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گفتارپیش
300اجباري با ظرفیت حرارتـی حـداکثر   هاي صنعتی گاز سوز با انتقال حرارت جابجاییگرمکن"استاندارد 
شـرکت  توسـط  "و دستورالعمل برچسب انرژيروش تعیین معیار مصرف انرژي مشخصات فنی و-کیلووات

24/9/88ورخ و در کمیته تصویب معیارهاي مصرف انرژي وزارت نفت مـ بهینه سازي مصرف سوخت کشور
، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري   قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادي 121ماده) الف(مطابق مواد قانونی بند 

اینک این استاندارد به استناد بند یک مـادة  . اسالمی ایران و مصوبات شوراي عالی استاندارد به تصویب رسید
بـه  1371حقیقات صنعتی ایـران، مصـوب بهمـن مـاه     مؤسسه استاندارد و تقانون اصالح قوانین و مقررات3

.میشودعنوان استاندارد ملی ایران منتشر
براي حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهاي ملی و جهانی در زمینـه صـنایع، علـوم و خـدمات،    

تکمیل ایناستانداردهاي ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادي که براي اصالح و
بنـابراین، . استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهـد گرفـت  

.باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهاي ملی استفاده کرد
:ذي که براي تهیۀ این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر استماخبع و امن

گـزارش   -پژوهشـکده انـرژي   دانشگاه صنعتی امیر کبیر،-ر زهره منصوري و دکتر مجید صفار اولدکت--1
اجباري با ظرفیـت  هاي صنعتی گاز سوز با انتقال حرارت جابجاییگرمکنتدوین استاندارد "تحقیقاتیپروژه

.1388سال "کیلووات300حرارتی حداکثر 

هاي غیرمستقیم هوا نوع انتقال هواي گـرم  کننده،گرم1378سال : 5445استاندارد ملی ایران به شماره -2
مگاوات براي گرم کردن فضاهاي صنعتی، تجاري و خـانگی  2بوسیله دمنده با سوخت گاز طبیعی به ظرفیت 

بزرگ

3- BS EN 1020 – 1998:
Non – domestic gas fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net
heat input of 300 kW, incorporating a fan to assist transportation of combustion air and/or
combustion products.

4- AS 4553& AG 103 – 2000:
Gas space heating appliances.
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مقدمه
در ایران، عدم کارائی فنی و اقتصادي مصـرف  محدودیت منابع فسیلی، رشد باالي مصرف ساالنه انواع انرژي

انرژي و هدر رفتن قریب به یک سوم از کل انرژي در فرآیندهاي مصرف و مشکالت فزاینده زیست محیطـی  
ناشی از آن، ضرورت مدیریت مصرف انرژي و باال بردن بازده و بهره وري انرژي را بیش از پیش آشکار ساخته 

.است
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف است به 121در این راستا برطبق ماده

منظور اعمال صرفه جوئی، منطقی کردن مصرف انرژي و حفاظت از محیط زیست نسبت بـه تهیـه و تـدوین    
معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژي در تجهیزات، فرآیندها و سیستم هاي مصرف کننده انـرژي،  

نماید، به ترتیبی که کلیه مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و واردکننـدگان ایـن تجهیـزات، فرآینـدها و     اقدام
معیارهـاي مـذکور توسـط کمیتـه اي متشـکل از      . سیستم ها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند

ان حفاظـت محـیط   نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت، موسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران، سـازم   
.زیست و وزارتخانه ذیربط تدوین می شود

300اجباري با ظرفیت حرارتـی حـداکثر   هاي صنعتی گاز سوز با انتقال حرارت جابجاییگرمکن"استاندارد 
بـه عنـوان   "و دسـتورالعمل برچسـب انـرژي   روش تعیین معیار مصـرف انـرژي   مشخصات فنی و-کیلووات

هـاي صـنعتی  گـرمکن بـراي  انـرژي و راهنماي تدوین برچسب مصـرف  انرژيمعیار مصرفتعیین استاندارد 
را انـرژي و الصاق برچسـب  انرژيجزییات مربوط به اجراي معیارمصرف این استاندارد. رودبه کار میگازسوز

.فراهم آیدکشوردرگرمکن هاي صنعتیتولید نماید تا زمینه اجراي یکنواخت آن درصنعت میبیان
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اجباريصنعتی گاز سوز با انتقال حرارت جابجاییهايگرمکن
- کیلووات300با ظرفیت حرارتی حداکثر 

روش تعیین معیار مصرف انرژي مشخصات فنی و
و دستورالعمل برچسب انرژي

هدف1

به منظور تعیین بازده حرارتی گرمکن هاي صنعتی ونآزمتعیین روشهاي ن استاندارد، ین ایهدف از تدو
گاز طبیعی و (يبا سوخت  گازیی وانتقال حرارت جابجايکه بر مبناآنهايبرايانرژین معیار مصرفتعیو

بازدهمحاسبه يالزم و روابط مورد استفاده برايهاونن استاندارد آزمیدر ا. می باشدکنند، یکار م)مایع
ار برچسب ین رتبه در معییجهت تعين شاخص رتبه بندیانه و همچنیسالیمصرفيزان انرژی،  میحرارت

. اندشدهتعییني،انرژ
گرمکن هاي تحت پوشش این استاندارد ، باید از نظر مشخصات فنی ، عملکرد مشعل و سایر : یادآوري

را رعایت 7595و 5445ویژگیهاي عملیاتی ، شرایط و الزامات استانداردهاي ملی ایران به شماره هاي 
. کنند

دامنه کاربرد2

سوز با توان هاي گازها و الزامات ایمنی براي بازده حرارتی و توان حرارتی گرمکناستاندارد کلیه روشاین 
در گرمکن هاي . دار هستند را در بر می گیردهاي دمندهکیلووات را که داراي مشعل300حرارتی کمتر از 

کشی به فضاي م از طریق کانالتوان هواي گرم را هم به طور مستقیم و هتحت پوشش این استاندارد،  می
کاربرد 2- 6، مطابق با تعریف بند Bاین استاندارد براي گرمکنهاي صنعتی از نوع . مورد نظر هدایت نمود

صورت زنی بهتنها در مواردي استفاده از این استاندارد مجاز است که جرقه12Bنوع براي گرمکن. دارد
.خودکار انجام گردد

