارکرد حداکثر یک ساعت پس از هر بار روشن شدن، مجهز باشد و سپس به گرم کننده باید به زمان سنج  -5- 12- 14-8
  .این زمان سنج باید در خارج از اتاق سونا نصب شود. صورت خودکار خاموش شود

ابعاد این دریچه که در باالي در ورودي اتاق سونا نصب می . اتاق سونا باید به دریچه تهویه طبیعی مجهز باشد -6- 12- 14-8
  . میلیمتر کمتر باشد 200×  100نباید از  شود،

افراد با سابقه بیماري هاي . اقامت بیشتر ممکن است براي سالمتی زیان آور باشد. دقیقه است 30حداکثر زمان ماندن در سونا «
 .»قلبی و تنفسی، باید در مورد استفاده از سونا با پزشک مشورت کند

  
  کولر آبی - 14- 14-8
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. طراحی، ساخته و داراي عالمت استاندارد باشد 4910باید با رعایت الزامات مندرج در استاندارد ملی  کولر آبی - 1- 14- 14-8
رعایت شده و داراي عالمت  4910-2همچنین معیار مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي این نوع کولر طبق استاندارد ملی 

  .برچسب انرژي باشد
دهانه دودکش فاصله افقی داشته باشد، مگر آنکه این دهانه دست کم یک متر از سطح رویی متر از  3کولر آبی باید دست کم ) پ

  .  کولر باالتر باشد
متر از دهانه هواکش فاضالب ساختمان فاصله افقی داشته باشد، مگر آنکه این دهانه دست کم یک  3کولر آبی باید دست کم ) ت

  . متر از سطح رویی کولر باالتر باشد
  .میلیمتر، فضاي دسترسی و سرویس باشد 300میلیمتر و در زیر کولر دست کم  600اف کولر، باید به میزان دست کم در اطر) ث

لوله سرریز آب اضافه و تخلیه کولر، اگر . لوله کشی آب تغذیه کولر آبی، باید با شیر قطع و وصل مستقل باشد -5- 14- 14-8
در . باشد» مبحث شانزدهم، تأسیسات بهداشتی«و با رعایت الزامات مندرج در به شبکه فاضالب وارد می شود، باید غیرمستقیم 

  میلیمتر، الزامی است 50نصب کولر در تراس یا بالکن، پیش بینی کف شوي به قطر اسمی حداقل 
  
  
  

  تست
  

  )1379آذر(تر باشد؟ سوز خانگی نباید از چه مقدار بیش ـ گنجایش مخزن ذخیره سوخت در بخاري نفت 44
  لیتر 10) د  لیتر 5/7) ج  لیتر 5) ب  لیتر 4 )الف

  )ـ 1ـ  4ـ  8ـ  14(ـ بند ) تأسیسات گرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع .پاسخ صحیح است) ج(جواب ـ گزینه 
  )تست کتاب قدیمی(:آمده است 14در مبحث 

 ».تر باشد لیتر بیش 5/7سوز خانگی نباید از  گنجایش مخزن ذخیره سوخت بخاري نفت) ت(«
  

  )1379آذر(ـ ظرفیت ذخیرة آب گرمکن نفتی براي هر واحد مسکونی حداقل چقدر است؟ 45
  گالن 30) د  گالن 25) ج  گالن 20) ب  گالن 15) الف

 1ـ  6ـ  8ـ  14ـ بند) تأسیسات گرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع(مبحث چهاردهم  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  جواب
  )) ب(

  )تست کتاب قدیمی( :آمده است 14در مبحث 
  ».لیتر کمتر باشد 110ظرفیت ذخیره آب گرمکن براي هر واحد مسکونی نباید از ) 1(«

 .باشد گالن می 30لیتر حدود  110
  

 ـ ظرفیت ذخیره آب گرم کن نفتی براي هر واحد مسکونی حداقل چقدر است؟ 48
  گالن 30) د  گالن 20) ج  گالن 25) ب  گالن 15) الف

