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و

گفتارپیش

هاي صنعتی با سوخت مایع با انتقال حرارت جابجایی اجباري با توان حرارتی حـداکثر تـا   گرمکن"استاندارد 
توسـط  "و دستورالعمل برچسـب انـرژي  روش تعیین معیار مصرف انرژي ی ومشخصات فن-کیلو وات 300

و در کمیته تصویب معیارهـاي مصـرف انـرژي وزارت نفـت مـورخ      شرکت بهینه سازي مصرف سوخت کشور
، اجتمـاعی و فرهنگـی   قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادي 121ماده) الف(مطابق مواد قانونی بند 24/9/88

اینک این استاندارد به استناد بند . ایران و مصوبات شوراي عالی استاندارد به تصویب رسیدجمهوري اسالمی
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران، مصـوب بهمـن مـاه      قانون اصالح قوانین و مقررات3یک مادة 

.میشودعنوان استاندارد ملی ایران منتشربه1371
ت و پیشرفتهاي ملی و جهانی در زمینـه صـنایع، علـوم و خـدمات،    براي حفظ همگامی و هماهنگی با تحوال

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

.واره از آخرین تجدیدنظر استانداردهاي ملی استفاده کردباید هم
:ذي که براي تهیۀ این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر استماخبع و امن

گـزارش   -پژوهشـکده انـرژي  دانشگاه صنعتی امیـر کبیـر،  -دکتر زهره منصوري و دکتر مجید صفار اول-1
هاي صـنعتی بـا سـوخت    رف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي گرمکنتدوین معیار مص"تحقیقاتی پروژه

.1388سال "کیلو وات300مایع با انتقال حرارت جابجایی اجباري با توان حرارتی حداکثر تا 

2- Pr EN 13842 ,2004 Oil fired forced convection air heaters-Stationary and transportable for
space heating.

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.

4- AS 4553& AG 103, 2000, Gas space heating appliances, Australian Standard.
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مقدمه
محدودیت منابع فسیلی، رشد باالي مصرف ساالنه انواع انرژي در ایران، عدم کارائی فنی و اقتصادي مصـرف  
انرژي و هدر رفتن قریب به یک سوم از کل انرژي در فرآیندهاي مصرف و مشکالت فزاینده زیست محیطـی  

انرژي را بیش از پیش آشکار ساخته ناشی از آن، ضرورت مدیریت مصرف انرژي و باال بردن بازده و بهره وري
.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    

نرژي در تجهیزات، فرآیندها و سیستم هاي مصرف کننده انـرژي،  معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف ا
اقدام نماید، به ترتیبی که کلیه مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و واردکننـدگان ایـن تجهیـزات، فرآینـدها و     

معیارهـاي مـذکور توسـط کمیتـه اي متشـکل از      . سیستم ها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند
نیرو، وزارت نفت، موسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران، سـازمان حفاظـت محـیط      نمایندگان وزارت

.زیست و وزارتخانه ذیربط تدوین می شود
هاي صنعتی با سوخت مایع با انتقال حرارت جابجایی اجباري با توان حرارتی حـداکثر تـا   گرمکن"استاندارد 

به عنـوان  "و دستورالعمل برچسب انرژيانرژي روش تعیین معیار مصرفمشخصات فنی و-کیلو وات 300
بـا  هـاي صـنعتی  گـرمکن براي انرژيو راهنماي تدوین برچسب مصرف انرژيمعیار مصرف تعیین استاندارد 

و الصـاق برچسـب   انـرژي جزییات مربوط به اجـراي معیارمصـرف   این استاندارد. رودبه کار میسوخت مایع
.فراهم آیدکشوردرگرمکن هاي صنعتیتولید اجراي یکنواخت آن درصنعت نماید تا زمینه میرا بیانانرژي



1

هاي صنعتی با سوخت مایع با انتقال حرارت جابجایی اجباريگرمکن
–کیلو وات 300با توان حرارتی حداکثر تا 

روش تعیین معیار مصرف انرژيمشخصات فنی و
و دستورالعمل برچسب انرژي

هدف1

تعیین معیار مصرف و به منظور تعیین بازده حرارتیونآزمتعیین روشهايتاندارد، ن اسین ایهدف از تدو
با یی وانتقال حرارت جابجايکه بر مبناکیلووات 300ي گرمکن هاي صنعتی با توان حرارتی کمتر از انرژ

محاسبه يده براالزم و روابط مورد استفايهاونن استاندارد آزمیدر ا. می باشدکنند، یکار ممایعسوخت  
ن ییجهت تعين شاخص رتبه بندیانه و همچنیسالیمصرفيزان انرژیمتوان حرارتی ورودي،، یحرارتبازده

. اندشدهتعییني،ار برچسب انرژیرتبه در مع

دامنۀ کاربرد2

سوز با ئیلهاي گازوها و الزامات ایمنی براي بازده حرارتی و توان حرارتی گرمکناین استاندارد کلیه روش
دار هستند و یا از سوخت نفت سفید هاي دمندهکیلووات را که داراي مشعل300توان حرارتی کمتر از 

هاي ثابت و قابل حمل کاربرد داشته و به این استاندارد براي دستگاه. استفاده می کنند، در بر می گیرد
توان هواي گرم وشش این استاندارد،  میدر گرم کن هاي تحت پ. هاي فضاي باز نیز قابل تعمیم استگرمکن

. کشی به فضاي مورد نظر هدایت نمودرا هم به طور مستقیم و هم از طریق کانال
:این استاندارد براي موارد زیر کاربرد ندارد

