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  به نام خدا 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسـمي (اي ملـي  اسـتاندارده  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
  .دارد عهده به را ايران

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومـين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ      
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  ،كارشناسـان سـازمان    از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

 ملـي  نويس اسـتانداردهاي  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد

 پيشـنهادها  و نظرها از دريافت سپ و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 بدين ترتيب، استانداردهايي .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 مربـوط كـه   ملي اسـتاندارد  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل
 و (IEC)٢المللي الكتروتكنيك  بين كميسيون، ١(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور  در (CAC)٥ كدكس غـذايي   كميسيون ٤رابط تنها به عنوان و است (OIML)٣ قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان

پيشـرفت   آخـرين  از كشور ، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت
   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي

 و سالمت كنندگان، حفظ مصرف از يتحما براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي
 استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني

 مـي  سازمان . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي

 اجبـاري  را آن بنـدي و درجـه  صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند

 آمـوزش،  مشـاوره،  در زمينـة  فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد

كاليبراسـيون   و مراكـز  هـا  آزمايشـگاه  محيطـي، زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي،
 تأييـد صـالحيت   نظـام  ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(

 .كنـد  نظارت مـي  آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران
 براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 اردكميسيون فني تدوين استاند

  انرژي مصرف معيار تعيين -موتورخانه مشعل و گيد مجموعه« 

  » نرژيا برچسب دستورالعمل و
  
  
  
  
  
  
  

  

 يا  نمايندگي/ سمت و رئيس

 وزارت نفت ...محمد نژاد، حمدا

  )فوق ليسانس مهندسي ژئو فيزيك(

  دبير

 شركت بهينه سازي مصرف سوخت لطفي، ابوالقاسم

  )فوق ليسانس مهندسي عمران(

  اعضاء

  شركت مبنا  فر، امينامين
    )مكانيكليسانس مهندسي (
 

  ركت مبناش  خواجه مباركه، علي
    )فوق ليسانس مهندسي تبديل انرژي(
 

  شركت مبنا  ذوالفقاري، امين
   )فوق ليسانس مهندسي تبديل انرژي(

  سازمان نظام مهندسي ساختمان  شيرازپور، اصغر
    )دكترا مهندسي مكانيك(
  

 وزارت صنعت، معدن و تجارت  زاده، محمدرضاعابدين

    )ليسانس مهندسي مكانيك(
  

 استاندارد ايران ملي سازمان لباش، پريچهرقز

    )ليسانس فيزيك(
  

 وزات نيرو محمد صالحيان، عباس

  )ليسانس مهندسي مكانيك(
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  شركت بهينه سازي مصرف سوخت  ميرزايي، محمد
    )مكانيك يليسانس مهندسفوق (

  سازمان حفاظت محيط زيست  سپيده سحرميرزايي زرندي، محمد 
    )ليسانس مهندسي محيط زيستفوق(
 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت نجم روشن، سعيد

  )فوق ليسانس مديريت اجرايي(
 

 وزارت نفت  زرواني، رامش

    )ليسانس شيمي محض(
  

  سازمان حفاظت محيط زيست  وحدتي، سيد اميرفاتح
    )دكتراي مهندسي محيط زيست(
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  هرست مندرجاتف
  عنوان

  
صفحه

  ب استاندارد ملي آشنايي با سازمان
  ج استاندارد تدوين فني كميسيون
  پيش گفتار

  مقدمه
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 ش گفتاريپ

 كه " انرژي برچسب دستورالعمل و انرژي مصرف معيار تعيين -موتورخانه مشعل و گيد مجموعه "استاندارد 

 و شده تدوين و تهيه  شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور توسط مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش
 استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد  19/7/91 مورخانرژي  استاندارد ملي كميتة اجالس اولين در

 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371
جهاني در زمينه صنايع و علوم، استانداردهاي ايران در براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت هاي ملي و 

مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها 
بنابراين براي مراجعه به . برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوطه مورد توجه واقع خواهد شد

 .ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده كرداستانداردهاي 

  
  :منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است به شرح زير است

وزارت نفت، سال  - ، مشاور شركت بهينه سازي مصرف سوخت)مبنا(شركت مشاوران بهسازي نوسازي انرژي 
 . "تاندارد معيار مصرف و برچسب انرژي مجموعه ديگ و مشعل موتورخانهتدوين اس "گزارش  :1391
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  مقدمه