 1ـ  6ـ  8ـ  14(ـ بند ) تأسیسات گرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع(مبحث چهاردهم  .پاسخ صحیح است) د(جواب ـ گزینه 
  )تست کتاب قدیمی(ـ ) »1ب« 

  . شود گالن می 30لیتر کمتر باشد که حدوداً  110گفته شده که ظرفیت ذخیره آب گرمکن براي هر واحد مسکونی نباید از 
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  فضاي دسترسی چه مقدار باشد؟ـ در محل نصب کولر آبی حداقل  38
  متر سانتی 85) د  متر سانتی 50) ج  متر سانتی 75) ب  متر سانتی 60) الف

  )ث 2ـ  14ـ  8ـ  14(مبحث چهاردهم ـ بند  .باشد پاسخ صحیح می) الف(ـ گزینه  جواب
   .فضاي دسترسی و سرویس باشدمیلی متر  300میلی متر و در زبر کولر دست کم  600در اطراف کولر باید به میزان دست کم ) ث
  

از باال ـ از جلو ـ از (چقدر است؟  (COMBUSTIBLE)ي بخاري گازي اتاقی از مواد سوختنی  ـ حداقل فاصله 67
  ) اطراف دیگر

  متر سانتی 90ـ  90ـ   90) ب  متر سانتی 45ـ  90ـ  90) الف
  متر سانتی 45ـ  75ـ  85) د  متر سانتی 45ـ  45ـ  90) ج

  )تست کتاب قدیمی(. باشد پاسخ صحیح می) الف(ه ـ گزین 67
  )4- 5 – 8 - 14کتاب جدید (

میلی  300ي هر نوع پرده و مواد سوختنی از بخاري نباید از  فاصله. میلی متر باشد 150ي بخاري تا دیوارها نباید کمتر از  فاصله
 .دار ممنوع است نصب بخاري روي کف شیب. متر کمتر باشد

  
  ظرفیت گرمایی بخاري خانگی گازسوز بدون دودکش باید چقدر باشد؟ـ حداکثر  32
  کیلووات 21) د  کیلووات 15) ج  کیلووات 7/11) ب  کیلووات 10) الف
  )4- 6-8-14(مبحث چهاردهم ـ بند  .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  32

 ».باشدتر  کیلووات بیش 7/11ظرفیت گرمایی بخاري خانگی گازسوز بدون دودکش نباید از 
  

  )1389خرداد (ـ سنسور ترموستات اتاق سونا در چه ارتفاعی باید نصب شود؟ 35
  متر از سقف سانتی 50در فاصله ) ب  متر از سقف سانتی 15در فاصله ) الف

  متر از کف سانتی 175در فاصله ) د  متر از کف سانتی 150در فاصله ) ج
  ) 5- 12- 8- 14( و) 4-12ـ 8 ـ14(بند 14مبحث .پاسخ صحیح است) الف(گزینه جواب ـ 

  :آمده است 14در مبحث 
درجه  90گرم کننده باید داراي ترموستات مخصوصی باشد که عالوه بر کنترول دماي دلخواه حداکثر دما را به   4- 12ـ 8ـ 14«

متر از سقف  میلی 150گر ترموستات باید در فاصله  چنانچه ترموستات جزئی از گرم کننده نباشد، حس. گراد محدود نماید سانتی
  .اتاق نصب شود

یک ساعت پس از هر بار روشن شدن مجهز باشد و پس از آن بصورت  حداکثر سنج براي کارکرد گرم کننده سونا باید به زمان   5- 12- 8- 14
 ».سنج در خارج اتاق سونا نصب شود این زمان. خودکار خاموش شود

  
  )1390آذر (دکش صحیح است؟ـ کدام گزینه در مورد نصب بخاري گازسوز بدون دو3

  .در اتاق خواب و حمام مجاز نیست و در فضاهاي دیگر به شرطی مجاز است که بخاري به رگوالتور تنظیم شعله مجهز باشد) الف
در اتاق خواب، حمام، توالت و دستشویی مجاز نیست و در فضاهاي دیگر به شرطی مجاز است که بخاري به کنترل اطمینان ) ب