Yاندهایی 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 دستگاه-
؛شودهاي که هوا در آن توسط یک سیال واسطه گرم میدستگاه-
؛هایی که مجهز به دمپرهاي دستی یا اتوماتیک هستنددستگاه-
؛هایی با واحدهاي متعدد گرمایشی که تنها یک کالهک تعدیل کنندة کوران دارندتگاهدس-
؛هایی که بیش از یک خروجی دود دارنددستگاه-
؛گرمکن هاي تابشی-
؛گرم کن هاي مستقیم-
.جت هیترهاي مستقیم و بخاري هاي کارگاهی-
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هاي کارگاهی سامانه هایی بخاري. اقد دودکش می باشندگرمکن هاي هواي مستقیم و جت هیترهاي مستقیم ف-یادآوري
. هستند که در آنها انتقال حرارت عمدتأ به صورت جابجایی طبیعی و انتقال حرارت تابشی از بدنه  انجام می گردد

مراجع الزامی3
بـدین  . اسـت ها ارجاع داده شده 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 که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیهدر صورتی

ارجاع داده ها 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

.استفاده از مراجع زیر براي این استاندارد الزامی است
ویژگی ها -مشعل هاي گازوئیل سوز دمنده دار-1383سال: 7594شمارةاستاندارد ملی ایران1- 3

و روش هاي آزمون
3-2 Pr EN 13842 ,2004 Oil fired forced convection air heaters-Stationary and

transportable for space heating.
3-3 EN 230 ,Monobloc oil burners. Safety, control and regulation devices and safety

times.
3-4 EN 267, Forced draught oil burners–Definitions, requirements, testing& marking
3-5 BS EN 304:1992, Heating Boilers-Test code for heating for atomizing oil burners
3-6 En ISO 1182:2002, Reaction to fire tests for building products. Non-

combustibility test

تعاریف و اصطالحات4
:در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر به کار می رود

ها و اجزاي آندستگاه1- 4
4 -1-1

ثابتگرمکن
.دستگاهی که براي گرمایش و احتماالً تهویه یک ساختمان طراحی شده است

4 -1-2
هاي جابجایی اجباريگرمکن

کانال کشی و یا هدایت مستقیم هواي گرم به فضاي مورد از طریق یاکه توزیع هواي گرمدستگاهی است 
. پذیردانجام میو از طریق دمنده ،نظر

ENدر ذکر شدهمشخصات با هاي هدف این استاندارد از طریق احتراق سوخت مایع کهدستگاه 267  ،
.کنندهستند، تولید گرما می 3- 7مطابقت داشته و واجد شرایط بند  

ENشود باید مطابق با استاندارد که توسط سازندگان پیشنهاد میمشخصات نفت سفید  بوده و واجد 304
.نیز باشد1-3- 7مشخصات بند 
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4 -1-3
هاي هواي گرم سیارگرمکن

تواند دارا و یا بدون مخزن ذخیره سوخت ولی قابل انتقال بوده و می2- 1-4دستگاهی که مطابق تعریف بند 
.باشند

4 -1-4
مشعل سوخت مایع

.شودمشعلی که کارکرد حرارتی گرمکن را تأمین کرده و با نام مشعل از آن یاد می
کنترل، تنظیم و ابزارهاي ایمنی2- 4
4 -2-1

1کنترل تأخیري دمنده

کنترلی که شروع و توقف دمش هوا را با توجه به رسیدن دماي هواي تحویلی به دماي خاص از پیش تعیین 
.نمایدشده اي، کنترل می

4 -2-2
حسگر دما

.نمایدو کنترل میگیري ي که دماي محیط را اندازهاوسیله
4 -2-3

2کنترل قابل تنظیم

تواند توان حرارتی ورودي دستگاه را  به طور مداوم بین مقدار اسمی و مقدار حداقل کنترل خودکاري که می
.تغییر دهد

4 -2-4
3کنترل کم و زیاد

.مکن یا در شرایط ظرفیت اسمی و یا در توان ثابت کمتري کار کنددهد گرکنترل خودکاري که اجازه می
عملیات گرمکن3- 4
4 -3-1

دبی حجمی سوخت
4 -3-2

حجم سوخت مصرف شده در واحد زمان در طول علمیات مداوم
V: نماد 

لیتر بر ساعت یا دسی متر مکعب بر ساعت: واحد 

4-3 -3
دبی جرمی سوخت

1 - Fan delay control
2 - Modulating control
3 - High / low control
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4 -3-4
واحد زمان در طول عملیات مداوم جرم سوخت مصرف شده در 

M:نماد 

کیلوگرم بر ساعت : واحد 
4 -3-5

توان گرمایی ورودي
مقادیر ارزش . مقدار انرژي مصرف شده در واحد زمان مربوط به دبی حجمی یا جرمی اندازه گیري شده

.توانند خالص یا ناخالص باشندحرارتی مورد استفاده می
Qo: نماد 

کیلو وات: واحد 
4 -3-6

توان اسمی گرمایی
. گرددمقدار توان حرارتی ورودي که توسط سازنده اعالم می

QN:نماد 

کیلو وات: واحد 
4 -3-7

هواي تحویلی
یعنی       هوایی که در زمان مشخصی گرمکن را ترك نموده و دبی آن باید براي شرایط استاندارد 

(1013.258 mbar, 15ºC)تصحیح گردد.
4 -3-8

یط کارکرد گرمکنشرا
1گر شعله نماشرایطی که کارکرد مشعل در  آن نرمال بوده و  تحت نظارت واحد برنامه ریزي و مشاهده

.است
گیريشرایط عملیاتی و اندازه4- 4
4 -4-1

شرایط مرجع
؛Cº15براي ارزش حرارتی -
.میلی بار25/1013و فشار مطلق Cº15براي حجم سوخت و هوا دماي-

4 -4-2
شرط تعادل حرارتی

.)دقیقه30حدود .(گرمکن درحداکثر بار اسمی خود به مدت کافی کار کند 

1 - Flame  supervision
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4 -4-3
شاخص مصرف انرژي

ن مشخص حرارتی ، دبی هواي شاخص مصرف انرژي معیار مقایسۀ گرمکن هاي متفاوتی است که با یک توا
.تولید می کنندگرم 

