
 

 

برای سیستم  شود . از این وسیلهبه عنوان قلب سیستم گرمایشی هر خانه ای محسوب می پکیج

شود . امروزه بیشتر مردم از پکیج گرمایش خانه و همچنین تامین آب گرم مصرفی استفاده می

خیال شما را از بابت  مناسب، خرید پکیج  .کنندگرمایشی خانه خود استفاده میدیواری برای سیستم

کند . همچین میراحت های زیادیگرمایشی مناسب در فصل زمستان برای سالداشتن یک سیستم

های زیادی وجود دارد که شما را فاکتور . شودمیجویی های قبض نیز صرفهدر مصرف انرژی و هزینه

پکیج  خواهد بدانید برای انتخاب یککند . اگر دلتان میبرای خرید پکیج مناسب راهنمایی می

دیواری مناسب ، باید چه مواردی را در نظر بگیرید ، در ادامه با ما همراه باشید تا شما را برای یک 

  . خرید هوشمندانه آماده کنیم

  ل از خرید چی مهمه ؟قب

  آب گرم یا بخار ، کدومش رو انتخاب کنم ؟

روند . اما کدام یک موجود در بازار معموال به منظور تولید آب گرم یا بخار به کار می های دیواریپکیج

قبل از اینکه بخواهید تصمیم بگیرید که یک پکیج دیواری  خانه شما مناسب است ؟در واقعبرای 

برای خانه شما مناسب است ؟ اگر مطمئن نیستید که کدام نوع  کنید ، باید بدانید چه مدلی انتخاب

توانید از یک متخصص کمک بگیرید . اما مواردی وجود پکیج دیواری را باید خریداری کنید ، می

  . کندارند که به شما در انتخاب نوع سیستم پکیج دیواری کمک مید

کنید . رادیاتورهایی که با اولین موردی که باید درنظر بگیرید ، نوع رادیاتوری است که استفاده می

پکیج شروع به کار کنند .وقتیکنند ، از یک سیستم تخلیه هوا استفاده میسیستم بخار کار می

کند . یکی دیگر از موارد ، بخار آب تولید می تم با خارج کردن هوای درون آناین سیس کند ،می

 هایی که با استفاده از یکشود . پکیجوصل می رادیاتور تعیین کننده ، تعداد لوله هایی است که به

کنند . در حالی که شود معموال از بخار برای انتقال گرما استفاده میمیلوله به رادیاتور وصل 

توانند از هر نوع بخار آب و آب شود، میلوله به رادیاتور وصل میکه با استفاده از دو شاخه هاییمدل

ی برای انتقال گرما استفاده گرم برای انتقال حرارت استفاده کنند . اما اگر رادیاتور شما از روش تابش

کند، حتما باید دستگاهی از نوع آب گرم بخرید . پس الزم است قبل از خرید پکیج به این موارد می

  . توجه کنید

اگر پس از بررسی نوع رادیاتور ، باز هم متوجه نشدید که از کدام نوع باید استفاده کنید ، به نکته زیر 

  . توجه کنید
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ای مدرج وجود دارد که میزان آب گرم درون آن را کیج دیواری از نوع بخار ، لولهنکته : در کنار پ

استفاده  از یک منبع انبساط در کنار بدنه گرم،آب پکیج دیواری دهد . در حالی که درنشان می

 . شودمی

 

 

 

  تک مبدل یا دومبدل ، کدوم به کار من میاد؟

 

گرم و رادیاتور استفاده کنید ازپکیج خود چه انتظاری دارید ؟ آیا برایتان مهم است که همزمان از آب

 ؟ یا اینکه نه ! برایتان فرقی ندارد ؟

  . پکیج آشنا کنیمهاییکی از قابلیت مثبت است ، بایستی شما را بااگر جوابتان به سوال باال 

از نظر عملکرد در دو نوع تک مبدل و دومبدل وجود دارد که یکی فاکتورهای  بطور کلی این دستگاه