  
محدوديت منابع فسيلي، رشد باالي مصرف ساالنه انواع انرژي در ايران، عدم كارائي فني و اقتصادي مصرف انرژي 

اينده زيست محيطي ناشي از آن، و هدر رفتن قريب به يك سوم از كل انرژي در فرآيندهاي مصرف و مشكالت فز
 .وري انرژي را بيش از پيش آشكار ساخته استضرورت مديريت مصرف انرژي و باال بردن بازده و بهره

، دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جـوئي، منطقـي   قانون اصالح الگوي مصرف انرژيدر اين راستا برطبق 
به تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست نسبت 

انرژي در تجهيزات، فرآيندها و سيستم هاي مصرف كننـده انـرژي، اقـدام نمايـد، بـه ترتيبـي كـه كليـه مصـرف          
كنندگان، توليدكنندگان و واردكنندگان اين تجهيزات، فرآيندها و سيستم ها ملزم بـه رعايـت ايـن مشخصـات و     

وزارت نفت، وزارت نيـرو، معاونـت برنامـه    نمايندگان عيارهاي مذكور توسط كميته اي متشكل از م. معيارها باشند
ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، سازمان ملي استاندارد ايران، سازمان حفاظت محيط زيسـت و وزارتخانـه   

  .شودذيربط تدوين مي
پس از تصويب استانداردهاي  5/3/81مورخ همچنين بر اساس مصوبات يكصد و دومين شوراي عالي استاندارد 

الذكر همانند استانداردهاي اجباري مربوطه در كميته مزبور، اين استانداردها بر طبق آيين نامه اجرائي قانون فوق
  .توسط سازمان ملي استاندارد ايران اجرا خواهد شد

از انرژي مصرفي %  39حدود . دهداي از مصرف انرژي در كشور و جهان در حوزه ساختمان رخ ميبخش عمده
% 31ميالدي   2020رود كه در سال انتظار مي. گرددهاي مسكوني و تجاري مصرف ميكشور در بخش ساختمان

اين امر اهميت شايان . از مصرف انرژي در كشورهاي در حال توسعه در ساختمانهاي مسكوني و تجاري رخ بدهد
ه و ناكارايي مصرف انرژي در اين بخش منجر به هدر رفت انرژي مصرف صحيح انرژي در اين حوزه را نشان داد

هاي ديگر بر اين اساس شايسته است به رشد كارايي مصرف انرژي در اين حوزه به موازات بخش, گرددفراواني مي
. گرددگرم ميبخش عظيمي از مصرف انرژي در بخش مسكوني صرف گرمايش فضا و توليد آب. توجه گردد

به همين سبب توجه به ارتقاي سطح . گيرندرارت مركزي بخش شاياني از اين سهم را در بر ميهاي حسيستم
به همين جهت بهسازي . تواند تاثير فراواني در كاهش مصرف انرژي داشته باشدكارايي انرژي در اين بخش، مي

بخش (رفت گرما بايستي در كنار بهسازي براي كاهش هدر) بخش توليد حرارت و باالدستي(در اين بخش 
  .هاي كالن افزايش كارايي انرژي هر كشوري قرار گيرددر سياست) دستمصرف و پايين
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  تعيين معيار مصرف انرژي -مجموعه ديگ و مشعل موتورخانه 
  و دستورالعمل برچسب انرژي  

  
  دامنه كاربرد هدف و   1

تورالعمل برچسب انرژي مجموعه ديگ و هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين معيار مصرف انرژي و ارائه دس
در اين استاندارد نحوه ارزيابي و تعيين رده مصرف انرژي . باشدمي) ديگ و مشعل زميني پكيج(مشعل موتورخانه 

  .شودبراي مجموعه ديگ و مشعل موتورخانه بيان مي
آورد تا بر مبناي آن بندي برچسب انرژي فراهم ميها را با محدوده بازهاين استاندارد امكان تطابق شاخص

  . بندي شوندمجموعه ديگ و مشعل از نظر مصرف انرژي رده
كاربرد  kW 400ديگ و مشعل آبگرم ،گازسوز و با ظرفيت حرارتي  كمتر از  هايمجموعهاين استاندارد براي 