نمادها و یکاها5
یکا/نمادشرح

AEC)مگاژول در سال(ي ساالنه مصرف انرژ

AFC)کیلوگرم در سال( یانه مصرف سوخت سال

m3.K(J/Cpm,Atr(بر حسب Atتا Ltخشک در محدودة متوسط گرماي ویژة محصوالت احتراق

Cpm,H2Oاست/m3.K(J(بر حسب Atتا Ltدودة متوسط گرماي ویژة بخار آب محصوالت احتراق در مح

m3/kg(CO2. (حجمی دي اکسید کربن اندازه گیري شده درگازهاي خشک حاصل احتراق است

kW(ef(در حالت حداکثر بارمصرف انرژي الکتریکینرخ 

kW(et(در حالت کاهش یافتهمصرف انرژي الکتریکینرخ 

MJ/h(FCf(در حالت حداکثر بارمصرف سوختنرخ 

MJ/h(FCt(در حالت کاهش یافتهمصرف سوختنرخ 

MJ/kg(Hiیا MJ/m3(ارزش حرارتی خالص 

MJ/kg(Hsیا MJ/m3(ارزش حرارتی ناخالص 

J/kg(uH(ارزش حرارتی خالص سوخت به

kW(Hout(رمکن به گیحداکثر توان خروج

kg/h(oM(جریان جرمی در شرایط مرجع به 

mbar(P(به  سوختفشار تأمین 

kW (Qo(ی ط حداکثر بار حرارتیدر شرايورورديزان گرمایم

kW(Qmin(توان ورودي در بار حداقل

kW(QN(توان اسمی گرمایی 

kg/kgSبر حسب نسبت وزنی گوگرد موجود در سوخت 

m3/kg(SO2(نسبت حجمی دي اکسید گوگرد اندازه گیري شده درگازهاي خشک حاصل احتراق 

oC(tA(احتراق در دود کش دماي محصوالت

oC(tL(دماي هواي محیط 

m3/hoVبر حسب جریان حجمی در شرایط مرجع

kgmحسب  برحجم گاز هاي خشک حاصل احتراق حداقل /3

minAtr,V
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kgm(حجم محصوالت خشک حاصل احتراق به ازاي حجم یا وزن سوخت مصرفی  /3(AtrV

)m3/kg(حجم مونو اکسید کربن تولید شده به ازاي احتراق یک کیلوگرم سوخت 
COV

)m3/kg(حجم دي اکسید کربن تولید شده به ازاي احتراق یک کیلوگرم سوخت 
2COV

)m3/kg(حجم نیتروژن موجود در دود به ازاي احتراق یک کیلوگرم سوخت  
2NV

)m3/kg(حجم اکسیژن موجود در دود به ازاي یک کیلوگرم سوخت 
2OV

)m3/kg(حجم دي اکسید گوگرد تولید شده به ازاي احتراق یک کیلوگرم سوخت 
2SOV

m3/kg(WV(حجم بخار آب حاصل احتراق به ازاي حجم یا وزن سوخت مصرفی 

)درصد(بازده حالت پایدار 

f)درصد(ر حالت حداکثر بار بازده حالت پایدار د

)درصد(بازده حالت پایدار در حالت کاهش یافته 
t

kg/dm3برحسب Cº15دانسیته سوخت در 
15

)درصد(بازده خالص روزانه 
net

Qin)روزمگاژول در(توان ورودي روزانه 

Qout)مگاژول در روز(توان خروجی روزانه 

الزامات آزمون6
موارد کلی6-1

طوري انجام و سایر مواردهاي سازنده براي کلیه اجزا، نظیر مبدل باید طبق دستورالعملاستقرار دستگاه می
عادي ممکن است اتفاق شرایط مکانیکی، شیمیایی و حرارتی که در نتیجه عملیات تغییرپذیرد که در مقابل

. مقاومت نماید،بیفتد
اندازي، این مسئله نباید روي کارکرد ایمن دستگاه اثر بگذارد، هیچ مایع در صورت وجود تقطیر در هنگام راه

. تقطیري نباید از بدنه خارجی جاري شود، مگر در محل خروج دود
نباید نیزاز ترکیبات کادمیوم. ید استفاده شودد نباشاي که آزبست در ترکیب آن وجود داشته بااز هیچ ماده

.شده باشداستفاده 
EN ISOموادي که در ساخت گرمکن به کار می رود باید غیر قابل اشتعال بوده و شرایط استاندارد  را 1182

.دارا باشند
تأمین هواي احتراق و تخلیه محصوالت احتراق6-2

موارد کلی2-1- 6
زنی و عملیات دستگاه تأمین هواي احتراق در زمان جرقهي طراحی شده باشند کهباید طورهاتمام دستگاه

.انجام پذیردبه طور مناسبی اسمی اعالم شده، هاي توان حرارتیدر تمامی محدوده
ورودي هواي احتراق به گرمکن6-2-2
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ه اجازدکش بوده وبیش از دوخروجی دود باید قطر طوقۀ.باشدتغییرسطح مقطع خروجی دود نباید قابل 
در (شود، به این طوقه متصلآن با شرایط گرمکن سازگاري داشته باشددهد یک لوله حمل دود که مقطع

.)توان از یک تبدیل مناسب استفاده نمودصورت لزوم می
. را تأمین نمایدگرمکناي باشد که عملکرد مناسبقطر داخلی دودکش خروجی باید به اندازه

میلی متر بدون ایجاد اخالل در تخلیۀ D/4میلی متر که تا عمق (D-2)له اي با قطر خارجی می توان از لو
قطر اسمی خروجی D. (گاز هاي حاصل احتراق وارد دودکش میگردد، براي انتقال دود استفاده نمود

تر از میلی متر براي توان کم15چنانچه اتصال   دود کش عمودي باشد، عمق فرورفتگی تا .) دودکش است
.   کیلووات ، قابل تنظیم است70میلی متربراي توان هاي باالتر از 25کیلووات و 70

هاي سوخت مایعمشعل6-3
باید مورد استفاده قرار 7594ملی ایران مطابق استاندارد هاي با قابلیت اتومیزه کردن سوخت،ا مشعلتنه

.باشدانطباق داشته یاد شده ارد باید با استاندنیزسیستم کنترل خودکار مشعل. بگیرند
مخزن سوخت6-4

