
 

 ( آتـراگازسوز مشعلهاي  راهنماي خريد )                                                           
 

 .نصب فيلتر گاز و شير دستي در مسير عبور سوخت الزامي است-1

  بوده و از مدلداراي تابلو برق    ]G 15    Kcal/h ] ( 1,730,000 ~683,000   ) الي  G 6مشعل هاي گازسوز آتـرا از مدل  -2

G 20  د .گيربه باال تابلو برق و يا جعبه تقسيم بنا به درخواست خريدار در مشعل قرار مي 

محاسبه  9,200 مورد نظر بر عدد ( Kcal/h)را مي توانيد از تقسيم حد اکثر ظرفيت حرارتي مشعل  ) m³/h)ميزان گاز مصرفي  -3

 نماييد .

ميلي بار ( استفاده از رگوالتور گاز جهت کاهش فشار گاز  150پوند يا بيشتر باشد )  2گازسوز که فشار گاز تغذيه آنها, در مشعل هاي  -4

. و يا باالنسر ) استاباليزر ( جهت تنظيم فشار الزاميست  

ها و در نظر گرفتن برخي تلفات کلي هنگام انتخاب مشعل گازسوز آترا با توجه به کامل نبودن راندمان احتراق سوخت در مشعل  بطور-5

. ميگيريم  درصد بيشتر از ظرفيت ديگ در نظر 20حرارتي , هنگام انتخاب مشعل , ظرفيت مشعل را حدود   

کاهش  %4يا بدليل کاهش غلظت هوا , راندمان احتراق سوخت انواع مشعل ها حدود متر افزايش ارتفاع از سطح در 300به ازاء هر  -6

.  مييابد  

. , به قطر لوله شعله پوش مشعل جهت امکان ورود لوله فوق در ديگ و نصب آن کامال توجه فرمائيدهنگام انتخاب مشعل گازسوز -7   

گارانتي ميباشد. سال 1شعل هاي گازسوز آترا داراي کليه م-8    

عملکرد مشعل گازسوز*   

و هواي الزم براي توسط شير برقي  مصرفيدبي سوخت حجم و  است. مشعل گازسوز براي احتراق گاز طبيعي طراحي شده

.گرددتأمين مي شدهه بر روي محور موتور نصب توسط يک دمنده ک احتراق  

 دبي هواي ورودي توسط دمپر هوا بصورت دستي يا موتوري کنترل مي شود .

شود. اگر فشار هواي احتراق از حدي ميجريان گاز از يک فيلتر عبور کرده , با هواي احتراق مخلوط شده و آماده احتراق 

شده حس کمتر شده و يا فشار گاز از مقدار مورد نظر بيشتر يا کمتر شود, اين موضوع توسط سنسورهاي فشارِ تعبيه

. شودگرديده و مشعل به وسيله پرشر سوئيچ هاي هوا و گاز از طريق فرمان رله, خاموش مي  

تنظيم سوخت و هواي مشعل*    

دقيق نسبت سوخت و هوا است. هرچه اين نسبت با دقت بيشتري تنظيم  ترکيبکامل سوخت حاصل تنظيم احتراق

 هوايتنظيم هاي کوچک شعلاست. در منياز شود راندمان احتراق مشعل باالتر رفته و در نتيجه به سوخت کمتري

شود. مي انجاميک مک دمپر اتوماتبه کهاي بزرگ  در مشعل احتراق مشعل توسط دمپر دستي و  

خانه و رطوبت آن در طول سال متغير است  در مشعل هاي بزرگ , بايد در البته با توجه به آنکه دماي هواي ديگ موتور

د. ظيم مجدد قرار گيرهوا مورد تن هر فصل دمپر  