  .دارد
  

  الزاميمراجع   2
بدين . متن اين استاندارد ملي ايران به آنها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در 

 .شودترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد 
در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، . نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

 .همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آنها مورد نظر است

  :استفاده از مرجع زير براي اين استاندارد الزامي است
هاي مخصوص ي ديگ، روش آزمون ظرفيت و بازده حرارت1377سال  4472استاندارد ملي ايران شماره   2-1

  گرمايش مركزي و آب گرم مصرفي
  
 اصطالحات و تعاريف  3

  .روندتعاريف زير به كار مي ودر اين استاندارد، اصطالحات 
3-1     

  انرژي
سوخت، الكتريسيته، بخار، حرارت، هواي : به عنوان مثال. باشدالمللي آن ژول مينمفهومي است مطلق و واحد بي

  .فشرده و نظاير آن
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3-2     
  مصرف انرژي

شود بلكه منتقل شده يا به گيرد، اگرچه از نظر فني انرژي مصرف نميمقداري از انرژي كه مورد استفاده قرار مي
  .شودهاي ديگر انرژي تبديل ميصورت

3-3    
  ارزش حرارتي

. شودر توليد ميباميلي 25/1013مقدار حرارتي كه از احتراق واحد حجم يا واحد جرم گاز در فشار ثابت برابر با 
اجزاء مخلوط قابل احتراق بايد در شرايط مرجع بوده و محصوالت احتراق نيز به همان شرايط مرجع برگردانده 

  :باشدهاي حاوي هيدروژن، همواره دو ارزش حرارتي دارند كه به صورت زير ميسوخت. شوند
  .شودتوسط احتراق به حالت مايع فرض ميكه در آن آب توليد شده ) ارزش حرارتي باال( 1ارزش حرارتي ناخالص
كه در آن آب توليد شده توسط احتراق، به حالت بخار فرض مي) ارزش حرارتي پايين( 2ارزش حرارتي خالص

  .شود
يكاهاي هر يك از دو كميت فوق مگاژول بر مترمكعب گاز خشك در شرايط مرجع يا مگاژول بر كيلوگرم گاز 

  .باشدخشك مي
3-4    

  موتورخانه
 يا آب گرم مصرفي سيستم حرارت مركزي كه شامل مجموعه ديگ و مشعل بوده و بوسيله اجزاي خود گرمايش

  .نمايدمورد نياز ساختمان را تامين مي
3-5    

  ديگ
ن يا. نديبياستفاده در خارج از آن گرما م يالي برايشود كه در داخل آن سياطالق م ياگ به مخزن بستهيد

  .شوديد ميا برق تولي ياهسته يا توسط انرژي) ع، گازيجامد، ما( گرما توسط احتراق سوخت
3-6    

  مشعل
مخلوط سوخت و هوا  كه بر روي ديگ نصب شده و وظيفه توليد حرارت جهت توليد  اشتعالاي جهت وسيله

 . آبگرم را بر عهده دارد

  
  
  

                                                 
1- High Heating Value (HHV)  
2- Low Heat Value (LHV) 
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3-7    
  پكيج ديگ و مشعل

. صورت يك محصول واحد به مصرف كننده ارائه كند ا مجموعه ديگ و مشعل گازسوز كه سازنده آن را بهي
  .شودمجموعه ديگ و مشعل در اين استاندارد، پكيج ناميده مي

3-8    
  ظرفيت حرارتي مجموعه ديگ و مشعل

 4472كه به آب منتقل شده و بر اساس استاندارد ملي) يا مجموعه ديگ و مشعل(حداكثر توان حرارتي ديگ 
-بوده كه سازنده اعالم مي مجموعه ديگ و مشعلرارتي در واقع همان توان نامي ظرفيت حاين . گرددتعيين مي

  .و بايستي به تاييد آزمايشگاه مورد تاييد سازمان ملي استاندارد رسيده باشد نمايد
3-9    

  راندمان حرارتي 
و از رابطه زير به انرژي ورودي، كه بصورت درصد بوده ) آبگرم توليدي(عبارت است از نسبت انرژي مفيد خروجي 