  . شودمهم خرید پکیج محسوب می



 

 

شود ستفاده میدر نوع تک مبدل تنها از یک مبدل برای تامین آب گرم رادیاتور و آب گرم مصرفی ا

وجود ندارد . اما نوع دیگری نیز وجود دارد که به شما امکان استفاده  و امکان استفاده همزمان

و آب   دهد . در این مدل ، برای تامین آب گرم رادیاتورگرم مصرفی را میهمزمان برای رادیاتور و آب

کنند. از دیگری عمل می مستقل از  گرم مصرفی از دو مبدل مجزا استفاده می شود که هرکدام

مزایای این مدل می توان به تامین آب گرم مورد نیاز با درجه حرارت یکسان و رسوب گیری کمتر آن 

اشاره کرد. هنگام خرید پکیج ، توجه به تک مبدل یا دومبدل بودن در قیمت پکیج خریداری شده 

 . تاثیر گذار است

 

 

  سوخت پکیج ، عاملی موثر در خرید

 

های مختلفی مانند گازطبیعی ، گازوئیل ، پروپان و برق برای تغذیه خود دیواری از سوخت پکیج

ها مزایا و معایبی دارند که همناطور که در ادامه اشاره کند . هر کدام از این سوختاستفاده می

نوع  در هنگام خرید پکیج باید به خواهیم کرد در قیمت پکیج تاثیرگذار است . بهمین دلیل است که

  . کند ، توجه کنیمسوختی که مصرف می

 

 



 

 

  گازطبیعی ، سوختی ارزان

 

برد ، این نوع پکیج بیعی به شکل انبوه بهره میگازط باتوجه به اینکه کشور عزیزمان ایران از منابع

توان به ارزان سوخت میباشد . از مزایای اینهای موجود در بازار میدیواری از متداول ترین نمونه

  . هزینه کمی برای پرداخت قبض بپردازیم شودبودن آن در کشور اشاره کرد که باعث می

  گاز طبیعی پروپان ، جایگزینی مناسب برای

پکیج  از گاز پروپان به جای گاز طبیعی برای سوخت اند ،بهرهدر مناطقی که از نعمت گاز طبیعی بی

های بازار محسوب دلدرواقع بعد از گازطبیعی ، پروپان جز رایج ترین م  .کننداستفاده می دیواری

شود تا هنگام نیاز بتوان از آن استفاده کرد . این شود . گاز پروپان معموال در تانکی ذخیره میمی

گیرد . معموال در سال چند بار باید این مخازن ها قابل حمل بوده و معموال در کنارپکیج قرار میتانک

کنند ، قابل تبدیل به گازطبیعی کار می اده ازکه با استف هایی راسوخت بسیاری از پکیج . را پرکرد

توان با استفاده از یک تبدیل مناسب که در بازار موجود است، گاز پروپان هستند . این کار را می

  . انجام داد
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  گازوئیل ، همتای پروپان

ن معنی همانند آنچه که در مورد پروپان گفتیم را می توان در مورد گازوئیل نیز بیان کرد . این بدا

توان از گازوئیل استفاده کرد . همانند پروپان ، است که در مناطقی که گازطبیعی وجود ندارد، می

ای آن چند در سال الزم است . بطور کلی چون گاز گازوییل نیز در تانکی قرار میگیرد که شارژ دوره

احتمال بروز خطرات  منبعی ارزان است ، قیمت پکیج گازی نسبت به نوع برقی بیشتر است . همچنین

  . نیز در مواردی وجود دارد

  برق ، منبعی ارزشمند

 

استفاده  پکیج برقی در مناطقی که دیگر منابع قابل دسترس نباشند و یا اینکه گران باشند ، از

شود . پکیج برقی راندمان باالیی نسبت به دیگر ود . استفاده از پکیج برقی کمی گران تمام میشمی

