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 EMERALDپکیج  مشعلهوارسانی به 
مقررات ملی ساختمان  14الزامات هوارسانی به پکیج گرمایشی استخر عیناً مطابق با مبحث 

  . می باشد که خالصه مفید آن مطالب ذیالً آورده خواهد شد 
سانی مناسب خانه مشغول به کار می باشد نیازمند هوارتصفیه که در فضاي  Emeraldامرالد پر واضح است که پکیج 

براي احتراق در مشعل دستگاه می باشد که این امر توسط یک سیستم تعویض هواي الکترومکانیکی از قبیل دمنده هوا 
سیستم هوارسانی و مشعل پکیج باید ترجیحاً به هم وابسته و مرتبط باشند ، بطوریکه اگر دمنده هوا از . انجام می گیرد 

 .خودکار خاموش گردد  کار بیفتد ، مشعل پکیج هم به صورت
متر  1اما میزان هوایی که توسط سیستم تعویض هوا به داخل فضاي محل نصب پکیج وارد می گردد باید حداقل برابر با 

با این حساب میزان هوادهی به محل . کیلوکالري بر ساعت ظرفیت پکیج باشد  600مکعب در هر دقیقه به ازاي هر 
مطابق جدول زیر می باشد که در تدارك دمنده هوا براي آن فضا می بایست رالد امنصب براي مدل هاي مختلف پکیج 

  .مورد مالحظه و استناد قرار گیرد 
  دمنده رسانیمیزان هوا   امرالدمدل پکیج 

P65-PN65-PJ65-J65  108معادل حدود ( متر مکعب بر ساعت  183حداقل cfm (  
P85-PN85-PJ85  141دل حدود معا( متر مکعب بر ساعت   240حداقل cfm (  

P125-PN125-PJ125  206معادل حدود ( متر مکعب بر ساعت  350حداقل cfm (  
  

  EMERALDموارد مربوط به دودکش پکیج 
  .مقررات ملی ساختمان الزامیست  17در خصوص دودکش و لوله رابط دودکش رعایت دستورالعملهاي مبحث  - 1

  

بعنوان ) خرطومی یا آکاردئونی ( ه از لوله هاي قابل انعطاف مقررات ملی ساختمان استفاد 17بر اساس مبحث  - 2
  .دودکش وسایل گازسوز ممنوع است 

  

در ارتباط با وسایل گازسوز  مقررات ملی ساختمان 17و  14از مکش کامل دودکش اطمینان حاصل کنید و مباحث  - 3
  .را رعایت فرمائید 

  

براي هر دودکش بطور جداگانه از  .باشد و مکش آن کافی باشد  براي هر پکیج از یک دودکش جداگانه استفاده شده - 4
  .مقررات ملی ساختمان مجاز است  17اجراي دودکش مشترك فقط بر اساس ضوابط مبحث  .استفاده نمائید  Hکالهک 

  

  .خروجی لوله دودکش بایستی در محلی باشد که تهویه به خوبی انجام شود  - 5
  

  .از اتصال مناسب دودکش در سر دودکش دستگاه پکیج مطمئن شوید  - 6
  

  .روي دودکش در بام سه راهی بادگیر مخصوص نصب شود  - 7
  

انجام تست . عدم انسداد مسیر دود را کنترل کنید تا بوسیله هیچگونه جسم یا شیء خارجی مسدود نشده باشد  - 8
اختن یک عدد سیب زمینی از باال به پایین لوله دودکش پکیج امکانپذیر مسدود نبودن مسیر دودکش پکیج ، با پائین اند

  .است 
  

چنانچه پس از روشن کردن مشعل ، شعله پس بزند ، دلیلی بر عدم انتخاب صحیح مقطع دودکش یا اضافه انتخاب  - 9
تنظیم گردد و  شدن ظرفیت مشعل می باشد که در چنین شرایطی بایستی دودکش اصالح و یا مشعل با ظرفیتی کمتر
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کنترل شود که موانعی در در دودکش در مسیر مکش دود وجود نداشته باشد و سطح مقطع دودکش با مقادیر این 
  . دفترچه راهنما کنترل شود

  

در شروع راه اندازي ، کنترل کنید مسیر دودکش کامالً باز بوده و توسط اجسام خارجی یا مصالح ساختمانی در سر  - 10
  . باشد  آن مسدود نشده

  

  .توجه لطفاً از دودکش با قطر دیگ دستگاه استفاده نمائید و قطر دودکش را تغییر ندهید  - 11
  

فضاي بین دودکش و دیوار را با ذرات سخت مانند سیمان پر نکنید ، چراکه تعمیر و نگهداري آن با مشکل انجام  - 12
  .خواهد شد 

  

  .باشد و مسدود نباشد  ورودي و خروجی دودکش باید از دیوار بیرون - 13
  

  .حتماً مطمئن شوید که خروج دود و ورود هوا به مشعل در شرایط خوبی انجام می شوند  - 14
  

  .متر تا دیوار جانبی و کولر و دریچه تأمین هواي ساختمان فاصله داشته باشد  3لبه باالیی دودکش به اندازه حداقل  - 15
  

  . ی در دودکش اجتناب کنید تا حد امکان از خم ، زانو و طول افق - 16
  

 .از نصب دودکش افقی با شیب رو به پائین جداً خودداري کنید  - 17
  