:این استاندارد براي موارد زیر کاربرد ندارد 
؛اندهایی که براي گرمایش واحدهاي مسکونی طراحی شدهدستگاه-
؛افتدهایی که در آنها چگالش مایع اتفاق میدستگاه-
؛هاي داراي مشعل اتمسفریک  بدون دمنده براي انتقال هواي احتراقدستگاه-
؛)گرمایش و سرمایش(هاي با اهداف دوگانه تهویه مطبوع اهدستگ-
؛شودهاي که هوا در آن توسط یک سیال واسطه گرم میدستگاه-
؛هایی که مجهز به دمپرهاي دستی یا اتوماتیک هستنددستگاه-
؛-
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؛هایی که بیش از یک خروجی دود دارندهدستگا-
؛گرمکن هاي تابشی-
؛گرم کن هاي مستقیم-
.جت هیترهاي مستقیم و بخاري هاي کارگاهی-

سامانه هایی هاي کارگاهیبخاري. گرمکن هاي هواي مستقیم و جت هیترهاي مستقیم فاقد دودکش می باشند-یادآوري
.به صورت جابجایی طبیعی و انتقال حرارت تابشی از بدنه  انجام می گرددهستند که در آنها انتقال حرارت عمدتأ

مراجع الزامی3

بـدین  . ها ارجاع داده شده اسـت مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی به آن
.شودترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می

ها و تجدید نظرهاي بعدي آن به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیهکه در صورتی
ها ارجاع داده در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن. مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست

.ها مورد نظر استهاي بعدي آنشده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه
.تفاده از مراجع زیر براي این استاندارد الزامی استاس
هاي غیرمستقیم هوا نوع انتقال کننده،گرم1378سال : 5445استاندارد ملی ایران به شماره 1- 3

مگاوات براي گرم کردن فضاهاي صنعتی، تجاري 2هواي گرم بوسیله دمنده با سوخت گاز طبیعی به ظرفیت 
و خانگی 

، مشعل هاي گاز سوز دمنده دار خودکار، 1383سال :7595ی ایران به شمارة استاندارد مل2- 3
ها و روش هاي آزمونویژگی

3-3 BS EN 1020, 1998, Non – domestic gas fired forced convection air heaters for
space heating not exceeding a net heat input of 300 kW, incorporating a fan to
assist transportation of combustion air and/or combustion products, British
Standard.

3-4 AS 4553& AG 103, 2000, Gas space heating appliances, Australian Standard.

اصطالحات و تعاریف4

.در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر به کار می رود
دهنده آنهااي تشکیلها و اجزگرمکن1- 4
4 -1-1

هواي صنعتیگرمکن
.دستگاهی است که براي گرمایش از طریق تولید هواي گرم و تهویه واحد صنعتی طراحی شده باشد

4 -1-2
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هواي جابجایی اجباريگرمکن
کشی و یا تخلیه مستقیم هوا هوا از طریق کانالدمندهتوسط یک در آن توزیع هواي گرم کهاست گرمکنی

.پذیردبه فضاي مورد نظر انجام می
4 -1-3

گرمکن هاي غیر مستقیم
.گرمکنی که در آن محصوالت احتراق جدا گانه و بدون اختالط با هواي گرم به فضاي بیرون تخلیه می شوند

4 -1-4
اتصال ورودي هوا

.کندبخشی از دستگاه است که هواي ورودي را تأمین می
4 -1-5

1گازچرخۀ

.ها هدایت می کنددستگاه گرمکن که سوخت گازي را از دهانۀ ورودي هوا به طرف مشعلبخشی از 
4 -1-6

تنظیم کننده جریان گاز
اي که مطابق کند که جریان گاز مشعل به مقدار از پیش تعیین شدهکه این امکان را فراهم میتجهیزاتی

و یا در ) 2پیچشیتنظیم کنندة(پیوستهت تواند به صورتنظیم گاز می. باشد تنظیم گرددعملکرديشرایط
پیچ تنظیم یک گاورنر قابل تنظیم، به عنوان تنظیم کننده . انجام پذیرد)3توسط محدود کننده(مراحل مجزا 

.شودجریان گاز تلقی می
4-1 -7

4تزریق کننده

.کنداي که گاز را وارد مشعل میوسیله
4 -1-8

مشعل اصلی
.شودارکرد حرارتی دستگاه در نظر گرفته شده و عموماً به نام مشعل خوانده میمشعلی که براي تأمین ک

4 -1-9
زنجرقه
زن یا که باعث ایجاد جرقه در مشعل جرقه) زن الکتریکی یا وسایل دیگراعم از شعله، جرقه(تمهیديهر 

.مشعل اصلی شود
4 -1-10

5احتراقچرخۀ

1- Gas circuit
2 - Screw Adjuster
3 - Restrictor
4 - Injector
5- Combustion circuit
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به تخلیه محصوالت احتراق چرخۀوحرارتیاحتراق، مبدلظۀمحفتأمین هوا، چرخۀچرخه احتراق شامل 
.استدودکش 

4 -1-11
محفظۀ احتراق

.پذیردهوا در داخل آن انجام می–اي که احتراق مخلوط گاز فضاي بسته
4-1 -12

1کالهک تعدیل کوران

دست را 2پائینمکش دودکش و دمش شود تا تأثیراي که در مسیر محصوالت احتراق قرار داده میوسیله
.روي عملکرد مشعل و احتراق کاهش دهد

4 -1-13
3دمپر دود

قعی که از گرمکن شود تا براي موااي دستی یا خودکار که در مسیر محصوالت احتراق قرار داده میوسیله
.راههاي تخلیه محصوالت احتراق را محدود کرده و با بطور کلی مسدود نمایدشود،استفاده نمی

4-1 -14
5و یا دودکش4کانال خروج گازهاي حاصل احتراق

.دنشویماز طریق آن خارجاحتراقتشود و محصوالکشی نصب میاي که در انتهاي سیستم کانالوسیله
4-1 -15

محصوالت احتراق
.دیگر گازيهواي اضافی، هواي فرآیند و یا ترکیباتبه اضافۀوترکیبات آالیندهاحتراق گازهاي محصول

4 -1-16
6خروجی دودکش

این محل معموالً . شوندبه فضاي اطراف تخلیه می، از آنجاکه محصوالت احتراق در انتهاي دودکشمحلی
.باشدداراي کالهکی براي اجتناب از وارد شدن قطرات باران و یا باد به مسیر عبور گازهاي احتراق نیز می

4 -1-17
سوخت گازي

.استیا انواع دیگر سوختهاي گازي7ابل احتراقی که شامل  گاز طبیعیسیال ق

1 - Draught diverter
2 - Full pull and down draught
3 - Flue Damper
4 - Flue Terminal
5 - Flue
6 - Flue Terminal
7 - NG (Natural Gas)
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4-1 -18
ترموستات

