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آب گرم و حرارت   نیتأم یاز ساختمان ها برا یار یدر حال حاضر در بس
علت  نیشود به هم ی استفاده م  جیز پکا ی شی گرما یها  ستمیس ازیمورد ن

  نیا و ستی چ جیآمده که پک شیسوال پ نیاز مردم ا یار یبس یبرا
 کند؟  ی دستگاه چطور عمل م

انتخاب مناسب  نیشود تا بهتر  ی ها باعث م جیبا انواع متنوع پک یی آشنا
  یی کارآ نیبه باالتر  نهیهز  نی و با کمتر میاستفاده از آن را داشته باش طیمح

 ی و عملکرد آن به خوب زی تجه نیالزم است که با ا نیبنابرا .میکن دایدست پ
 .میآشنا شو شتریب

 .دیمقاله با ما همراه باش نی ا یانتها تا

 

 (Combi Boiler) ست؟یچ ج یپک 1#

در ساختمان  ازیمورد ن ی آب گرم بهداشت نیتأم یگذشته برا یسال ها در
ساختمان در  یگرم کردن فضا  یراب .شد ی ها از آب گرم کن استفاده م

 .شدند ی استفاده م  ی نفت  ای یگاز  یها یمعموال بخار  زیفصل سرد سال ن
 یبرا ی مسکون  یمجتمع ها ی موتورخانه در برخ یها ستمیرفته س رفته
 .به کار گرفته شدند ی حرارت یها ستمیس ازیمورد ن یآب گرم و انرژ  نی تأم
  با .دادند اتوریراد ایخود را به شوفاژ  یها، جا یعمال بخار  بیترت  نیا به
 لیمختلف به دال یوجود امکان احداث موتورخانه در ساختمان ها نیا
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که  نجاستیا .وجود ندارد ادیز  نهیفضا و هز تی گوناگون مانند محدود
 .شد ی راه حل فوق العاده معرف  کیبه عنوان  جیپک

 ست؟ یچ جیکه پک دیبپرس دیشا

 یآب گرم و انرژ  دیآن تول فهیاست که وظ ی ساتیتأس  زیتجه ی نوع جیپک
 نیا به .است اتور یراد ایشوفاژ  ی عنی شی گرما یها ستمیس یبرا ازیمورد ن

به   یاز یساختمان، عمال ن کی در هر واحد از  جیبا نصب پک بیترت 
 .داشت دینخواه یموتورخانه، آب گرم کن و بخار 

 

 

 ج ی انواع پک 2#

 .میانواع آن بپرداز ی به معرف  دیبا ست،یچ جیادامه پاسخ به سوال پک در
 .توان انجام داد  ی ها را به سه صورت م جیپک یدسته بند ی طور کل به
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 یسوخت مصرف یبر مبنا جی انواع پک  1-2#

 :عبارت اند از یسوخت مصرف  یها بر مبنا جیپک انواع

 یگاز  •
 یلییگازو  •
 یبرق •
 ( لییاستفاده با گاز و گازو ت یسوز )قابل دوگانه •

 

 محل نصب  یها بر مبنا جیانواع پک  2-2#

  ی محل نصب م یبر مبنا ینوبت به دسته بند ج،یادامه بحث انواع پک در
 ست؟یمحل نصب چ یبر مبنا جیمنظور از انواع پک اما .رسد

 ی وار ید جیپک .1
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شوند، از   ی استفاده م  ی مسکون  یکه در ساختمان ها یی ها جیپک عمده
  نیسطح زم یرا رو یی ها فضا  جیدسته از پک نیا .هستند یوار ینوع د

 ظاهر .برخوردار هستند زین یی باال یمنیحال از ا نیکنند و در ع ی اشغال نم
است که در گذشته استفاده  یوار ی د  یمشابه آب گرم کن ها بایآن ها تقر 

 .شدند ی م

 

 ینیزم جیپک .2

  نیزم یها همان طور که از نامشان مشخص است، رو جیدسته از پک نیا
از  یوار ید جی با پک سهیدر مقا ی نیزم یها جیپک معموال .شوند ی نصب م

را  ی نیزم یها جیپک .برخوردار هستند یشتر یمخزن به مراتب ب تیظرف
 .توان استفاده کرد ی م  الهایبا متراژ باال مانند و یساختمان ها یبرا شتریب



 

5 www.namatek.com 

 

 ساختار یبر مبنا جیانواع پک  3-2#

 یبر مبنا  ینوبت به دسته بند ست،یچ جیادامه پاسخ به سوال پک در
  میتقس ی ه کلساختار به سه دست یبر مبنا جیپک انواع .ساختار آن ها است

 :شوند که عبارت اند از ی م

 فن دار و بدون فن یها جیپک .1

  ی درون ساختمان استفاده م ینصب در فضا یبدون فن برا یها جیپک
  یبه فلنج برا از ین لیفن دار به دل ی ها جیاست که پک  ی در حال نیا .شوند

از ساختمان  رونیب طیدر مح دی حاصل از احتراق با  یها ندهیآال هیتخل
 .نصب شوند
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 دو مبدله ایتک  جیپک .2

  جیپک نیا در  .شوند ی ها به صورت تک مبدله عرضه م جیاز پک یا دسته
در  شی گرما یها  ستمیس یبرا ازیو آب مورد ن ی آب گرم بهداشت دیها تول

هستند که   زین ییها جیاست که پک ی در حال نیا .ردیگ ی جا صورت م  کی
را   جیپک ی مبدل حرارت  دیتوان ی م  ری ز ریتصو در .از دو مبدل برخوردارند