  .اکسیژن مجهز باشدوجود حداقل 
  .هاي عمومی مجاز است هاي مسکونی مجاز نیست ولی در ساختمان نصب این بخاري در هیچ یک از فضاهاي ساختمان) ج
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در اتاق خواب، حمام، توالت و دستشویی مجاز نیست و در فضاهاي دیگر به شرطی مجاز است که ظرفیت گرمایی بخاري از ) د
  .کیلووات بیشتر نباشد 2/16

  )5-6-8-14(و  )3ـ 6ـ 8ـ 14(ـ قسمت 14مبحث . حیح استپاسخ ص» ب»  ب ـ گزینهجوا
نصب بخاري گازي بدون دودکش در فضاهاي واحدهاي مسکونی ) 3-1- 8- 14(عالوه بر ممنوعیت هاي مقرر در ردیف   14-8-6-3

  : به شرح زیر ممنوع است
 اتاق خواب  )1(

 حمام، توالت و دستشویی )2(

 انباري )3(

 .گازي بدون دودکش باید به کنترل وجود حداقل مقدار اکسیژن مجهز باشدبخاري   14-8-6-5

  
ـ حداقل ظرفیت آب گرم کن برقی و یا گازسوز با مخزن ذخیره براي یک واحد مسکونی سه خوابه برحسب لیتر  33

  چقدر است؟
  150) د  120) ج  110) ب  75) الف
  )13-10- 8- 14(بند 14مبحث  .پاسخ صحیح است) د(ـ گزینه  33

لیتر و سه  110لیتر، دو خوابه  75ظرفیت ذخیره آب گرمکن باید دست کم براي واحد مسکونی یک خوابه  13 - 14-8-10
 ».لیتر باشد 150خوابه 

  
توانند دودکش مشترك  شوند می هاي با سوخت مایع یا گاز، که در طبقات مختلف ساختمان نصب می ـ آیا دستگاه 47

  )1380(داشته باشند؟
  توانند دودکش مشترك داشته باشند اً نمیمطلق) الف
  ها فقط از خارج ساختمان دسترسی داشته باشد  به شرطی میتوانند که فضاي نصب آن) ب
  هیچ محدودیتی ندارد) ج
  کیلو کالري در ساعت باشد 400000ها حداکثر  توانند که ظرفیت دستگاه به شرطی می) د

   .پاسخ صحیح است) ب(ـ گزینه  جواب
  ) 2-4ـ  11ـ  14(ـ بند ) تأسیسات گرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع(ردهم مبحث چها

  :دستگاه هایی که در طبقات مختلف ساختمان قرار دارندنباید به دود کش مشترك متصل شوند ،مگر در شرایط زیر
  باشد اتاق محل نصب هر یک از این دستگاه ها در هر طبقه باید فقط از خارج ساختمان دسترسی داشته)الف
  .هر دستگاه باید هواي احتراق مورد نیاز خود را مستقیما از هواي خارج ساختمان بگیرد)ب
  .اتاق محل نصب هر یک از دستگاه ها در هر طبقه نباید با فضاهاي دیگر ساختمان در همان طبقه ،ارتباط داشته باشد)پ
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  پیشنھادی فصل ھشتم سواالت 
  جامد در کدامیک از اماکن ذیل مجاز است؟نصب بخاري با سوخت گاز و ) 1

  خانه سالمندان)ب     خوابگاه عمومی)الف
 هیچکدام) د     هر دو مورد) ج
  
  دمپر مکش هوا و دمپر دود به ترتیب براي کدام وسیله الزامی است؟)2

  بخاري سوخت جامد –شومینه گازي ) ب    بخاري نفتی –شومینه گازي ) الف
 هیچکدام) د    شومینه گازي –بخاري نفتی ) ج
  
