
کیتأسیسات مکانیکی و الکتری

به نام خدا

تجهیزات مرتبط مولد و مکمل گرما
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تجهيزات مولد

مولد گرما
تجهيزات مكمل 

مولد گرما

مولد سرما

مولد دو فصلي

نيمه مولد مركب دو
فصلي

نمودار 
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تجهیزات مرتبط مولد و مکمل گرما

افزایشموجبمختلفهايروشبهانرژيازاستفادهبامولدتجهیزات

رايبسیالدمايكاهشیاوگرمایشیبرداريبهرهمنظوربهسیالدماي

گرماازفادهاستامکانمواد،حالتتغییربایاومیشوندسرمایشیكاربردهاي

تجهیزات،انرژيگونهایندر.آورندمیفراهمايچرخهدرراسرمایا

.میشوددسریاگرمسیالتولیدموجبالکتریکییافسیلیهايسوخت



مشعل

flambeau
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 به منظور احتراق گاز، از
یک مشعل شعله پخش 

ن ای. كن استفاده میشود
مشعل در زیر مخزن 

این .جایگزاري می شود
مشعل داراي یک شیر 
ترموالکتریک مجهز به 

.ترموستات است
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مشعل
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انواع مشعل

دوگانه سوز گازسوز گازوئیلی
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مشعل گازوئیلی
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مشعل گازوئیلی



مشعل گازوسوز
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مشعل گازوسوز
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نظرفیت حرارتی ای
مشعل در حالت 

الی 100000گازسوز 
ر كیلوكالري د215000

ساعت می باشد و در 
حالت گازوییل سوز 

الی 69000ظرفیت آن 
ر كیلوكالري د240000

.ساعت است

11

مشعل دوگانه سوز
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رگالتور



فتوسل

Photocell

13



14

فتوسل

رژي تبدیل انرژي نورانی به ان
الکتریکی



باتری خورشیدی

 کاربردهای فوتوسل های نیم

رسانا

فتوسل تایمردار
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فتوسلكاربریهاي 
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رله كنترل

Relay Control
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رله كنترل
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رله كنترل
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ترموستات

thermostat
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ترموستات



(حرارت  =ترمو) استات)و= 

(  قطع ووصل

قطع بنابرین ترموستات به معنی

و وصل با تغییر

 درجه حرارت است و در

ست صنعت ترموستات وسیله ای

که براي کنترل درجه حرارت 

یک

ورد سیستم گرمایی یا سرمایی م

.استفاده قرار می گیرد
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ترموستات
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Room thermostatترموستات اطاقی 
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ترموستات زمستانه 
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ترموستات تابستانه 
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ترموستات كانالی
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ترموستات دیجیتالی
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ترموستات ساعتی
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ترموستات تدریجی
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اكوستات

Kvstat





ستات یکی از متداولترین ترموستاتها آكو
است كه بروي دیگ هاي حرارت مركزي

نصب می گردد  .

 از آكوستات براي فرمان دادن به پمپ
پ هاي سیركوالسیون آب رادیاتورها وپم

منابع آب گرم ویا مبدلهاي حرارتی 
.دردستگاهها استفاده می شود
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اكوستات
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اکواستات سطحی
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اکواستات مستغرق
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اکواستات حد
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منبع انبساط

Expansion Tank



 آب موجود در چرخه تاسیسات
ر ساختمان، بعد از دریافت گرما د

آن حجمدیگ، منبسط شده و 
ري جهت جلوگی. افزایش می یابد

ازخروج این حجم اضافی از 
چرخه و همچنین كنترل فشار 

استاتیک سیستم گرمایش
ود ساختمان، منبعی تعبیه می ش
. ویندكه به آن منبع انبساط می گ
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طرز کار منبع انبساط



دسته بندي منبع انبساط
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منبع انبساط

دیافراگمي

قابل تنظيم

تهمنبع انبساط بس منبع انبساط باز
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منبع انبساط باز
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منبع انبساط بسته
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قابل تنظیممنبع انبساط بسته
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دیافراگمیمنبع انبساط بسته
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مبدل هاي حرارتی آب

Water Exchanger
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کوئل
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کوئل
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منبع های دوجداره
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منبع های کوئل دار
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مبدل های حرارتی صفحه ای
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مبدل های حرارتی صفحه ای
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مبدل های حرارتی استخر
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Arel.ir

:منبع 