طراحی آن باید چنان . اگر یک گرمکن سیار مجهز به مخزن سوخت است، این مخزن باید حتماً فلزي باشد
. گرم نشودCº40در محیط، سوخت داخل آن در حین کار گرمکن تا Cº20باشد که در صورت وجود دماي 

اید به ترتیبی باشد که در جریان سوخت گیري هیچ نوع امکان نحوه اتصال مخزن براي پر کردن آن ب
. زنی سوخت وجود نداشته باشدجرقه

پیش نیازهاي آزمون7
گرماي ورودي اسمی1- 7

توان حرارتی بدست آمده در فشار نرمال در حدود و. محصوالت احتراق نباید از خروجی دودکش نشت کنند
.گرماي ورودي اسمی باشد%5±
ده حرارتیباز2- 7

نباید شود و ارزش حرارتی خالص محاسبه میگیري و براساس اندازه)4-8(تحت شرایط بند بازده حرارتی که 
باشد%  84از کمتر 

سوخت3- 7
موارد کلی3-1- 7

در دماي ) 5/0±5/5(mm2/sبا ویسکوزیته ) گازوئیل(از سوخت تجاري معمولآزمایشات باید با استفاده
Cº20ندانجام گرد .

.باشدCº20در دماي 9/2mm2/sتا 3/1ز نفت سفید ویسکوزیته مورد نظر بیندر صورت استفاده ا
ارزش حرارتی سوخت گازوئیلی3-2- 7

توان از مقادیر زیر با چنانچه ارزش حرارتی سوخت در اثر آنالیز سوخت و به طور دقیق انجام نیافته باشد، می
:دقت قابل قبول استفاده کرد
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kgMJH

kgMJH

s

i

/5.45

/689.42




.شامل اجزاي زیر باشدCo15سوخت مورد نظر در دماي آنالیزدر صورتیکه
kg/kg86.0Cسوخت   کربننسبت جرمی 

hH   =0.136هیدروژن kg/kg

= sSگوگرد  0.003 kg/kg

Cº153در دانسیته
15 /85.0 dmkg

.توان محاسبه نمودورت زیر نیز میاگر دانسیته و جزء وزنی گوگرد مشخص باشد ارزش حرارتی را به ص
kgMJسببرح)5( /)3.0()93.11(92.52 15 SH i  

:به طوریکه
15 =سیته سوخت در دانCº15 3برحسب/ dmkg؛
s = نسبت وزنی گوگرد موجود در سوخت بر حسبkgkg /.
ارزش حرارتی سوخت نفت سفید3-3- 7

توان از مقادیر زیر ي انجام نشده باشد، در غیاب آنالیز دقیق سوخت میتراگر ارزش حرارتی به شکل کالریم
.استفاده نمود

kg
MJH i 300.43

kg
MJH s 5.45

kg/kg85.0Cسوخت   کربننسبت جرمی 

hH   =0.136هیدروژن kg/kg

= sSگوگرد  0.004 kg/kg

Cº153در دانسیته
15 /79.0 dmkg

براي نفت Sو 15مقادیرجایگزینیبا 5توان از رابطه گوگرد میدر صورت اطالع از دانسیته و نسبت وزنی
.استفاده نمودسفید نیز 

در مورد دستگاههایی که با نفت سفید کار می کنند ، وسیلۀ اندازه گیري دبی سوخت مصرفی، باید از طرف سازنده -یادآوري
.یا از قبل روي دستگاه ، نصب شده باشددر اختیار مرجع انجام آزمون قرار گرفته و

احتراق در شرایط تغییرات ناگهانی انرژي الکتریکی4- 7
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و در صورت استفاده از در محصوالت خشک احتراق عاري از هواCOغلظت در شرایط تغییرات ناگهانی برق، 
به شدن و کارکرد ایمن خود بتواند به روشنبه عالوه گرمکن باید. بیشتر شود2/0%نباید از ،سوخت مرجع

. ادامه دهدطور مستمر

هاي آزمونروش8
هاشرایط تغذیه و تنظیم مشعل1- 8
تنظیم اولیه مشعل1-1- 8

اي متناسب با سوخت تجهیز شده باشد و مشعلها شرایط هقبل از انجام هر آزمونی، گرمکن باید به نازل
در به سوزاندن سوخت تعیین شده در فشار اعالم شده توسط بطوریکه قارا دارا باشند ،7594استاندارد ملی 

. سازنده باشد
تنظیم فشار پمپ1-2- 8

به جز مواردي که تأمین فشار بخصوصی ضروري باشد، تأمین فشار مینیمم، ماکزیمم و نرمال براي انجام 
که ذکر شده باشد، تنظیم اولیه دستگاه بجز در مواردي . آزمایشات طبق دستورالعمل سازنده انجام پذیرد

.نباید به هم بخورد
تنظیم حرارت ورودي1-3- 8

براي نیازهاي آزمون، تنظیم مشعل براي فشار اسمی یا هر فشار دیگري، باید به ترتیبی انجام بگیرد که فشار 
آن مقداري که توسط سازنده اعالم شده است، ±%5اي باشد که توان حرارتی حاصلورودي مشعل به اندازه

و بعد از تغذیه مشعل با سوخت مناسب انجام می 1-7محاسبات گرماي ورودي با رعایت موازین بند . باشد
. در مورد نفت سفید، شرط محدودة مجاز توان ورودي مانند مشعل گازوئیل سوز است.پذیرد

ها شرایط عمومی آزمون2- 8
. ه شرایط دیگري خواسته شودموارد ذیل در تمامی آزمونها مراعات می شوند مگردر موارد خاصی ک

اتاق آزمون 2-1- 8
.. گرددنصب می) Cº)5±20دستگاه در اتاقی با تهویه مناسب بدون کوران هوا و در دماي 

تخلیه محصوالت احتراق2-2- 8
عمودي که توسط سازنده اعالم شده دودکشارتفاعهاي مجهز به دودکش عمودي باید با کمترین گرمکن