  فاصله بخاري تا دیوارها حداقل چقدر و تا مواد سوختنی چقدر است؟) 3

    میلی متر 300 –میلی متر  150)  ب       میلی متر 15 –میلی متر  300) الف
 هیچکدام) د  میلی متر150 –میلی متر  450دار  در صورت نصب روي کف شیب)  ج
  
  متر چند کیلو وات بر متر مکعب می باشد؟ 12×4×4بدون دودکش در اتاقی به ابعاد ظرفیت گرمایی بخاري گازي ) 4
  کیلو وات بر متر مکعب 11/ 7) ب    کیلو وات بر متر مکعب 21/5) الف 

 کیلو وات بر متر مکعب 21) د    کیلو وات بر متر مکعب 40/ 32) ج
  
  مقدار حداقل اکسیژن در بخاري گازي بدون دودکش چقدر است؟) 5

 درصد 16) د  درصد 9) ج    درصد 18) ب    درصد 21) الف
  
  قسمت زیرین کوره تا کف به ترتیب چند متر است؟ -محل مشعل   –جدار سوختنی  -فاصله کوره هواي گرم دیوارها ) 6

  م م150 –م م  450 –م م  150 -م م 300) ب   سانتی متر 45 –م م  150 –م م  300 -م م 300) الف
 م م 300 –م م  150 –م م  450 -م م 300) د      م م150 –م م  450 –م  م 300 -م م  300) ج
  
  حداقل سطح مقطع کانال آن چقدر است؟. وات موجود است 652کوره اي با ظرفیت گرمایی ) 7

 هیچکدام) د  میلیمترمربع2760) ج    میلیمترمربع4/4) ب    میلی متر مربع 2870)الف
  
  زیر مجاز نیست؟تأمین هواي تازه از کدام یک فضاهاي ) 8

 هر سه مورد) د    دستشویی) ج      گاراژ)ب    آشپزخانه) الف
  
  محل نصب صحیح ترموستات دستگاه در کوره هواي گرم کجاست؟) 9

  در فضایی که با همان دستگاه گرم شود ) ب       روي کانال برگشت هوا) الف
 هر سه مورد) د        در ورودیه دستگاه) ج
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  باشد؟  بایستی چه شرایطی داشته انتهاي تخلیه شیر اطمینان) 10
  .انتهاي تخلیه شیر اطمینان بایستی دنده شده و یک عدد شیر قطع و وصل در انتهاي آن نصب گردد) الف
   .سانتی متر کف اتاق محل نصب ادامه یابد30تا ) ب
  .این لوله بایستی به شبکه فاضالب ساختمان متصل گردد) ج
 هیچکدام) د
  

بوده و ایـن   ----کن بایستی به حدي باشد که تلفات انرژي گرمایی از سطح خارجی آبگرم کن حداکثر ضخامت عایق آب گرم) 11
  .باشد می ----ضمناً حداکثر فشار کار مجاز آبگرمکن حداکثر . در نظر گرفته شود ----محاسبه اتالف در دماي 

  کیلو پاسکال 1035 –درجه سلسیوس  18 –وات برمتر مربع  47) الف
  بار 10 –درجه سلسیوس  64 –ت برمتر مربع وا 47) ب
  بار 1035 –درجه سلسیوس  21 –وات برمتر مربع  47) ج
 الف و ب) د
  

باشـد مجمـوع ذخیـره     واحد دو خوابه و سـه واحـد یـک خـوابی مـی     1واحد سه خوابه و 2در یک آپارتمان مسکونی که شامل )  12
  ها چقدر است؟ کن گرم  آب
 لیتر 240) د    لیتر 595) ج    لیتر 635) ب    لیتر 110) الف

  
  هاي مسکونی دو خوابه و یک خوابه و چهار خوابه به ترتیب چقدر است؟ براي واحد  کن گرم حداقل ظرفیت آب) 13
  لیتر در ساعت 1140–لیتر در دقیقه 12 -لیتردر ساعت 720)الف
  لیتر در ساعت 19–لیتر در ساعت 19 -لیتر در ساعت  12)ب
  لیتر در ساعت 1140 –لیتر در دقیقه 12 -لیتردر دقیقه  12)ج
 لیتر در دقیقه 12–لیتر در دقیقه 12 -لیتر در دقیقه 19)د
  