.ی از پیش تعیین شده در گرمکنیاتوماتیک دماکنترلاي براي وسیله
4-1 -19

حداکثر توان گرمایی ورودي
ان ظرفیت دستگاه که براي نوع سوخت معینی اعالم و به عنوتعیین شده توسط سازنده گرماییحداکثر توان 

.شودکالري بر ساعت بیان میبرحسب کیلو وات یا کیلوقلمداد می شود و 
4 -1-20

Ec1بازده اعالم شده 

.بیانگر راندمانی است که سازنده براي دستگاه اعالم کرده است
4 -1-21

Et2بازده آزمایشگاهی 

ي که به منظور تأیید آن به مرکز مجاز آزمون بازدهی خالص دستگاه است که در آزمایشگاه بر روي نمونه ا
.فرستاده شده در محل تولید اندازه گیري می شود

4 -1-22
Ev3بازده حاصل از بازرسی  

که هنگام بازرسی کارخانه اي توسط نمایندة مرکز مجاز آزمون از آزمایش دستگاههاي است خالصیبازدهی
.ساخته شده در محل تولید اندازه گیري می شود

سوخت2- 4
4 -2-1

گازهاي آزمون
گازهایی که براي بررسی خصوصیات عملکردي دستگاهها به کار گرفته شده و قابل احتراق هستند و شامل 

.هستندحديگازهاي مرجع و گازهاي 

4 -2-2
گازهاي مرجع

.شوندرمکن وارد میکه گرمکن با آنها تحت شرایط اسمی کار و با فشار نرمال مربوطه به گگازهاي آزمونی
4 -2-3

1 -Claimed efficiency

2 - Test house efficiency
3 -Verification efficiency
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گازهاي حدي
شرایطها براي آنشرایطی است که گرمکندر که خصوصیات آنها نمایانگر حدنهائی تغییرات گازهاي آزمون

.اندطراحی شده
4 -2-4

فشار گاز
واحد . گیري شده باشدفشار استاتیکی وابسته به فشار اتمسفریک که در جهت عمود بر جریان گاز اندازه

.باشدمیمیلی متر ستون آبگیري آن میلی بار یا ندازها
4 -2-5

فشارهاي آزمون
، که سوخت گازيفشارهاي گاز بکار گرفته شده براي بررسی شرایط عملکردي دستگاه در صورت استفاده از

.باشدگیري آن میلی بار میواحد اندازه. باشدمیحدي شامل فشار نرمال و فشار 
4 -2-6

یا نرمالفشار طبیعی
.باشدمیnPنماد آن . کندفشاري که تحت آن دستگاه در شرایط طبیعی و با گاز مرجع مربوطه کار می

4 -2-7
فشار هاي حدي

.ت زیر استفشارهایی که معرف حداکثر تغییرات شرایط عملکردي دستگاه هستند و نمادهاي آن به صور
minP =فشار حداقلmaxP =فشار حداکثر
4 -2-8

دانسیته نسبی
نسبت جرم حجمی گاز خشک و هواي خشک در شرایط دما و فشار یکسان 

4 -2-9
ارزش حرارتی

. بار از احتراق واحد جرم یا حجم گازمیلی25/1013میزان گرماي تولید شده در فشار ثابت 
باید براي شرایط جع در نظر گرفته شده و خصوصیات محصوالت احتراق نیز میدر شرایط مرگاز طبیعی

.گیري شوندمرجع اندازه
.براي ارزش حرارتی  دو تعریف کامال متفاوت وجود دارد که تفاوت این دو را باید در محاسبات اعمال نمود

4 -2-9 -1
ارزش حرارتی ناخالص

.شودنشان داده میsHشود و با نماد نظر گرفته میکه در آن آب تشکیل شده به صورت مایع در
4 -2-9 -2

ارزش حرارتی خالص
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نشان داده iHشود و با نماد که در آن آب تشکیل شده بر اثر احتراق در حالت بخار در نظر گرفته می
.پذیردارد با استفاده از ارزش حرارتی خالص انجام میمحاسبات بازده و توان حرارتی در این استاند. شودمی

: واحد هر دو کمیت یکسان و برحسب
MJ/3مگاژول بر متر مکعب گاز خشک در شرایط مرجع - m)یا (
MJ/. باشدمگاژول بر کیلوگرم گاز خشک می- kg

وب عددرارتی حجمی گاز به جذر دانسیته نسبی گاز در شرایط مرجع را نسبت ارزش ح: 1عدد وب-
. نامندمی

: نمادهاي مربوطه
sWب ناخالصبراي عدد و
iWب خالصبراي عدد و

در شرایط مگاژول بر مترمکعب گاز خشک) به دو صورت حجمی و یا جرمی(گیري یکسان وواحدهاي اندازه
.در نظر گرفته می شوندمرجع یا مگاژول بر کیلوگرم گازخشک در شرایط مرجع،

گیري در آزمایشگاهشرایط کار و اندازه3- 4
4 -3-1

شرایط مرجع
.باشدمیسلسیوسدرجه 15براي ارزش حرارتی، دما 
.بار  در نظر گرفته شودمیلی25/1013و فشار مطلق  سلسیوسدرجه 15شرایط در مورد هوا و گاز خشک،

4 -3-2
تعادل حرارتی

)دقیقه30حدود . (خود به مدت کافی کار کنداسمی حداکثر ظرفیتگرمکن در 
4 -3-3

حداکثر افت فشار مجاز
من در مجراي خروجی دود که معرف مقاومت کلی در برابر جریان یاکردحد اکثر افت فشار مجاز براي عمل

.شوددستگاه بر حسب میلی بار اعالم میبوده و توسط سازنده 

4 -3-4
طول معادل

طولی از یک مجراي خروجی مستقیم دود با قطر یکنواخت که افت فشاري معادل یک سیستم تخلیه دود 
.، ترمینال و غیره ایجاد کنداتصاالتداراي زانویی، 

4 -3-5
مقاومت معادل

1 - Wobe index
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شود و معادل مقاومت جریان گیري میرج از گرمکن اندازهبار که در خامقاومت در برابر جریان برحسب میلی
.واقعی است