  .گرددمحاسبه مي
  

 انرژي ورودي راندمان حرارتي ديگ=  انرژي مفيد خروجي× 100

جهت ) HHV(در صورتي كه در رابطه فوق از ارزش حرارتي ناخالص : راندمان حرارتي ناخالص ديگ -
  .شودناميده ميمحاسبه انرژي ورودي استفاده گردد راندمان محاسبه شده، راندمان حرارتي ناخالص ديگ 

جهت محاسبه ) LHV(در صورتي كه در رابطه فوق از ارزش حرارتي خالص : راندمان حرارتي خالص ديگ -
  .شودانرژي ورودي استفاده گردد راندمان محاسبه شده، راندمان حرارتي خالص ديگ ناميده مي

  
  روش تعيين راندمان      4

اي در باركامل در بر اساس راندمان حرارتي لحظه و مشعل مجموعه ديگبا توجه به اينكه معيار مصرف انرژي 
بايست از روش مستقيم بر مبناي استاندارد ملي به ، ميحرارتي آنگيري راندمان نظر گرفته شده است، در اندازه

 :در اين حالت راندمان عبارت است از. استفاده نمود 4472شماره 

  

100 × 
راندمان =  انرژي مفيد خروجي  وروديانرژي

 

كه در آن، انرژي ورودي، ميزان حرارت ايجاد شده توسط سـوخت بـر مبنـاي ارزش حرارتـي ناخـالص سـوخت و       
بر ايـن اسـاس   . شودانرژي مفيد خروجي، ميزان حرارتي است كه به آب انتقال يافته و سبب افزايش دماي آن مي
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، رانـدمان حرارتـي ناخـالص سـوخت     و مشعلمجموعه ديگ راندمان مورد استفاده در تعيين معيار مصرف انرژي 
  .خواهد بود

 آزمونشرايط كاري مجموعه ديگ و مشعل در زمان    4-1

) ظرفيت حرارتي اعالم شده توسط سازنده(بايست در بار كامل ميمجموعه ديگ و مشعل راندمان حرارتي  آزمون
  .گرددو به روش مستقيم تعيين  4472و تحت شرايط بيان شده در استاندارد ملي 

 
  مجموعه ديگ و مشعل  معيار مصرف انرژي   5

روي  و تحليل آماري بر Decimal، از روش گذاري بازدهي انرژيانرژي و مرجعبه منظور تعيين معيار مصرف 
به اين ترتيب . استفاده شده استموجود در بازار  هاي ديگ و مشعلهاي صورت گرفته بر روي مجموعهآزمون

  .باشددرصد مي 72ديگ و مشعل، راندمان ناخالص  هايمجموعهانرژي براي حد پايين معيار مصرف 
 

 و مشعل ديگ مجموعه برچسب انرژي  6

هايي كه پكيج 1با توجه به جدول . باشدمي 1مطابق جدول و مشعل جموعه ديگم معيار مصرف و برچسب
 .ت نخواهند كرددرصد باشد، برچسب انرژي درياف 72راندمان حرارتي ناخالص آنها كمتر از 

 
 

  برچسب انرژي مجموعه ديگ و مشعل  -1جدول 

محدوده راندمان حرارتي ناخالص   رديف
  برچسب انرژي  )درصد(

1  90 B A 

2  90 B87 B 

3  87 B84 C 

4  84 B81 D 

5  81 B78 E 

6  78 B75 F 

7  75 B72 G 
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  برچسب انرژي 6-1

اي حاوي اطالعات مربوط به معيارها و مشخصات فني در هر محصول و مقايسه آن با انرژي صفحه برچسب
  ).مراجعه شود 1به شكل (معيارها و مشخصات فني مصوب است 

برچسب بايد برروي دستگاه در محلي نصب . اطالعات مندرج برروي برچسب بايد به صورت خوانا و واضح باشد
  .ت باشدشود كه به راحتي قابل روي

  موارد مندرج در برچسب  6-2
  :شوندبه صورت زير معرفي مي 2هاي داده شده در شكل هر يك از نشانه

  عالمت استاندارد و نام برچسب  - 1
  )مراجعه شود 6به بند ( مجموعه ديگ  و مشعلرده انرژي  - 2
  )مراجعه شود 4به بند (راندمان حرارتي ناخالص بر حسب درصد  - 3
  ي ديگ بر حسب كيلو واتظرفيت حرارت - 4
  )حداقل - حداكثر(ظرفيت حرارتي مشعل بر حسب كيلو وات  - 5
  )ساير/ فوالدي/ چدني(نوع ديگ  - 6
  سازنده ديگ - 7
  مدل ديگ - 8
  سازنده مشعل - 9