در این جا الزم است که بگوییم  . ها دارد و یکی از دالیل محبوبیت پکیج برقی نیز همین استمدل
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رای پکیج برقی همچنین دارای ابعاد کوچکی است و ب . درصد است 99راندمان پکیج برقی باالی 

هایی که دسترسی به هایی که فضای محدودی دارند ، گزینه مناسبی است . گفتیم در مکانخانه

 شود . چون در پکیج برقی از گاز برای تولید گرماگازشهری وجود ندارد ، از پکیج برقی استفاده می

پکیج برقی  باشد و خطرات نشت گاز در آن وجود ندارد . همچنینشود، دارای دود نمیاستفاده نمی

  . به دلیل اینکه برای نصب نیاز به دودکش ندارد ، هزینه نصب بسیار کمتری نسبت به نوع گازی دارد

میزان صدایی است که  شود،یکی از موارد مهمی که جز فاکتورهای مهم خرید پکیج محسوب می

، تقریبا صدایی ایجاد های آن الکترونیکی است کند . پکیج برقی به دلیل اینکه کلیه المانایجاد می

باشد . معموال های مصرف کنندگان میکند . تعمیر و نگهداری وسایل همیشه جز یکی از دغدغهنمی

تعمیر و نگهداری وسایلی که دارای قطعات مکانیکی هستند ، مشکل است اما پکیج برقی چون تمام 

نار این مزایا ، نکاتی در مورد قطعاتش الکترونیکی است ، تعمیر و نگهداری آسانی دارد . اما در ک

چون برق گرانتر از گاز است ، هزینه قبض در  پکیج برقی وجود دارد که باید آن را در نظر گرفت . مثال

های گازی نسبت به پکیج پکیج برقی بسیار باال است . در واقع بهمین دلیل است که قیمت پکیج

یت محدودی برای گرم کردن آب دارند ، پکیج برقی برقی باالتر است . عالوه بر آن به دلیل اینکه ظرف

  . برای خانواده هایی که مصرف باالیی دارند ، گزینه مناسبی نیست

  بندیجمع

  مزایا

  راندمان باال

  بدون صدا

  دوست دار محیط زیست

  تعمیر و نگهداری آسان

  مناسب فضای کوچک

  اندازی پایینهزینه راه



 

 

  معایب

  قبض برق هزینه باالی

  ظرفیت محدود برای آب گرم

  برای راه اندازی حتما نیاز به برق دارند

 

 

 

  ، کدوم بهتره ؟ دار یا بدون فنفن

 

فن ها در دو نوع فن دار و بدونکنید و شرایط خانه ، پکیجبسته به اینکه در چه فضایی زندگی می

ها وجود دارد . هر کدام ازپکیج بدون فن و فن دار ، مزایا و معایبی دارند که قرار است در زیر با آن

  . آشنا شویم



 

 

 !! الزامی استپکیج بدون فن ، دانستن این نکات برای امنیت شما 

 

شود، از طریق دودکشی که فن ،دود و گازهایی که در اثر سوختن ایجاد میکیج دیواری بدوندر پ

ای است که دود حاصل از سوختن به صورت شود . مکانیزم آن به گونهدرون آن تعبیه شده، خارج می

شود . در این حالت ، به هیچ گونه سیستم دیگری برای طبیعی و بر اساس ارتفاع دودکش خارج می

سانتی متر بوده و  15قطر دودکش مورد استفاده در پکیج دیواری فن دار  . تخلیه نیاز ندارید

کنید نیز باید حداقل سه متر باشد تا شرایط استاندارد رعایت شود . از دودکشی که استفاده می

ه در توان در فضای داخل ساختمان استفاده کرد . این نوع برای استفادفن تنها میهای بدونپکیج

شود ، نمیتوان از فضای باز مانند بالکن طراحی نشده است . البته تحت شرایطی که در زیر مطرح می

پکیج دیواری بدون فن استفاده کرد و رعایت نکردن آن به دلیل کمبود اکثیژن کافی برای سوختن ، 

  . خطرات جانی بهمراه دارد

 

 

 



 

 

  : بدون فنشرایط مناسب برای نصب پکیج

  متر مربع باشد و طبق استانداردهای موجود، نصب پکیج  64مساحت ساختمان حداقل

  . دیواری بدون فن در این مناطق ممنوع است

  باشد متر 3.5متر و سانتی 15قطر و ارتفاع دودکش به ترتیب حداقل .  