نمادها و یکاها5

یکا/نمادشرح
AEC)مگاژول در سال(مصرف انرژي سالیانه 

AFC)متر مکعب در سال(مصرف سوخت سالیانه 

)حجمینسبت (هواي اضافی براي احتراق کامل سوخت 
eA

)نسبت حجمی( هواي استوکیومتري مورد نیاز 
sA

چگالی  گاز خشک بر مبناي دانسیتۀ هواي خشک
aird

چگالی گاز اشباع نسبت به هواي خشک
rd

kW(fe(ثر باردر حالت حداکمصرف انرژي الکتریکینرخ 

kW(se(در حالت آماده به کارمصرف انرژي الکتریکینرخ 

)kW(در حالت کاهش یافتهمصرف انرژي الکتریکینرخ 
te

)MJ/m3.k(ما اکسید کربن بر واحد دتا دماي خروجی براي دي15ºCتغییر آنتالپی متوسط بین 
2COE

MJ/m3.k(WEبر حسب (تا دماي خروجی براي آب بر واحد دما 15ºCتغییر آنتالپی متوسط بین 

)MJ/m3.kبرحسب (تا دماي خروجی براي نیتروژن بر واحد دما 15ºCتغییرآنتالپی متوسط بین 
2NE

)MJ/m3.kبرحسب (تا دماي خروجی براي اکسیژن بر واحد دما 15ºCآنتالپی متوسط بین تغییر
2OE

MJ/h(fFC(در حالت حداکثر بارمصرف سوختنرخ 

)MJ/h(در حالت آماده به کارمصرف سوختنرخ 
sFC

MJ/h(tFC(ت کاهش یافتهدر حالمصرف سوختنرخ 

)MJ/m3(ارزش حرارتی خالص 
iH

MJ/m3(sH(ارزش حرارتی ناخالص 

kW(outH(گرمکن به یحداکثر توان خروج

kg/h(M(جریان جرمی در شرایط آزمایش به 

kg/h(oM(جریان جرمی در شرایط مرجع به 

mbar(P(فشار تأمین گاز به  

mbar(aP(فشار تأمین اتمسفریک به 

)mbar(به tgفشار اشباع گاز آزمایش برحسب میلی بار در دماي 
sP

kW                                                      (oQ(گرماي ورودي 

oC(tg(دماي محصوالت
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m3/hVبر حسب جریان حجمی در شرایط آزمایش

m3/hoVبر حسب جریان حجمی در شرایط مرجع

mCOV%)برحسب ( گیري شده در محصوالت احتراق اندازهCO2مقدار  ,2

sCOV)نسبت حجمی به سوخت( تولید شده از احتراق سوخت CO2مقدار  ,2

sNV)نسبت حجمی( As79/0نیتروژن به جا مانده از هواي استوکیومتري برابر با   ,2

eNV)نسبت حجمی( Ae79/0موجود در هواي اضافی برابر با نیتروژن ,2

fNVسوختنیتروژن موجود در  ,2

eOV)نسبت حجمی به سوخت ) ( Ae21/0برابر است با ( مقدار اکسیژن در هواي اضافی  ,2

mwV)سوختسبت حجمی به ن( مقدار آب تولید شده از احتراق سوخت  ,

airwV)حجم به حجم سوخت(مقدار آب موجود در هواي احتراق ,

t)بر حسب کلوین( درجه سلسیوس 15افزایش دماي محصوالت باالتر از 

net)درصد(بازده خالص روزانه 

f)درصد(ه حالت پایدار در حالت حداکثر بار بازد

)درصد(بازده حالت پایدار در حالت کاهش یافته 
t

L)درصد(افت حرارتی ناشی از خروج محصوالت احتراق 

)مگاژول در روز(توان ورودي روزانه 
inQ

)مگاژول در روز(توان خروجی روزانه 
outQ
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بنديطبقه6

.بندي نمودتوان برحسب سوخت مورد استفاده و یا نحوه تخلیه محصوالت احتراق طبقهها را میگرمکن
بندي برحسب سوخت مورد استفادهطبقه6-1

.اندسوخت گاز طراحی شدههایی که تنها براي استفاده ازگرمکن:الفدسته
.اندهایی که تنها براي استفاده از سوخت مایع طراحی شدهگرمکن:بدسته
.اندهایی که هم براي استفاده از سوخت گاز وهم سوخت مایع طراحی شدهگرمکن:جدسته

طبقه بندي برحسب نحوه تخلیه محصوالت احتراق6-2
.کنندبندي میلیه محصوالت احتراق و دریافت هواي احتراق گروهها را برحسب نحوه تخدر این روش گرمکن

گرمکن هاي بدون دود کش: Aمدل -
است تا جریان اي طراحی شدهکه در آنها مجراي خروجی دود به گونهگرمکن هاي دودکش دار: Bمدل -

واي احتراق به طور مستقیم ه. شوددر آن قرار دارد هدایت میمحصوالت احتراق به خارج از اتاقی که گرمکن
.گردداز طریق اتاق تأمین می

.است1کورانتعدیل کنندهکالهکاي که داراي یکBگرمکن مدل : B1مدل 
.کننده کوران نداردتعدیلاي که Bگرمکن مدل : B2مدل 

خلیه در مورد دستگاههایی که هواي احتراق و یا محصوالت احتراق به ترتیب به روش مکانیکی تأمین و ت
:شوند، انواع گرمکن مطابق مشخصات ذیل قابل تشخیص استمی
که براي کوران طبیعی دود طراحی شده که وجود یک فن در پائین دست B1یک نوع گرمکن نوع : B12نوع 

)1الفشکل (.کنداتاق احتراق و باال دست تنظیم کننده کوران این منظور را تأمین می
دست اتاق باالطراحی شده که وجود یک فن در 2که براي کوران طبیعی دودB1دستگاهی از نوع : B13نوع 

)1الفشکل (.کنداین منظور را تأمین میمبدل حرارتیاحتراق و 
پایینفن در و تنظیم کننده کوران است3که مجهز به یک فن مکملB1یک نوع گرمکن نوع : B14نوع 

)1الفشکل . (ه استقرار گرفتمبدل حرارتیدست اتاق احتراق و 
شکل (.مبدل حرارتی است-که داراي یک فن در پائین دست اتاق احتراقB2یک نوع گرمکن نوع : B22نوع 

)2پیوست الف
)2پیوست الفشکل . (که داراي یک فن در باالدست اتاق احتراق استB2یک نوع گرمکن نوع : B23نوع 
اتاق احتراق، مبدل حرارتی، تخلیه محصوالت واي احتراق،ه(احتراق گرمکنی که در آن چرخۀ: Cنوع 

ر آن قرار داده شده، بندي شده تا هیچ نشتی به اتاقی که دستگاه دبندي و آبکامالً بسته بوده عایق) احتراق
این نوع گرمکن براي گرمایش محیط هاي صنعتی که حاوي حالل هاي سمی و مواد مضر فرار . نداشته باشد
.د داردهستند کاربر