 .دیمشاهده کن
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 یها ستم یس ازیو آب مورد ن  ی آب گرم بهداشت دیکار تول جهینت در
 .رود ی باال م یشود و راندمان کار   ی به صورت جداگانه انجام م ی شیگرما 

 یچگالش جیپک .3

  یبهره ور  شیافزا  یساده اما مهم برا ریتدب کیاز  ی چگالش یها جیپک در
 .شود ی استفاده م 

 یها جیپک در .داغ هستند ج،یحاصل از احتراق در مبدل پک یها ندهیآال
  ی فرستاده م رونیب طیبه مح  میها به طور مستق نده یآال نی ا ی معمول
  یها ابتدا در تماس با آب ورود ندهیآال ی چگالش یها جیدر پک اما .شوند
 نیا به .شوند یمنتقل م رونیب طی و سپس به مح رندیگ ی قرار م جیبه پک

  یراندمان کار  جهی نت در .شوند ی م یآب ورود  یدما شی باعث افزا بیترت 
 .کند  ی م  دایارتقا پ جیپک
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 ست؟ی چ ج یروش عملکرد پک 3#

به نحوه   یکه نگاه ستیبد ن ست،یچ جیپک میکه بهتر بدان نیا یبرا
 یها ستمیفصول گرم سال عمال س در .میندازیب  زیتجه  نیعملکرد ا

عملکرد   نیبنابرا .ساختمان از جمله شوفاژها خاموش هستند ی شیگرما 
ساختمان    ازیآب گرم مورد ن ن ی بازه از سال صرفا به تأم نیدر ا جیپک

آب گرم در ساختمان باز  ریکه هر زمان ش بیترت  نیا به .شود ی خالصه م
 ی مشعل درون آن را روشن م ج،یفشار موجود در پک یسنسورها  شود، ی م

شود و سپس    ی مرحله آب با عبور از مجاورت مشعل، گرم م نیا در .کنند
 .گردد ی به محل استفاده منتقل م 
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  ی لیخ ی شود که آب در فاصله زمان ی م  ی طراح  یها به گونه ا جیپک ستمیس
سرد سال عالوه بر فصول  در .شود  ی گرم م ان،یجر یبعد از برقرار  ی کوتاه 

مانند   ی حرارت  یها ستمیس ازیمورد ن یانرژ  نی تأم فهی آب گرم، وظ نی تأم
همواره فعال   ج یمشعل پک طیشرا  نیا در .است جیبر عهده پک زیشوفاژ ن

 .کند ی گرم م ین یمع یشده، آب را تا دما میاست و با توجه به درجه تنظ
گرم  یبه مدار شوفاژ منتقل و برا ی لوله کش  قیآب گرم از طر نیا سپس

چرخه در تمام مدت روشن   نیا .شود ی ساختمان استفاده م طیکردن مح
 .بودن شوفاژ ادامه دارد
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 ست؟یچ ج یانتخاب پک اریمع 4#

مناسب  جیپک دی که چگونه با میسؤال پاسخ ده نیکه به ا ستیبد ن اکنون
در نظر گرفتن   ج،یانتخاب پک یفاکتور برا نیتر مهم  .میرا انتخاب کن

  یانرژ  زانی م یها معموال بر مبنا جیپک یکار  تیظرف .آن است تیظرف
  دیتوجه به متراژ ساختمان با با .شود ی م  نییآن ها تع یشده از سو دیتول

حال حاضر عمده  در .اقدام شود ی مشخص تیبا ظرف جیپک دینسبت به خر
  .شوند ی مترمربع ساخته م 120با متراژ کمتر از  ی مسکون  یآپارتمان ها

 ریسا .کنند یم  تیکفا یلوکالر یهزار ک  24 تیبا ظرف  یها جیپک نیبنابرا
 ی به طور مفصل بررس جیرا در بحث انواع پک جیانتخاب پک یارهایمع

 .می کرد
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 ست؟ یچ ج یپک یای مزا 5#

 به .ستیچ جی پک یایکه مزا دیایسؤال به وجود ب  نیشما هم ا یبرا دیشا
در  جیپک یبرا ی رقابت  تیتوان به عنوان مز  ی که م  ی موارد مهم  ی طور کل

 :برشمرد، عبارت اند از  شیگرما  یها ستمی س ریبا سا سهیمقا 

نصب  یبرا ی خاص یبه اختصاص فضا ازیموتورخانه، ن برخالف  .1
 .ستین

 .مستقل برخوردار خواهد بود جیساختمان از پک کیواحد در  هر .2
ها بدون مشکل به  ستمیس  ریها سا جیاز پک ی ک ی ی خراب  صورت  در .3

 .دهند ی کار خود ادامه م
 .ردیگ  ی بهتر صورت م  جی با استفاده از پک یمصرف انرژ  تیر یمد .4
با موتورخانه کمتر   سهیدر مقا جیپک یو نگهدار   ریتعم  یها نهیهز .5

 .است
 .است ریامکان پذ ی به راحت جیپک یو راه انداز  نصب .6
 .کند ی نم دی تول ی چندان  یسروصدا تیزمان فعال در .7
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  یدر ساختمان ها جیکه عمال از پک  میاشاره کن دیدر کنار موارد فوق با البته
توان   ی ها و... نم مارستانیب ،یتجار   ،یادار  یبزرگ مانند مجتمع ها ی لیخ

بزرگ  یفضاها ی حرارت یانرژ  ازیبه ن یی که توان پاسخ گو  چرا .استفاده کرد
 .اردرا ند