  یک دریچه همیشه باز یا پنجره مترمربع باشد، از 75در صورتی که مساحت ساختمان کمتر از

  .شودکنار پکیج دیواری استفاده می

 باشد که یکی از فاکتورهای مهم خرید پکیجصدا مینکته : این نوع به دلیل نداشتن فن، تقریبا بی

  . است

هایی نیز در بازار وجود دارند که دود و گازهای حاصل از احتراق و سوختن را با از طرف دیگر ، پکیج

شود ؟ در اما چگونه این کار انجام می . کننداده از فن و از طریق دودکش به بیرون منتقل میاستف

ای به نام فلنج فن وجود دارد که کار آن ورود اکثیژن و خارج کردن دود دار ، قطعهفنباالی پکیج

آن نیز متر و قطر داخلی سانتی10باشد . قطر خارجی این فلنج که محل ورود اکثیژن است ، می

کنید ، بسته به شرایط متفاوت دار انتخاب میفن پکیجمتر است . نوع دودکشی که برایسانتی6

  . است

  فن دار انتخاب دودکش مناسب برای پکیج

توان از دودکش دار در بیرون از ساختمان استفاده کنید، میخواهید از مدل فندر مواقعی که می

پذیر است که نیازی به تایید بازرس برای کنتور این کار در صورتی امکاندوجداره استفاده کرد . البته 

گاز نداشته باشید . از طرفی دیگر ، در دودکش تک جداره، فقط از قطر داخلی فلنج و به منظور 

  . شودخروج دود حاصل از احتراق استفاده می

، برای جلوگیری از ورود اشیا و دستگاه خود را در تراس یا بالکن نصب کنید  خواهیدنکته : اگر می

  . سازی پرندگان ، از دودکش دوجداره استفاده کنیدآشیانه

از طرف دیگر، در بسیاری از مواقع مردم تمایل دارند که دستگاهشان را داخل ساختمان بخصوص در 

ش تان حتما باید از دودکامنیت خود و خانواده آشپزخانه نصب کنند . در این حالت ، به منظور

ها این است که عالوه بر خارج کردن دود و گازها ، اکثیژن دوجداره استفاده کنید . خوبی این دودکش



 

 

اما نکته ای در مورد جنس دودکش  . کنندمورد نیاز برای سوختن را نیز از محیط بیرون دریافت می

وب دستگاهتان مورد استفاده وجود دارد که در صورت عدم رعایت آن ، بمرور زمان در کارکرد مطل

باشد تا  304دوجداره حتما باید از جنس آلومینیوم یا ورق دوجداره استیل دودکش . اثرگذار است

دار به جنس دودکش مورد استفاده پکیج عملکرد مطلوبی داشته باشد . در هنگام خرید پکیج فن

  . توجه داشته باشید

تواند آزاردهنده کنند که میدار معموال به دلیل وجود فن ،سروصدای زیادی ایجاد میهای فنپکیج

شوند این مشکل را تاحد های جدیدتری که امروزه به بازار عرضه میباشد . اما خوشبختانه مدل

  . اندبسیار زیادی برطرف کرده

  چند هزار بخرم ؟

ای وجود دارد ، این است که چند در ذهن هر مصرف کننده یکی از سواالتی که هنگام خرید پکیج