؛گرمکن هاي مجهز به دودکش متعادل: C1نوع 

1 - Draft divertor
2 -Natural Draught flue
3 - Integral Fan
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؛کرمکن هاي مجهز به کانال: C2نوع 
.را شامل می شودBاین استاندارد گرمکن هاي نوع 

پیش نیازهاي آزمون7
توان حرارتی ورودي 1- 7

درصدپنجي گرمکن باید در محدودهمشخص شده برحسب مگاژول بر ساعت براتوان حرارتی ورودي مقدار
.باشدومطابق با استاندارد عملکرد گرمکناعالم شده توسط سازندهمقدار اسمی)5%±(
بازده حرارتی2- 7

.کمترباشد% 82که توسط سازنده اعالم می گردد، نباید ازرمکن گاسمیحرارتیبازده

روش هاي آزمون8
شرایط عمومی آزمون1- 8
اتاق آزمون 1- 8-1

دارد سلسیوسدرجه ) 20±5(تهویه مناسب و بدون کوران هوا که دمایی در حدود دستگاه در اتاقی با
و 2COدرصد حجمی براي 1/0پی پی ام یا 1000در هواي احتراق نباید از آالینده هامقدار. شودنصب می

]1[.مایدتجاوز نCOدرصدحجمی براي 001/0پی پی ام یا 10
تخلیه محصوالت احتراق1-2- 8

:که داراي خروجی عمودي گازهاي حاصل احتراق هستند) 1الفشکل  (B13,B12هاي براي مدل
قرار گیرند که فاصله عمودي گازهاي پائین دستی از تنظیم کنندة کوران آزموناي مورد باید به گونههیترها

و قطر اسمی خروجی دودکش در تمامی مسیر خروجی یکسان حداقل مقدار تعیین شده توسط سازنده باشد
العمل سازنده آماده شوند، از جمله به هایی که داراي خروجی افقی هستند باید مطابق با دستوردستگاه. بماند

کارگیري حداکثر مسیر مجاز افقی و روشی مناسب براي انطباق دودکش افقی با خروجی عمودي گازهاي 
.متر کانال عمودي را به سیستم اعمال نمود1از آن بتوان طول حداقل حاصل احتراق که پس

. متر تجاوز نکند ساخته شده باشدمیلی1مسیر عمودي خروجی باید از ورق فلزي که ضخامت آن از 
.شوندمیآزموندستگاهها با کمترین میزان مجاز قطر خروجی که توسط سازنده اعالم شده باشد 

)2الفو1الفشکل (B14B23,B22,هاي براي مدل
هاي داراي دودکش منتهی به دیوار باید طوري مورد آزمون قرار گیرند که در تمامی مسیر دودکش دستگاه

قطر یکسان وجود داشته باشد و به عالوه در طول مسیر داراي بیشترین مقاومت معادل مورد نظر سازنده 
.باشند

:شوندمیآزمونب زیر دستگاههاي مجهز به خروجی دودکش به ترتی
دستگاههاي داراي خروجی عمودي باید با در نظر گرفتن اثر جریان گاز عمودي و با حداقل طول ذکر ) الف

.شوندآزمونو با قطر یکنواخت براي گازهاي خروجی براي دود کش ثانویهشده توسط سازنده
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نظر گرفتن حداکثر طول مجاز مسیر دستگاههاي داراي خروجی افقی طبق دستورالعمل سازنده و با در ) ب
افقی و نیز استفاده از یک تبدیل مناسب براي انطباق با دودکش افقی با خروجی عمودي گازهاي حاصل 

.شوندمیآزمونسازي دستگاه اعمال نمود، احتراق به ترتیبی که سپس بتوان براي آماده
.نکند ساخته شودمتر تجاوزمیلییک باید از ورق فلزي که ضخامت آن از دودکش

استقرار دستگاه آزمون1-3- 8
.دستگاهها باید مطابق با دستورات سازنده مستقر شوند

تأثیرات ترموستات1-4- 8
ها و یا دیگر وسایل کنترلی روي شرایط عملیاتی و یا هاي الزم براي اجتناب از تأثیرات ترموستاتبینیپیش

ضروري تشخیص داده آزموندي که این وسیله کنترلی براي انجام مگر در موار. جریان گاز باید انجام پذیرد
.شوند

تأمین الکتریسیته1-5- 8
.شوند، به غیر از مواردي که به نحو دیگري گفته شودهیترها به یک منبع الکتریکی با ولتاژ اسمی متصل می

دقت اندازه گیري1-6- 8
:رد نظر زیر را تأمین نمایندها باید به نحوي انجام پذیرند که دقت موگیرياندازه

دقت اندازه گیري مورد نیاز در انجام آزمون ها- 1جدول 
دقت مورد نظرکمیت قابل اندازه گیري
درجه سلسیوس±5/0دماي هواي احتراق

درجه سلسیوس±2دماي محصوالت احتراق
قرائت موجود% ±5احتراقدر هوا و محصوالت 2COغلظت 
قرائت موجود% ±10در هوا و محصوالت احتراقCOغلظت 

%±5/0ارزش حرارتی
میلی بار±1/0فشار گاز آزمون

میلی بار±1فشار محیط

شروع اندازه گیري1-7- 8

است تعریف شده3- 4نددر بکه کافی کار کرد تا به شرایط تعادل حرارتیمدتپس از آنکه دستگاه به 
.مگر آنکه شرایط خاصی از طرف سازنده اعالم شده باشد. ردیرسد، اندازه گیري ها انجام می گب

)مصرف سوخت(آزمون اندازه گیري توان ورودي 2- 8
روش انجام آزمون2-1- 8

، نقطه تعادل حرارتیتا رسیدن به، سیستم به مدت کافی1-8ند مطابق با بپس از نصب و تنظیم دستگاه 
دبی حجمی و یا جرمی سوخت  انجام گیريسپس اندازه. کندکار میشود،تعریف می3- 4مطابق بند که 
مشعل را . ها وارد شودابتدا باید شیر ورود گاز را به طور کامل باز نموده تا گاز به تمامی مشعل. پذیردمی
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شود دستگاه به مدت اجازه داده می. گرددحفظ میروش کرده و فشار نقطه آزمون در مقدار اسمی خود
. شودنرخ کلی جریان گاز بر حسب حجمی و یا جرمی براي دو دقیقه متوالی اندازه گیري می. کافی کار کند

.شوددماي مطلق گاز عبور کننده از دبی سنج، خوانده می
وتی مناسب است، تمامی مراحل براي ها قید شده باشد که دستگاه براي شرایط نصب متفااگر در دستورالعمل

