
 ( آتـرا سوزمازوت  مشعلهاي انتخابراهنماي ) 

 

 .سوخت الزامي استو شير دستي در مسير عبور  استاندارد مازوتنصب فيلتر -1

داراي تابلو برق    ]H 15    Kcal/h ] ( 1,730,000 ~545,000   ) الي  H 5سوز آتـرا از مدل وئيل گازمازوت /مشعل هاي  -2

 به باال تابلو برق و یا جعبه تقسيم بنا به درخواست خریدار در مشعل قرار مي گيرد .  H 20بوده و از مدل 

محاسبه 10,000بر عددمورد نظر  ( Kcal/h)ظرفيت حرارتي مشعل ز تقسيم حد اکثر مي توانيد ا را  (L/h)مصرفي مازوتميزان  -3

 نمایيد .

، ظرفيت مشعل را لفات حرارتي ت و در نظر گرفتنبا توجه به کامل نبودن راندمان احتراق سوخت  سوز مازوتم انتخاب مشعل هنگا-4

 . مي گيریم درصد بيشتر از ظرفيت دیگ در نظر 20حدود 

کاهش  %4یا بدليل کاهش غلظت هوا ، راندمان احتراق سوخت انواع مشعل ها حدود متر افزایش ارتفاع از سطح در 300به ازاء هر  -5

 .  یابدمي 

 در دیگ و نصب آن کامال توجه فرمائيد پوش مشعل جهت امکان ورود لولهسوز آترا ، به قطر لوله شعله  مازوتهنگام انتخاب مشعل -6

. 

  تعيين مي شوند .نظر سازنده محفظه احتراق دیگ با و  هنازلهاي سوخت پاش طبق محاسب  - 7 

) مراجعه به جدول انتخاب . محفظه احتراق دیگ تعيين مي شوندبا مشخصات فني  براساس ظرفيت مشعل مازوتنازل هاي انتخاب 

  نازل گازوئيل (

 هايالکتروموتور داراي  ]H75    Kcal/h ] ( 7,800,000 ~545,000   ) الي  H 5سوز آتـرا از مدل  مازوتمشعل هاي   -8 

 .  مي باشد مازوتچرخش محور پمپ مستقل جهت 

 باشد. سال گارانتي شرکت  1سوز آترا داراي وئيل گاز کليه مشعل هاي  -10

   سوز مازوتعملکرد مشعل  *

و  مازوت، پس از عبور از فيلتر و حجم یا دبي سوخت الزم  طراحي شده مازوت سوخت سوز براي احتراق مازوتمشعل 

و هواي الزم براي احتراق آنها، توسط یک دمنده که بر روي محور  توسط شير برقي کنترل پيش گرمکن سوخت مازوت

پره هاي فن شروع به مولکول هاي هوا بين ,  فن هوادهي موتورالکتروبا استارت  .گرددموتور نصب شده است، تأمين مي

ميزان هواي يين . تع ده مي شوددمپر قرار دا صفحه ي مکش آنبراي کنترل مقدار هواي فن ، در دهانه  و حرکت ميکنند

.مي شودکنترل  یک سرو موتورتوسط  ( متناسب با مقدار سوخت کم و زیاد مي شود ) عبوري از دمپر هوا   

تنظيم سوخت و هواي مشعل*   

کامل سوخت حاصل تنظيم دقيق نسبت سوخت و هوا است. هرچه این نسبت با دقت بيشتري تنظيم شود احتراق

است.  نيازو در نتيجه به سوخت کمتري  راندمان احتراق مشعل باالتر رفته  

هوا  باید در هر فصل دمپر ل متغير است ، خانه و رطوبت آن در طول ساالبته با توجه به آنکه دماي هواي دیگ موتور

.ظيم مجدد قرار گيرندمورد تن  