 پکیج بیشتر باشد، قیمت پکیج نیز بیشتر است . در واقعهزار بخرم !؟زیرا هر چه ظرفیت گرمایی

ظرفیت و قدرت گرمایش آن است . ظرفیت  دارد ، یکی از مواردی که در خرید پکیج اهمیت زیادی

شود . عوامل زیادی در انتخاب ظرفیت مناسب اثرگذار ی میگیراندازهBTU گرمایی بر اساس واحد

مسکونی یا ) نوع کاربری ساختمان توان به مواردی نظیر متراژ محیط،از جمله این عوامل می . هستند

)در سایه یا رو  محل نصب دستگاه و نوع دودکش، میزان هوای گرم الزم دمای معمول شهر، ، (تجاری

شود پکیج دیواری میایت نکردن هرکدام از این موارد ،باعث افزایش مصرفبه آفتاب( اشاره کرد . رع

همین دلیل اگر از دستگاهی با ظرفیت گرمایی نامناسب استفاده کنیم ، باعث کاهش بازده و . به

  . شودقدرت گرمادهی دستگاه می

مقاله خارج است و  ای دارد که حوصله اینمطمئنا محاسبه تمام این موارد نیاز به محاسبات پیچیده

  : شود . اما بر اساس تجربه میتوان گفت کهگیری انجام میمعموال با نرم افزار های خاصی این اندازه

 بایستی دستگاهی با ظرفیت  باشندیا کمتر از آن می 150هایی که دارای متراژ برای ساختمان

24000kw خریداری کنید .  

  خریداری  31000تا  28000های ه میشود که از پکیجمتر ، توصی 150برای متراژ باالتر از

 . کنید

 هایی که بزرگ هستند ،خرید متر و باالتر و مکان 300هایی که متراژی برابر برای ساختمان

  . شودتوصیه می 36000پکیج با ظرفیت 



 

 

 بررسی پکیج از نظر بازده انرژی : 

 



 

 

شود . این شاخص به شما اندازه گیری میAFUE های موجود در بازار بر اساسبازده انرژی پکیج

پکیج برای کارکرد صحیح شود .حداقل بازدهی کهمی گوید که چه میزان از سوخت تبدیل به گرمامی

هرچه این  . درصد دارند 98.5تا  90های خوب بازار بازدهی بین درصد است . اما مدل 80 نیاز دارد،

درصد بیشتر باشد ، قیمت پکیج خریداری شده بیشتر است . اما در عوض هزینه مصرف انرژی به 

کاهش هزینه مصرف انرژی به این معنی است قبض شما  . یابدتوجهی کاهش میشکل بسیار قابل

  . کمتر می آید . در هنگام خرید پکیج ، حتما از فروشنده درباره راندمان آن بپرسید

  تکنولوژی پیشرفته

 

و  کندپکیج کمک میهایی دارند که به کاربرد آسان و ایمنهای موجود در بازار قابلیتبرخی از مدل

توجه داشته باشید که هنگام خرید پکیج ،  . شود ، تجربه کاربری بینظیری را تجربه کنیدباعث می

 . ایمن امکانات را آوردهدر زیر تعدادی از ای . گذاردتوجه به این قابلیت ها در قیمت پکیج تاثیر می

  مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن خودکار

ویژگی منحصربفردی که مشعل های اتمسفریک دارند این است که بدلیل اینکه بدون فن هوا کار می 

  . کنندکنند ، صدایی ایجاد نمی

 

 



 

 

  آیونایز

رف گاز کمتری داشته دوست داشته باشید نوعی را بخرید که مص شاید در هنگام خرید پکیج گازی 

برند ،مناسب شما است . البته قیمت باشد . اگر اینطور است پس مدل هایی که این ویژگی بهره می

نوع  کنند، طبیعتا بیشتر است . در این سیستم بر خالفپکیج هایی که از این قابلیت استفاده می