.شودشرایط نصب جدید تکرار می
)مصرف سوخت(محاسبه توان ورودي 2-2- 8

شود، یک کمیت اصلی در انجام اسمی که توسط سازنده بر حسب مگاژول بر ساعت اعالم میتوان ورودي
.عملکردي استآزمون هايها و در واقع نقطه آغاز تمامی کلیه آزمون

(یا دبی جرمی) oV(خت گاز مقادیر گرماي ورودي براساس دبی حجمی براي سو oM( به یکی از صورتهاي
. گردندزیر محاسبه می

)(گرماي ورودي oQگردنداز یکی از روابط زیر محاسبه می.
)1(

iHMkWQ  00 278.0)(

یا
)2(

iHVkWQ  00 278.0)(

:بطوریکه
oM = جرم ورودي بر حسبkg/hمحاسبه شده در شرایط مرجع
oV = جریان حجمی ورودي بر حسبm3/hمحاسبه شده در شرایط مرجع
iH = ارزش حرارتی خالص گاز مرجع برحسبMJ/kg)1شمارة فرمول ( یاMJ/m3)،گاز خشکCº15 و

)2شمارة فرمول) (بارمیلی1013
گیرند مربوط به یک گاز مرجع در شرایط جریان حجمی و جرمی که در روابط مورد استفاده قرار می

مطابقت آزموناین شرایط با شرایط . بار هستندمیلی1013/ 25و سلسیوسدرجه 15استاندارد یعنی 
: ندارند، الزم است تا مقادیر فوق براي شرایط واقعی تصحیح شوند

براي تصحیح جرم

)3(2731013

288
g

O
a

tP
M M

P P

 
   

و براي تصحیح جریان حجمی

)4(
g

a

a
O t

PP

PP

P
VV

















273

288

1013

1013

:جریان جرمی تصحیح شده عبارت خواهد بود
: بطوریکه 

)5(airoo dVM .226.1
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بطوریکه
oM =جریان جرمی در شرایط مرجع

M = آزمونجریان جرمی در شرایط
oV =جریان حجمی در شرایط مرجع

V = آزمونجریان حجمی در شرایط
aP = باربه میلی(فشار تأمین اتمسفریک(

P = باربه میلی(فشار تأمین گاز(
gt =سلسیوسبه درجه (گیري شده دماي گاز اندازه(

aird =دانسیته گاز خشک بر مبناي هواي خشک
Ps =برحسب میلی بار در دماي آزموناع گاز فشار اشبtg

hd=چگالی گاز مرطوب به هواي خشک
گیري شده در شرایط هاي جرمی و حجمی اندازهجریانVوMتوان از رويمیفرمول هابا استفاده از این

مخصوص گاز خشک می باشند فرمول هااین . جریانهاي جرمی استاندارد را بدست آوردoVو oMگاه، آزمون
که چگالی گاز خشک airdاگر از رطوبت سنج استفاده شده باشد و یا گاز در شرایط اشباع باشد، مقدارولی

.شود جایگزین خواهد شدزیر محاسبه میفرمولکه از hdنسبت به هواي خشک است، با مقدار 
)6(

PP

PdPPP
d

a

sairsa
h 




622.0)(

نتیجه گیري از آزمون2-3- 8
سازگار 1-7گرمکن در صورتی با معیارهاي استاندارد مطابقت دارد که توان حرارتی ورودي آن با شرط بند 

.باشد

آزمون بازده حرارتی3- 8
ش انجام آزمونرو3-1- 8

به مدت کافی تا رسیدن به نقطه تعادل حرارتی کار ، سیستم1- 8ند با بپس از نصب و تنظیم دستگاه مطابق 
ها براي بدست آمدن دما و غلظت دي اکسید کربن در محصوالت احتراق و گیريسپس اندازه. کندمی

موجود در گازهاي حاصل احتراق و نیز افزایش دما 2COمقدار . پذیردهمچنین دماي هواي احتراق انجام می
دستگاه اندازه کشخروجی دودطوقۀدر پایین دستm15/0به اندازه  نسبت به دماي محیط در مکانی 

.انجام می شود3-4بعد از رسیدن به تعادل حرارتی مورد نظر بند این مرحله . شودمیگیري
باشد که دستگاه براي شرایط نصب متفاوتی مناسب است، تمامی مراحل ها قید شدهاگر در دستورالعمل

.شودبراي شرایط نصب جدید تکرار می
محاسبه بازده حرارتی3-2- 8
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یعنی درصد اتالف حرارتی .شده استاستفادهدراین استاندارد از روش تلفاتی براي محاسبۀ بازده حرارتی ،
.کسر می گردد100آنها محاسبه و از ناشی از خروج محصوالت احتراق و آب همراه

.آیدبدست می) الف7( رمکن از فرمولانرژي گرمایی محصوالت احتراق خروجی از گ

الف)7(
گرمکنتلفات انرژي فرآورده هاي احتراق در خروج از 

tEVEVVVEAAVEVEVL OeONfNeNsNwesairwwmwCOsCO  ])()([
22222222 ,,,,,,,

،گرددمحاسبه می)ب7(فرمولو درصدتلفات حرارتی از 
ب)7(

i
OeNNNeSweSairWwmwCOsCO H

tEAEVEAAEAAVEVEVL
f

100
}]21.0)(79.0)([%

22,2222 ,,, 

eAبه دست می آید8است که طبق فرمول ) حجم به حجم سوخت(فی در محصوالت ، مقدار هواي اضا.
)8(

)79.0(
100

,
,

,

2

2

2

ssCO
mCO

sCO
e AV

V

V
A 

sA حجم به حجم سوخت(، مقدار هواي استوکیومتري مورد نیاز(
sCOV

,2
 ،2CO حجم به حجم سوخت(تولید شده توسط احتراق سوخت(

mCOV
,2

)به درصد(همراه محصوالت احتراق 2COمقدار 
swV )حجم به حجم سوخت(آب تولید شده در اثر احتراق ,

airwV )حجم به حجم سوخت(در هواي احتراقمقدار آب موجود ,
SNV

,2
)حجم به حجم سوخت(As 0.79به جا مانده از هواي استوکیومتري مصرف شده برابر با نیتروژن

eNV
,2

)حجم به حجم سوخت(Ae 0.79نیتروژن موجود در هواي اضافی برابر با 
fNV

,2
)حجم به حجم سوخت(روژن موجود در سوخت نیت

eOV
,2

)حجم به حجم سوخت(Ae 0.21اکسیژن موجود در هواي اضافی برابر 
2COE 15، تغییر آنتالپی متوسط بینºCاکسید کربن بر واحد دما تا دماي خروجی براي دي
بر حسب(