هاي مجهز به دستگاه. قطر اسمی دودکش باید با قطر خروجی دود از گرمکن برابر باشد. نداست آزمایش گرد
خروجی افقی باید طبق دستورات سازنده نصب گردند، این مسئله شامل حداکثر طول افقی و تبدیل مناسبی 

. براي اتصال خروجی افقی به دودکش عمودي باشد
اي باشد که در برابر میلی متر و از جنس ماده1متر از دودکش عمودي باید از ورق فلزي با ضخامت ک

بایدحداقل مقداري باشد در زمان آزمونقطر دودکش. دماهاي معمول دودکش، مقاومت کافی داشته باشد
. که در دستورات نصب ذکر شده است

تجهیزات آزمون3- 8-2
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.پیرامون دستگاه مراعات شوندگرمکن باید هماهنگ با دستورات سازنده نصب و کمترین فواصل مجاز 
تأثیرات ترموستات2-4- 8

ها و یا دیگر وسایل کنترلی روي شرایط عملیاتی و یا هاي الزم براي اجتناب از تأثیرات ترموستاتبینیپیش
.مگر در زمانیکه این وسیله براي انجام آزمون ضروري تشخیص داده شوند. جریان سوخت باید انجام پذیرد

الکتریستهتأمین 2-5- 8
.شوند، به غیر از مواردي که به نحو دیگري گفته شودهیترها به یک منبع الکتریکی با ولتاژ اسمی متصل می

هایی که قابلیت تنظیم دارنددستگاه2-6- 8
براي دستگاههایی که امکان تنظیم براي محدوده هاي متغیر دارند، آزمون ها هم براي نرخ حداقل و هم 

. شوندحداکثر انجام می 
کنند هایی که در شرایط متغیر کار میدستگاه2-7- 8

دستگاههاي مجهز به تنظیم کم و زیاد ، آزمون ها تنها در توان اسمی ورودي انجام می گردند، مگر در 
.مواردي که براي آزمونهاي خاص به ترتیب دیگري درخواست شود

توان حرارتی ورودي8-3
توان اسمی حرارتی ورودي3-1- 8

ها پس از تجهیز گرمکن گیرياندازه. گیرندانجام می2- 8طبق دستورات سازنده و در انطباق با بند آزمون ها
و پس از رسیدن به شرایط تعادل حرارتی و بدون حضور هیچ وسیله 1-1- 8هاي مورد نظر بند به نازل

. گیرندترموستات انجام میکنترل دما نظیر
(قدار توان بدست آمده مآزمون هاپس از انجام  oQ (با توان اسمی اعالم شده) NQ پیش مقایسه شده و )

. شوددر مورد آن بررسی می1-7شرط بند
توان واقعی دستگاه1- 3-1- 8

که متناسب Moیا دبی جرمیVoهاي حرارتی براساس دبی حجمی براي اهداف این استاندارد، کلیه توان
دبی و در مورد Co15در مورد ارزش حرارتی دماي. شونداند، محاسبه میگیري شدهبا شرایط مرجع اندازه

.هوا تصحیحات براي دما و فشار مرجع باید انجام گردد
(توان حرارتی ورودي oQ .آیدبدست می2یا 1رابطه یکی از دوازkWبر حسب )

)1(
ioo HMQ  278.0

)2(
ioo HVQ  278.0

:طوریکهه ب
oM = جرم ورودي برحسبkg/h؛که در شرایط استاندارد بدست آمده است
oV = حجم ورودي بر حسبm3/h؛که در شرایط استاندارد بدست آمده است
iH =ارزش حرارتی خالص سوخت مرجع برحسب مگاژول بر کیلوگرم.

ازده حرارتیب4- 8
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اصول و روش آزمون 4-1- 8
از اتالف . پذیردو دماي محصوالت احتراق انجام می2COگیري بازده حرارتی به روش اتالف حرارتی و با اندازه

.شودصرفنظر میگرما از بدنۀ دستگاه 
آماده سازي دستگاه 4-2- 8

و پس از تغذیۀ گرمکن با سوخت مناسب و با توجه به توصیه 7پس از نصب و تنظیم دستگاه مطابق با بند 
. کندهاي سازنده، سیستم به مدت کافی تا رسیدن به نقطه تعادل حرارتی کار می

شرایط آزمون4-3- 8
اعالم شده در حداقل توان حرارتی±5%کند که یمدستگاه با سوخت مرجع تغذیه شده و به ترتیبی کار 

.هواي تحویلی اعالم شده توسط سازنده را تأمین نماید
مناسب که به یک وسیله 1و دماي محصوالت احتراق در داخل دودکش توسط یک حسگر2COغلظت 

نیزهواي احتراقيبراي بدست آمدن دماهاگیرياندازه.گرددگیري میگیري دما متصل باشد اندازهاندازه
توسط موجود در گازهاي حاصل احتراق و نیز افزایش دما نسبت به دماي محیط 2COمقدار. پذیردانجام می

شوداندازه گیري میاز دستگاه دست خروجی دود در باالD2فاصلۀ در حسگر مناسبی 
فرآیند انجام آزمون4-4- 8

شود که گرمکن تا رسیدن به تعادل حرارتی اجازه داده می2-8استقرار و نصب دستگاه مطابق با بند پس از
ت احتراق و هواي احتراق محصوالکمگ2COوCOها براي تعیین دما و غلظتگیريهسپس انداز.کار کند

. شوندانجام می
. گرددسوخت مصرفی انجام مییا حجمگیري وزنثانیه و با اندازه600ک بازه زمانی نرخ مصرف سوخت در ی

هاگیريدقت اندازه4-5- 8
.گیرندانجام می1ها با رعایت دقت مورد درخواست طبق جدول گیرياندازه

دقت مورد نیاز در اندازه گیریها- 1جدول 
دقت مورد نظرکمیت قابل اندازه گیري

گراددرجه سانتی±5/0احتراقدماي هواي 
گراددرجه سانتی±2دماي محصوالت احتراق

غلظت موجود% ±6در هوا و محصوالت احتراق2COغلظت
غلظت موجود% ±6در هوا و محصوالت احتراقCOغلظت