شود . مکانیزم استفاده می پیلوت دار که شمعک بطور دائم روشن است، از سیستم جرقه زن هوشمند

ای است که در حالت آماده کار ، دستگاه بطورکامل خاموش است و در هنگام روشن کردن آن بگونه

شود جویی می%در مصرف گاز صرفه17در این سیستم تا  . پکیج، میتوانید از آب گرم استفاده کنید

تعمیر و   وب گیرد و عالوه بر آن ،شود که لوله های مبدل دیرتر رس.همچنین این سیستم باعث می

  . نگهداری آسانتری دارند

 

 سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق

  . دهد که گازهای ناشی از سوختن را به شکلی ایمن تخلیه کندپکیج اجازه میاین سیستم به

 

  برد مجهز به عیب یاب الکترونیکی

رد با عیب یاب الکترونیکی هستند . در صورتی که های موجود در بازار مجهز به ببعضی از مدل

  . که مشکل از کجاست دهددستگاه شما خراب باشد ، صفحه نمایش به شما نشان می

 

 سیستم ضد گریپاژ پمپ و شیر سه طرفه 

دهد این است که اگر به مدت طوالنی پکیج را تحت الشعاع قرار مییکی از مواردی که طول عمر پمپ

شود . اما با استفاده از سیستم ضد باقی بماند،بمرور زمان موجب گریپاز شدن پمپ میبدون استفاده 

برد ، در صورت عدم استفاده در طوالنی مدت ، پمپ به مدت پکیج از آن سود میگریپاژ پمپ که این

  . شودثانیه به صورت خودکار روشن و خاموش می20

 

 مدارگرمایشسیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر دمای آب  



 

 

کند که باال و پایین رفتن دما به میزانی که برایش تعریف شده ، ای کار میاین سیستم به گونه

  .کندجلوگیری می

 

  

 سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی

  .کنداین سیستم از نوسان دمای آب گرم مصرفی خودداری می

 

 سیستم بای پس خودکار

کند که اگر زمانی مسیر رفت آب گرمایشی به هر علتی مسدود شد یا ای عمل میاین سیستم به گونه

افت فشار مسیر افزایش یافت، آب از لوله انشعابی )بای پاس( به حرکت خود ادامه می دهد و دوباره 

طول عمر  و باعث طوالنی شدن  کندپمپ خودداری می  می شود که از ایجاد فشار بر روی پمپ وارد

  . شودپمپ می

 سیستم هواگیری خودکار

ها از این سیستم در واقع شیرهای دستی یا اتوماتیکی هستند که با خالی کردن هوای موجود در لوله

کند و سیال نیز به راحتی کند و همچنین به عمر بهتر پمپ نیز کمک میخوردگی آن جلوگیری می

   .شوددرون لوله ها منتقل می

  یجقیمت پک

گازی  قیمت پکیج پیشتر در مورد قیمت پکیج برقی و قیمت پکیج گازی صحبت کردیم و گفتیم که

ت در قیمت پکیج به دلیل ازران بودن گازطبیعی در بازار بیشتر است . اما مواردی دیگر بجز نوع سوخ

گذارد . یکی از این عوامل برند مورد استفاده است . یکی قیمت پکیج در برندهای مختلف تاثیر می

استفاده شده باشد ، در قیمت پکیج طور بسته به اینکه از چه قطعاتی در پکیجمتفاوت است . همین

عات خارجی استفاده شده باشد هایی که در آن از قطتاثیرگذار است . برای مثال قیمت پکیج در مدل

که قیمت  ، طبیعتا بیشتر است و کیفیت باالتری دارند . در آخر برای تکمیل این بحث میتوان گفت

https://www.sakhtemansanat.com/index.php?route=product/category&path=143_724


 

 

دهند همین دلیل بیشتر مردم ترجیح میهای خارجی نسبت به ایرانی بیشتر است . بهپکیج در مدل

 . های ایرانی خریداری کنندکه مدل
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