Km
MJ

.3(

wE 15، تغییر آنتالپی متوسط بینºC بر حسب (تا دماي خروجی براي آب بر واحد دما
Km

MJ
.3(

2NE 15، تغییر آنتالپی متوسط بینºCبر حسب (ا تا دماي خروجی براي نیتروژن بر واحد دم
Km

MJ
.3(

2OE 15، تغییر آنتالپی متوسط بینºC بر حسب (تا دماي خروجی براي اکسیژن بر واحد دما
Km

MJ
.3(

و تغییرات آنتالپی محصوالت احتراق بر واحد دما در جداول احتراق استاندارد براي دماهاي احتراق معمول 
بر حسب سلسیوسدرجه 15میلی بار و دماي 25/1013براي گازهایی در فشار 

Km
MJ

. بیان شده است3.
)9(L 100

.درصد تلفات استL، 9که در فرمول 

نتیجه گیري از آزمون3-3- 8
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ي مصرف انرژي قرار می گیرد که بازده حرارتی آن با مقادیر گرمکن در صورتی مورد بررسی براي معیارها
. مطابقت داشته باشد2-7بیان شده در بند 

آزمون مصرف انرژي الکتریکی4- 8
روش انجام آزمون4-1- 8

، سیستم به مدت کافی تا رسیدن به نقطه تعادل حرارتی کار 1- 8ند پس از نصب و تنظیم دستگاه مطابق با ب
براي یافتن مصرف انرژي الکتریکی برحسب کیلووات در شرایطی که هیتر در گیرياندازهسپس . کندمی

.کند ، انجام می گرددحداکثر شرایط گرمایش بوده و دمنده هوا در باالترین سرعت کار می

آزمون مصرف انرژي سالیانه 5- 8
روش انجام آزمون5-1- 8

با در ساعت کار و12روزانه ف شده در سال با فرض استفاده براساس میزان انرژي مصرسالیانهمصرف انرژي 
مصرف انرژي . شودسال محاسبه میروز در210مدت استراحت روزانه و کارکرد به ساعت12نظر گرفتن 

. شودها در طول یک فصل سرمایی محاسبه میبه عنوان معیاري براي مقایسۀ مصرف انرژي گرمکنسالیانه
.گاز حداکثر کار کند تا به تعادل حرارتی برسدگرمکن باید با مصرف 

:شودشود، سرعت آن به صورت زیر تأمین میزمانیکه دمنده نصب می
.در صورتیکه انتخاب سرعت دمنده به صورت دستی انجام گردد) الف

حداکثر سرعت دمنده براي حداکثر ورودي گاز-
، در اینصورت انتخاب سرعت مناسب براي دبی اگر انتخاب سرعت دمنده به صورت خودکار انجام شود) ب

.شودحداکثر گاز توسط خود دستگاه تأمین می
هاگیرياندازه5-2- 8
.گیري و ثبت گردندموارد زیر در دبی گاز حداکثر اندازه- 1

1مصرف سوخت)الف
fFC بر حسبhMJ ofفرمولکه از / QFC 6.3بدست میآید .oQ که میزان

.  اندازه گیري می شود2- 8بند شرایططبقگرماي وروردي در شرایط حداکثر بار حرارتی است که
ژي انربازدهگیري مربوط به اندازهآزمونبه درصد، که مطابق شرح fراندمان حرارتی در بار حداکثر ) ب

.در شرایط بار حداکثر محاسبه می گردد3-8حرارتی همراه گازهاي حاصل احتراق در بند 
.شودنشان داده میfeکه با نماد kwمصرف انرژي الکتریکی برحسب ) ج
.ندتکرار شده و مقادیر زیر ثبت شودر شرایط مصرف گاز کاهش یافته 1مرحله - 2

hMJبر حسب tFCمیزان گاز مصرفی ) الف ؛/
؛به درصدtراندمان حرارتی ) ب
.شوندنشان داده میetانرژي الکتریکی مصرف شده به کیلووات که با ) ج
.باشد تکرار گردند و مقادیر زیر ثبت شوندمیآماده به کار در شرایطی که دستگاه در حالت 1مرحله - 3

1 - Fuel Consumption (FC)
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hMJبرحسب sFCمصرف گاز ) الف ؛/
)مصرف انرژي الکتریکی ) ب se .برحسب کیلووات(

.انجام می گیرد3- 9محاسبات براي تعیین مصرف انرژي سالیانه طبق بند 

صرف انرژيتعیین شاخص م9

در بار حداکثر ، هاي توان حرارتی ورودي و بازده حرارتی آزمونتعریف شاخص مصرف انرژي پس از انجام 
.به ترتیب زیر صورت می گیردکاهش یافته و آماده به کار، 

تعریف شاخص1- 9
یک در واقع نسبت انرژي کل خروجی از گرمکن به کل انرژي هاي مصرفی گرمکن در شاخص مصرف انرژي 

. بر این اساس شاخص  برچسب انرژي را می توان همان بازده خالص روزانۀ گرمکن دانست. روز کاري است
کنند، انرژي مصرفی هستند و یا از شمعک دائمی استفاده می1ظرفیت متغیرهایی که داراي در مورد گرمکن

:شامل موارد زیر است
؛انرژي حرارتی ورودي ماکزیمم- 1
؛کاهش یافتهانرژي حرارتی - 2
.2انرژي مصرفی در شرایط آماده به کار- 3

:با توجه به تعریف راندمان کلی یا شاخص دستگاه  عبارتست از 

روش محاسبه شاخص2- 9
)شمعک(انرژي مصرفی در حالت آماده به کار 

باید به خاطر داشت که این انرژي . باشدکار میاولین قدم، محاسبه انرژي مصرفی دستگاه در شرایط آماده به 
در زمانی که مشعل اصلی خاموش باشد، این انرژي با . ترکیبی از مصرف گاز شمعک و انرژي الکتریکی است

sf شودنشان داده می11فرمول شمارة توسط.

hrMJسب از آنجائیکه کلیه محاسبات برح گردد مصرف انرژي الکتریکی نیز با ضریب مناسب از بیان می/
.گرددکیلووات به مگاژول بر ساعت تبدیل می 

(انرژي کل روزانه ورودي -
inQ (

ام با مصرف ساعت استفادة روزانه تؤ12هستند ، با فرض3هایی که داراي تنظیم کاهش یافتهبراي گرمکن
و با فرض اینکه در طول نیمی از ساعات کاري مصرف گاز شمعکساعت کار در شرایط 12کاهش یافته و 

