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 ها:نشانی آزمایشگاه

 ابانیخ ی،احمد آباد مستوف یخروجتهران، اتوبان آزادگان جنوب،  

 رانیا یو صنعت یعلم یهاراد، سازمان پژوهش یاحسان دیشه

 

 تماس با ما

     44245444تلفن:   

  44241242نمابر: 

www.behineh-sazan.ir 
info@behineh-sazan.ir 

 

 )سهامیات سیسازان صنعت تاس نهیشرکت به

با مشارکت  1242در مهر ماه  222635 به شماره ثبت خاص(
و  زاتیتجه نهیاز کارشناسان مجرب در زم یتعداد

از  یکیشد.  سیتاس یسوخت، احتراق و صنعت یندهایفرآ
 یساز نهیو به ممیزیشرکت،  تیریاهداف مد نیمهمتر

ه و توسع یعیطب بعحفاظت از منا یدر راستا یمصرف انرژ

 .باشد یم رانیا داریپا

http://www.behineh-sazan.ir/


 
 

 

 

 

درصد بهینه 

 سازی

تعداد 

 گرمکن

تعداد 

 ایستگاه
 نام استان

5.23%  قم 14 25 

53%  لرستان 22 22 

55%  22 21 
 سمنان

2.%  2 1 

1226%  اصفهان 2 4 

53%  24 24 
 آذربایجان غربی

23%  4 4 

26%  اردبیل 24 24 

 

 

 

 
  

 

 

 (53%جویی سوخت )حداقل صرفه 6

 (53) حداقل % CO2کاهش انتشار  .

 (53)حداقل % COکاهش انتشار  5

 کاهش استهالک تجهیزات 2

صرف ، ممیرمستقیغ ی آبکاهش فشار گاز، گرمکن ها یها ستگاهیدر ا 
 و زمان روشن گرمکن یسوخت هستند. در حال حاضر دما یکننده اصل

 یو خاموش شدن مشعل توسط اپراتور با استفاده از ترموستات کنترل م
 یحالت، مشعل برا نیکاربر در ا یخطا یشود. عالوه بر احتمال باال

 .ماند یروشن م لیدل دونب یمدت طوالن

 تگاهسیا یخروج یکنترل دما ،هوشمندکنترل   ستمیاز نصب س هدف
 یامشده، هنگ میتنظ یدر محدوده دماآن  مینقطه تنظ میاست. با تنظ

 ریشود، فرمان روشن شدن ش یم کینزد میگاز به نقطه تنظ یکه دما
ود و ش یصادر م ستمینصب شده در خط سوخت مشعل توسط س یبرق

 یخاموش م یبرق ریدما، ش شیاشود. با افز یمشعل روشن م تیدر نها
نترل که ک تریفرمان گرفتن از سنسور ه یبه جا بیترت نیشود، به ا

 .ودش یکنترل م ستگاهیا یخروج یاز دما ماًیشود، مشعل مستق ینم

دهد تا گاز  یمصرف سوخت مشعل را کاهش م تیدر نهاامر  نیا

 .گرم کند شیرا پ ستگاهیاز ا یعبور

ار گاز های ایستگاه تقلیل فشمشخصه فنی: تغییر منطق کنترل مشعل
گاه که منجر به پایین از دمای آب گرم به دمای گاز خروجی از ایست

آمدن نقطه تنظیم و کاهش زمان روشن ماندن مشعل و به طبع آن 
گردد. همچین در نسخه جدید این سیستم کاهش مصرف گاز می

یا ارسال اطالعات سیستم کنترل هوشمند به صورت   gsmفناوری
 آنالین برای مسئول ایستگاه و یا رئیس ناحیه نیز تعبیه شده است.

 