%±5/0ارزش حرارتی

محاسبۀ بازده حرارتی4-6- 8

1 - probe
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رابطه اي که در این استاندارد براي تلفات حرارتی پیشنهاد گردیده، براي زمانی است که سوخت و هوا بدون 
. پیش گرمایش و در دماي محیط وارد هیتر گردند

)3(
u

LAOHpmWAtrpmAtrA H
ttCVCVq

1
)()(

2,, 

AtrVحجم محصوالت خشک حاصل احتراق به ازاي حجم یا وزن سوخت مصرفی است ،m3/kg

AtrpmC .است/m3.K(J(بر حسب Atتا Ltخشک در محدودة متوسط گرماي ویژة محصوالت احتراق,
WV ،حجم بخار آب حاصل احتراق به ازاي حجم یا وزن سوخت مصرفی استm3/kg

OHpmC .است/m3.K(J(بر حسب Atتا Ltمتوسط گرماي ویژة بخار آب محصوالت احتراق در محدودة ,2
Atدماي محصوالت احتراق  به درجۀ سانتیگراد است
ltدماي هواي محیط به درجۀ سانتیگراد است
uH ارزش حرارتی خالص سوخت بهJ/kgباشدمی.

.در شرایط احتراق ناقص و در حضور هواي اضافی محاسبات به روش زیر و در دو مرحله دنبال می شود
حجم محصوالت احتراق خشک-الف 

)4(
2222 ONCOSOCOAtr VVVVVV 

)5(
measured

SOCO
Atr SOCO

VcoV
V

)( 22

)( 22




 

:به طوریکه 
2COVحجم دي اکسید کربن تولید شده به ازاي احتراق یک کیلوگرم سوخت است)kgm /3(
2SOVحجم دي اکسید گوگرد تولید شده به ازاي احتراق یک کیلوگرم سوخت است ).kgm /3(

COVکسید کربن تولید شده به ازاي احتراق یک کیلوگرم سوخت استحجم مونو ا ). .kgm /3(
2NVحجم نیتروژن موجود در دود به ازاي احتراق یک کیلوگرم سوخت است ).kgm /3(
2OVوگرم سوخت استحجم اکسیژن موجود در دود به ازاي یک کیل ). .kgm /3(

measuredSOCO )( 22  نسبت حجمی دي اکسید کربن و دي اکسید گوگرد اندازه گیري شده درگازهاي
kgm. .( خشک حاصل احتراق است /3(

. بدست می آید6حجم واقعی گاز هاي حاصل احتراق طبق فرمول 
kgmبر حسب  )6( /3

2

,min

100

100 4.76Atr Atr
O

V V
V

 
 

BSبه روش استاندارد) حجم گاز هاي خشک حاصل احتراق حداقل( min,AtrVمحاسبات  EN304و 13842

.انجام می گردد که نمونۀ جدول محاسباتی آن در پیوست ارائه گردیده است
kgm. محاسبۀ بخار آب ناشی از احتراق بر حسب -ب 33یا3/ / mm ) از رطوبت هواي احتراق صرفنظر

.روش به کار گرفته شده در پیوست ارائه شده است). می گردد
براي محاسبۀ افت 3با جداسازي حجم بخارآب و حجم گازهاي خشک حاصل احتراق می توان از فرمول 

.استفاده نمودحرارتی ناشی از خروج محصوالت احتراق 



13

تا تصویب استاندارد ملی ایران در مورد گرمکن هاي با سوخت مایع ، براي تعیین ظرفیت گرمایی متوسط آب 
BSو هوا می توان به نمودار ارائه شده در استاندارد  .آورده شده است، مراجعه نمود1که در شکل 13842

احتراقحاصلهايگازوآببخارمتوسطگرماییظرفیتنمودار-1شکل 

AtrpmC , r متوسط ضریب گرمایی ویژه دود در محدوده دماییLt تاAtبر حسبKmJ ./ است که  براي 3
. به روش محاسباتی نیز قابل دستیابی استoC500دماهاي کمتر از 

)7(
2

2

2

2

2

2

,

%1001000
2.0

1000
03.0

%1001000
14.0

1000
19.0085.0

1000
034.0

1000
008.0361.0
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است که از رابطه زیر به دست Atتا Ltمتوسط ضریب گرمایی ویژه بخار آب در محدوده دمایی ,2

.می آید
)8(
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محاسبه 9، بازده حرارتی از فرمول 3افت حرارتی گازهاي حاصل احتراق از فرمول شمارة پس از محاسبۀ 
.                                                                                                                            گرددمی

)9(
Aq 100

آزمون مصرف انرژي الکتریکی5- 8
روش انجام آزمون5-1- 8

، سیستم به مدت کافی تا رسیدن به نقطه تعادل حرارتی 2-8ز نصب و تنظیم دستگاه مطابق با بند پس ا
براي یافتن مصرف انرژي الکتریکی برحسب کیلووات در شرایطی که هیتر در گیريسپس اندازه. کندکار می

.می گرددکند ، انجام حداکثر شرایط گرمایش بوده و دمنده هوا در باالترین سرعت کار می
آزمون مصرف انرژي سالیانه 6- 8
روش انجام آزمون6-1- 8

ساعت،  با در نظر 12مصرف انرژي ساالنه براساس میزان انرژي مصرف شده در سال با فرض استفاده روزانه 
مصرف انرژي ساالنه . شودروز در سال محاسبه می210ساعت استراحت روزانه و کارکرد به مدت 12گرفتن 
گرمکن . شودها در طول یک فصل سرمایی محاسبه مین معیاري براي مقایسۀ مصرف انرژي گرمکنبه عنوا

.باید با مصرف سوخت حداکثر کار کند تا به تعادل حرارتی برسد
:شودشود، سرعت آن به صورت زیر تأمین میزمانیکه دمنده نصب می