.کاهش داشته است، محاسبات به صورت زیر دنبال می گردد

1 - turn down ratio
2 - stand by
3 - turn down setting

)10(100
yInputEnerg

gyOutputEner
net

)11(
sss eFCf 6.3
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.هستند1خاموش-هایی که تنها داراي کلید روشنبراي گرمکن

(دستگاه روزانهخروجی انرژي - Qout (

:هاي داراي تنظیم کاهش یافتهبراي گرمکن

fبازده حرارتی گرمکن در توان حداکثر است که در آزمون بازده اندازه گیري شده است
tبازده حرارتی در شرایط کاهش یافتۀ مصرف گاز است
feمصرف انرژي الکتریکی در توان حداکثر به کیلو وات می باشد.
teمصرف گاز به کیلو وات می باشدمصرف انرژي الکتریکی شرایط کاهش یافتۀ

:خاموش-هاي با کلید روشنبراي گرمکن

:دستگاه عبارتست ازروزانه راندمان خالص - 4

روش محاسبه مصرف انرژي سالیانه3- 9
)در سالمترمکعب( 2مصرف سوخت سالیانه- الف

)17(iin HQAFC /210

:به طوریکه
inQروزمگاژول بر برحسبرودي توان حرارتی و

iH 3ارزش حرارتی خالص سوخت به/ mMJ

3مصرف انرژي سالیانه-ب

)18(
تعداد روزهاي متوسط کاري گرمکن در ایران210
.متفاوت استبازده حرارتی مرجع براي امکان مقایسه مصرف انرژي دستگاه هاي گوناگون با بازده هاي 91

برچسب مصرف انرژي10
در برچسب انرژي اطالعات الزم براي رتبه بندي مدلهاي مختلف گرمکن صنعتی با انتقال حرارت جابجایی 

این رتبه بندي با توجه به شاخص مصرف انرژي و بر اساس رده هاي . براي مصرف کنندگان ارائه می شود
.انجام می شودG)تا A(انرژي 

1 - On/Off operation
2-Annual Fuel Consumption
3 - Annual Energy Consumption

)12( )(6.3612 tftfsin eeFCFCfQ 

)13()(6.3(1212 ffsin eFCfQ 

)14( )(6.3)()(6 tfttffout eeFCFCQ  

)15( fffout eFCQ 6.3)(12  

)16(100out
net

in

Q
Q  

91210 in
net

AEC Q   
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رچسبشکل ب1- 10
.و بصورت میله اي می باشد و موارد ذیل در آن ارائه می شود1شکل برچسب انرژي مطابق شکل 

)بر اساس شاخص مصرف انرژي(رده بندي انرژي 
)درصد( بازده کل خالص 

)در صد( بازده حرارتی 
)مگا ژول( مصرف انرژي سالیانه 

)متر مکعب( مصرف سوخت سالیانه 
)لوواتکی( حداکثر توان خروجی 

رتبه بندي انرژي2- 10
بر این اساس حداقل . براي رتبه بندي انرژي ابتدا باید محدودة عملکردي مورد قبول بازده مشخص گردد

رتبه بندي 2جدول شمارة .اختیار گردیدبراي گرمکن هاي موضوع استاندارد % 82بازده برچسب انرژي 
.گرمکن هاي گاز سوز را نشان می دهد

٢-

محدودة بازده حرارتیکالس یا رتبه گرمکن
A 4/97بیشتر از%
B 4/97تا % 9/94از%
C 9/94تا % 3/92از%
D 3/92تا % 7/89از%
E 7/89تا % 1/87از%
F 1/87تا % 6/84از%
G 6/84تا % 82از%

نشانه گذاري3- 10
ات مندرج در برچسب باید خوانا و واضح بوده و برچسب روي محصول و همچنین روي کارتن محصول اطالع

.در محلی که به راحتی قابل رویت باشد نصب گردد
ابعاد برچسب3-1- 10

:ابعاد خارجی برچسب بر حسب میلیمتر عبارت است از
میلیمتر86: عرض
میلیمتر172: طول

کیلووات نشان داده شده 300اي صنعتی جابجایی با ظرفیت کمتر از گرمکن هبرچسب انرژي 1در شکل 
.است

موارد مندرج در برچسب3-2- 10
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:به شرح زیر خواهند بود2اطالعات مندرج در برچسب پیشنهادي  طبق شکل شماره 
عنوان برچسب- 1
نام تولید کننده و مدل- 2
)بر اساس شاخص مصرف انرژي(رده بندي انرژي - 3
)درصد( ده کل خالص باز- 4
)درصد( بازده حرارتی - 5
)کیلووات(توان اسمی ورودي - 6
)مگاژول( مصرف انرژي سالیانه - 7
)مترمکعب( مصرف سوخت سالیانه - 8
نوع سوخت مصرفی-9

نشان استاندارد-10
سال اعتبار برچسب-11

.لی مشابه بوده وفقط نوع سوخت تغییر می کنداین اطالعات براي گرمکن هاي گازي و گازوئی
:رنگهاي مورد استفاده در برچسب3- 10-3

، 1هاي آبی روشنبا استفاده از ترکیب رنگCMYKرنگهاي مورد استفاده بر روي برچسب براساس رنگبندي  
.باشدمی4و سیاه3، زرد2سرخ آبی

.صدهاي نشان داده شده استاز ترکیب رنگ هاي زیر با در07X0براي مثال رنگ با کد 
07X0 : 0و آبی روشن %70، سرخابی %100، زرد %0سیاه%

.و مشابه آن نوارهاي رنگی به شرح زیر از ترکیب رنگ هاي پیش گفته حاصل می شود
X0X0:A
70X0:B
30X0:C
00X0:D
03X0:E
07X0:F

0XX0:G
.زمینه به رنگ سفید استمتن به رنگ مشکی و به عالوه . می باشدX070رنگ حاشیه با کد

.مشخص شده است3آن در شکل شمارة اندازه تقسیمات ابعاد برچسب و

1-Cyan
2 - Magneta
3 - Yellow
4 - Black
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برچسب انرژي گرمکن هاي صنعتی جابجایی-1شکل 
کیلووات300با ظرفیت کمتر از 
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٢-

1

2

3

4

5

6

9

7

8

10
11
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٣-

4 42454

28
16

64
8

16
16

8
16

17
2

86
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پیوست الف
)الزامی(

نحوة تخلیۀ محصوالت احتراق

تخلیه محصوالت احتراق  -1شکل الف 
B14و مدل B13,B12هاي براي مدل
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تخلیه محصوالت احتراق-2شکل الف 
B23, B22هاي   براي مدل