  کند و محل نصب آن کجاست؟ ترموستات گرم کننده سونا حداکثر تا چند درجه عمل می) 14
  سانت از کف  150 –درجه سلسیوس  90) الف
  سانت ازسقف 15 –درجه سلسیوس  90) ب
  میلی متر از سقف 150 –وس درجه سلسی 89) ج
 میلی متر از کف 150 –درجه سلسیوس  89) د
  

  کدام عبارت صحیح است؟) 15
باشد چنانچه دهانه دودکش یک متـر بـاالتر    متر از دهانه دودکش و هواکش فاضالب فاصله افقی داشته3کولر آبی باید حداقل ) الف

  .باشد نیازي نیست
  .گیر با لوله تخلیه به دور از معابر تعبیه شود عمومی باید زیر آن سینی قطره در صورت نصب کولر آبی باالي معابر)ب
  .متر در زیر کولر فضاي دسترسی لحاظ شود میلی 300سانتی متر در اطراف کولر و  60حداقل ) ج
  هر سه مورد) د
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  ظرفیت گرماییش چقدر باید باشد؟. می خواهیم یک بخاري بدون دودکش گازي انتخاب کنیم.متر مکعب است  24حجم اتاقی )16
  کیلو وات 9)کیلو وات       د 8)کیلو وات      ج 5)کیلو وات     ب 10)الف

  
  نصب کوره هواي گرم مستقیم در کدام یک از فضاهاي زیر ممنوع است؟)17
       راهرو هاي دست رسی در سالن تئاتر    )ب         چال آسانسور     )الف

  همه موارد )د     ن هاي عمومی   راه رو هاي خروجی ساختما)ج
  

  .میلی متر است..... سطح مقطع ازاد این کانال .وات داریم 1000یک کوره هواي گرم کانالی به ظرفیت )18
  4000)د           5000)ج            4400)ب           3000)الف

  
  فاصله اب گرم کن زمینی با دیواره هاي اطراف دست کم چه مقدار باید باشد؟)19
  میلی متر 200)د   میلی متر     300)ج  میلی متر      250)ب     میلی متر   400 الف

  
  انتهاي لوله تخلیه شیر اطمینان ابگرم کن زمینی با مخزن ذخیره چگونه و چه فاصله اي با کف باید داشته باشد؟)20
  سانتی متر   30-بدون دنده)ب      میلی متر    500- دنده دار)الف

  سانتی متر 50- بدون دنده )د       سانتی متر   40-بدون دنده )ج 
  

  باشد. . . . . ترموستات خود کار باید مورد تایید  )21
  بهره بردار)د    شرکت ملی گاز ایران)ج    ناظر)ب    فروشنده)الف

  
  .مجهز باشد.... . . . . . . . . . . . . . .  اب گرم کن گازي دیواري باید به )22
  شیر خود کار کنترل جریان )ب       کنترل کننده دما  )الف

  همه موارد)د      سیستم جرقه زن و نظارت شعله )ج 
  

  .اینچ الزامیست.... در نصب کولر در تراس یا بالکن پیش بینی کفشوي به قطر )23
  1 4/1)د       1 2/1)ج       3)ب        2)الف

  
  شد؟اتصال سریز اب اضافه و تخلیه کولر به شبکه فاضالب به چه صورت می با)24
  غیر مستقیم )ب       به کفشوي اب باران متصل شود  )الف

  با نصب سینی زیر کولر به فاضالب وصل شود)د            گزینه الف و ب)ج
  

متر از سطح رویی . ..  .متر باشد مگر انکه این دهانه  . . . .فاصله افقی کولر ابی از دهانه دود کش و هواکش فاضالب دست کم  )25
  .کولر باالتر باشد

  1- 1)د         3-3)ج       3-1)ب       1-3)الف
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