.دددر صورتیکه انتخاب سرعت دمنده به صورت دستی انجام گر) الف
حداکثر سرعت دمنده براي حداکثر ورودي سوخت-

اگر انتخاب سرعت دمنده به صورت خودکار انجام شود، در اینصورت انتخاب سرعت مناسب براي دبی ) ب
.شودحداکثر گازوئیل توسط خود دستگاه تأمین می

:گیري و ثبت گردندموارد زیر در دبی سوخت حداکثر اندازه- 1
1ختمصرف سو- الف

fFC بر حسبhrMJ ofکه از رابطه / QFC 6.3بدست میآید .oQ که میزان
گیري مصرف سوخت گرماي وروردي در شرایط حداکثر بار حرارتی است، طبق شرح آزمون مربوط به اندازه

.  وداندازه گیري می ش3- 8در بند  
گیري بازده حرارتی در به درصد، که مطابق شرح آزمون مربوط به اندازهfبازده حرارتی در بار حداکثر -ب

در بار حداکثر ، با اندازه گیري دما و در صد دي اکسید کربن گازهاي حاصل احتراق محاسبه 4-8بند 
.گرددمی
.شودنشان داده میfeکه با نماد kwب مصرف انرژي الکتریکی برحس-پ
:گیري و ثبت گردندموارد زیر در دبی سوخت کاهش یافته اندازه- 2

hrMJبر حسب tFCمصرف سوخت - الف otکه از رابطه / QFC 6.3بدست میآید .oQ که میزان گرماي
گیري مصرف سوخت وروردي در شرایط مصرف سوخت کاهش یافته است، طبق شرح آزمون مربوط به اندازه

.  اندازه گیري می شود3-8در بند 

1 - Fuel consumption(FC)
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گیري بازده به درصد، که مطابق شرح آزمون مربوط به اندازهtبازده حرارتی در بار کاهش یافته -ب
در بار کاهش یافته، با اندازه گیري دما و در صد دي اکسید کربن گازهاي حاصل احتراق 4- 8تی در بند حرار

.محاسبه می گردد
.شودنشان داده میteکه با نماد kwمصرف انرژي الکتریکی برحسب -پ

.انجام می گردند1-2- 9محاسبات طبق بند 

تعیین شاخص مصرف انرژي9
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

در واقع نسبت انرژي کل خروجی از گرمکن به کل انرژي هاي مصرفی گرمکن در یک شاخص مصرف انرژي 
. بر این اساس شاخص  برچسب انرژي را می توان همان بازده خالص روزانۀ گرمکن دانست. ي استروز کار

:، انرژي مصرفی شامل موارد زیر استهستند1امکان مصرف متغیر سوختهایی که داراي در مورد گرمکن
انرژي حرارتی ورودي ماکزیمم- 1
انرژي حرارتی کاهش یافته- 2

:یا شاخص دستگاه  عبارتست از روزانهکلیراندمان،با توجه به تعریف

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

باید به خاطر داشت که این . باشداولین قدم، محاسبه انرژي مصرفی دستگاه در شرایط آماده به کار می
در زمانی که مشعل اصلی خاموش . انرژي الکتریکی استترکیبی از مصرف سوخت شمعک و مصرف،انرژي

.شودنشان داده می12فرمول شمارة توسط sfباشد، این انرژي با 

hrMJاز آنجائیکه کلیه محاسبات برحسب  ریب مناسب از گردد مصرف انرژي الکتریکی نیز با ضبیان می/
.گرددکیلووات به مگاژول بر ساعت تبدیل می 

(انرژي کل روزانه ورودي - inQ (

ساعت استفادة روزانه تؤام با مصرف 12هستند ، با فرض 2هایی که داراي تنظیم کاهش یافتهبراي گرمکن
طول نیمی از ساعات کاري مصرف و با فرض اینکه درشمعکشرایط ساعت کار در 12کاهش یافته و 

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

1 - Turn down ratio
2 - Turn down setting

)10(100
yInputEnerg

gyOutputEner
net

)11(
ss ef 6.3

)12( )(6.3(612 tftfsin eeFCFCfQ 
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.هستند1خاموش-هایی که تنها داراي کلید روشنبراي گرمکن

(دستگاه روزانۀوجی کل خرانرژي - outQ (

:هاي داراي تنظیم کاهش یافتهبراي گرمکن

fFCتوان حرارتی اندازه گیري شده در حالت تمام بار
tFC توان حرارتی اندازه گیري شده در حالت کاهش یافته
fر توان حداکثر است که در آزمون بازده اندازه گیري شده استبازده حرارتی گرمکن د
tبازده حرارتی در شرایط کاهش یافتۀ مصرف سوخت است
feمصرف انرژي الکتریکی در توان حداکثر می باشد.
teرف سوخت می باشدمصمصرف انرژي الکتریکی شرایط کاهش یافتۀ

:خاموش-هاي با کلید روشنبراي گرمکن

:راندمان خالص دستگاه عبارتست از- 4

روش محاسبه مصرف انرژي سالیانه2-1- 9
)کیلو گرم در سال(انه یمصرف سوخت سال- الف

)17(/ dHQAFC iin 

:به طوریکه 
inQتوان حرارتی ورودي روزانه برحسب مگاژول در روز

iH ارزش حرارتی خالص سوخت بهkgMJ /

d روز210(تعداد روز هاي متوسط استفاده از گرمکن در سال (
)مگاژول در سال(مصرف انرژي سالیانه -ب
)18(

:بطوریکه
بازده مرجع براي مقایسۀ مصرف انرژي گرمکن هاي مختلف92
net16بازده خالص، طبق تعریف فرمول

برچسب مصرف انرژي10

1 - On/Off operation

)13()6.3(1212 ffsin eFCfQ 

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

)15( fffout eFCQ 6.3)(12  

)16(100out
net

in

Q
Q  

92210 in
net

AEC Q   
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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 . ئه می شودبراي مصرف کنندگان ارا