  مدل مشعل -10
  سال ساخت  -11
  

ساس نتايج آزمون بدست آمده، گروه بازده مصرف انرژي توسط سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و بر ا  1يادآوري
  .شودتعيين و به سازنده اعالم مي

نام توليدكننده، مدل، نوع ديگ، سال ساخت و ظرفيت بايد بر اساس اطالعات مندرج در پالك مشخصات دستگاه بر   2يادآوري
   .روي بر چسب درج شود

 
  ابعاد برچسب  6-3

 .باشد 3ابعاد برچسب بايد مطابق شكل 

  
  رد استفادههاي مورنگ  6-4

هاي و به رنگ )CMYKروش (هاي اصلي چاپ رنگهاي مورد استفاده بر روي برچسب انرژي بر اساس رنگ
  ).Black(و سياه ) Yellow(، زرد )Magenta(، زرشكي روشن )Cyan(اي فيروزه
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ا نيز هتركيب قرار گرفتن رنگ. شودهاي فوق شكل كلي بر چسب رنگي حاصل ميبا تركيب درصدهايي از رنگ
درصد زرشكي  70اي، بيانگر آن است كه صفر درصد فيروزه 07X0به طور مثال .است  CMYKبه صورت 

ها با كدهاي اند، بر اين اساس هركدام از ردهدرصد زرد و صفر درصد سياه با يكديگر تركيب شده 100روشن، 
  :شوندرنگي زير مشخص مي

  
 

  :هاپيكان
00XX 1 :  

  070X 2 :  
  030X 3 :  

  000X 4 :  

  003X 5 :  

  007X 6 :  

 00XX 7 :  
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مجموعه ديگ  برچسب انرژي
  و مشعل موتورخانه

 

  بيشتر بازدهي

 
 بازدهي كمتر

  
  

 
 
  
 

  
رارتي ناخالص راندمان ح
  )درصد(

  ديگ ظرفيت حرارتي )بر حسب كيلو وات( 

  مشعل ظرفيت حرارتي  )بر حسب كيلو وات( 
  نوع ديگ  
  سازنده ديگ  
  مدل ديگ  
 سازنده مشعل  

  مدل مشعل  
  سال ساخت  

  )ديگ و مشعلزميني پكيج (نمونه شكل برچسب انرژي مجموعه ديگ و مشعل موتورخانه  -1شكل 
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مجموعه  يبرچسب انرژ
  ديگ  و مشعل موتورخانه

 

  بيشتر بازدهي

 
 بازدهي كمتر

  

  

 
 
  
 

  
راندمان حرارتي 

  )درصد(ناخالص 

 )بر حسب كيلو وات( 
  ديگ ظرفيت حرارتي

  )بر حسب كيلو وات( 
 مشعل ظرفيت حرارتي

  نوع ديگ  
  سازنده ديگ  
  مدل ديگ  
 سازنده مشعل  

  مدل مشعل  
  سال ساخت  

)ديگ و مشعلزميني پكيج (موارد مندرج در  برچسب انرژي مجموعه ديگ و مشعل موتورخانه  -2شكل   
  

8   

11

10  

1

3

4

5

6
7

9

2
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)مترب ميليبر حسابعاد ( ،)ديگ و مشعلزميني پكيج (ابعاد برچسب انرژي مجموعه ديگ و مشعل موتورخانه  -3شكل   

 

  

مجموعه ديگ برچسب انرژي 
  و مشعل موتورخانه

 

  بيشتر بازدهي

 
 بازدهي كمتر

  
  

  

 
 
  
 

 )درصد(راندمان حرارتي ناخالص   
 

  ديگ ظرفيت حرارتي )واتبر حسب كيلو (

 
  مشعل ظرفيت حرارتي  )بر حسب كيلو وات(

  نوع ديگ 
  سازنده ديگ 

 مدل ديگ  
 سازنده مشعل 

  مدل مشعل 
  سال ساخت 

116.0

33.078.0

90.0 

8.0  

2.0  

232 

16

16 

16 

11 

11 

11

11

11

11