.انجام می شودG)تا A(انرژي 
شکل برچسب1- 10

.و بصورت میله اي می باشد و موارد زیر در آن ارائه می شود2شکل برچسب انرژي مطابق شکل 
)بر اساس شاخص مصرف انرژي(رده بندي انرژي -
؛)درصد(بازده کل خالص -
؛)در صد(بازده حرارتی -
؛)مگاژول(مصرف انرژي سالیانه -
؛)متر مکعب(مصرف سوخت سالیانه -
.)کیلووات(حداکثر توان خروجی -

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

.به شرایط گرمکن هاي داخلی انتخاب گردید براي گرمکن هاي کانال دار با توجه % 84ل بازده مورد قبو

رتبه بندي گرمکن هاي داخلی با سوخت مایع- 2جدول 
محدودة بازده حرارتیکالس یا رتبه گرمکن

A 7/97بیشتر از%
B 7/97تا % 4/95از%
C 4/95تا % 1/93از%
D 1/93تا % 9/90از%
E 9/90تا % 6/88از%
F 6/88تا % 3/86از%
G 3/86تا % 84از%

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

.در محلی که به راحتی قابل رویت باشد نصب گردد

ابعاد برچسب4- 10
:ارت است ازابعاد خارجی برچسب بر حسب میلیمتر عب

میلیمتر86: عرض
میلیمتر172: طول
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.نشان داده شده است4ابعاد برچسب انرژي بر حسب میلی متر در شکل 
موارد مندرج در برچسب5- 10

:موارد مندرج در برچسب عبارتند از3طبق شکل شماره 
؛عنوان برچسب- 1
؛نام تولید کننده و مدل- 2
؛)مصرف انرژيبر اساس شاخص (رده بندي انرژي - 3
؛)درصد( بازده کل خالص - 4
؛)درصد( بازده حرارتی - 5
؛توان اسمی ورودي- 6
؛)مگاژول در سال( مصرف انرژي سالیانه - 7
؛)کیلو گرم در سال( مصرف سوخت سالیانه -8
؛نوع سوخت مصرفی- 9

؛نشان استاندارد-10
.سال اعتبار برچسب-11
:برچسبهاي مورد استفاده دررنگ6- 10

هاي آبی با استفاده از ترکیب رنگCMYKرنگهاي مورد استفاده بر روي برچسب براساس رنگبندي  
.باشدمی4و سیاه3، زرد2، سرخ آبی1روشن

:براي مثال
07X0 : 0و آبی روشن %70، سرخابی %100، زرد %0سیاه%

:نوارهاي رنگی
X0X0:A
70X0:B
30X0:C
00X0:D
03X0:E
07X0:F

0XX0:G
X070: رنگ حاشیه

.متن به رنگ مشکی و زمینه به رنگ سفید است

1-Cyan
2 - Magneta
3 - Yellow
4 - Black
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عاد برچسب انرژي بر حسب میلی متراب-4شکل 

4 42454

28
16

64
8

16
16

8
16

17
2

86
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پیوست الف
)الزامی(

نمونه جدول محاسباتی با در دست داشتن آنالیز سوخت مایع

نمونه جدول محاسباتی با در دست داشتن آنالیز سوخت مایع-1پجدول 
1110987654321

Flue gas constituents resulting from fuel in m3/kg of fuelO2 requirement in m3/kg
of fuel

Material
Content
kg/kg

Constit -
uents in
fuel

N2H2OSO2CO2

Material ×
N2

requirement

material × H2O
requirement

Material × SO2

requirement
Material × CO2

requirement
Material × O2

requirement

------1.5911.851.59961.860.86C

----0.00460.68--0.004690.70.0067S

--1.454111.1----0.727055.550.131H

00.8--------0N

--------0-0.70O

--01.24------0w (water)

0VNO2=1.4541Vw=0.0046VSO2=1.591VCO2=2.33134Omin=1.0∑ (total)

براي سهولت محاسبات حجم محصوالت احتراق تئوري به ازاي سوخت یـک کیلـوگرم سـوخت در    1جدول پ
.آورده شده است304استاندارد بی اس اي ان 

.شامل نسبت جرمی هر عنصر در آنالیز سوخت می باشد1ستون 
به عنـوان مثـال بـراي    . بیانگر حجم اکسیژن مورد نیاز براي سوختن یک کیلوگرم هر عنصر می باشد2ستون 

.مترمکعب اکسیژن در شرایط استاندارد الزم است86/1سوختن یک کیلوگرم کربن 
حاصل می شود و بیانگر حجم اکسیژن مورد نیاز براي سوختن عنصر مورد نظر 2و 1از ضرب ستون 3ستون 

کیلوگرم کربن وجود دارد براي 86/0به عبارت دیگر از آن جا که در یک کیلوگرم سوخت . ت می باشددر سوخ
.ژن احتیاج استمترمکعب اکسی5996/1سوختن این میزان کربن 

ژن تولید به ترتیب معرف حجم دي اکسیدکربن، دي اکسید گوگرد، بخار آب و نیترو10و 8، 4،6ستون هاي
.ن یک کیلو گرم کربن، گوگرد، هیدروژن و نیتروژن می باشدشده به ازاي سوخت

نیز با توجه به آنالیز سوخت حجم تولیدي هر یک از گازهاي احتراق را معرفی می 11و 9، 7، 5ستون هاي 
.کند

و 1[مراجـع  (. به این ترتیب حجم گازهاي حاصل احتراق خشک تئوري به صورت رابطه زیر به دست می آیـد 
2([

kgmبر حسب /3

   
21.0

79.0
1175 minmin, OVAtr
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m3/kgشـناخته شـده و بـر حسـب      VWحجم بخار آب تولید شده در اثر احتراق و یا  همراه سوخت که بنام 

1پجـدول 9باید مجموع ارقـام سـتون   براي به دست آوردن دبی حجمی بخار تولید شده .محاسبه می شود
])2و 1[مراجع (. شوندمحاسبه

kgmبر حسب  /3 9wV
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پیوست ب
)اطالعاتی(

کتابنامه

 1 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   .

AS 4553& AG 103, 2000, Gas space heating appliances, Australian Standard 2


