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  )پکیج فرولی( معرفی دستگاه

،پکیج هایی با راندمان باال جهت تامین آب گرم بهداشتی و  DOMltechپکیج های شوفاژ دیواری  

گرمایش مطبوع ساختمان می باشند و می توانند با سوخت گاز طبیعی و یا گاز طبیعی و یا گاز مایع عمل 

نمایند)قابل تنظیم در زمان نصب دستگاه(. این دستگاه ها مجهز به یک مشعل با محفظه احتراق باز و یا 

(،به همراه سیستم اشتعال الکترونیکی و یک میکرو پروسسور که کنترل Hermatic   یا  Sealeبسته)

 دستگاه را بر عهده دارد می باشند. 

کیلو وات و هر ظرفیت در دو مدل فن دار و یا بدون فن  94و 42در دو ظرفیت   DOMltechپکیج های  

ن و سایر قطعات،ایمنی مطلوب را آموجود می باشند. مبدل مسی یکپارچه این دستگاه راندمان باالی 

   تضمین می نماید. 
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 شرح عملکرد اجزای پکیج فرولی:

 عملکرد اجزا
 گاز به داخل پکیجرساندن  ورودي گاز

است ( به این حد یا بیشتر برسدآب داخل 9barاگر فشار دستگاه )استاندارد حداکثر  شير اطمينان

لوله را تخلیه میکندکه فشار به سیستم لوله کشی وپکیج وارد نشود وهمچنین درصورت 

 افزایش بیش از حد درجه گرما ودرجه منبع انبساط به طور اتوماتیک عمل میکند
 تبدیل آب سرد به آب گرم ظه احتراقمحف

 باعث میشود گاز به صورت سوزنی پخش شود نازل گاز
 پخش شعله مشعل

 جلوگیری ازرسیدن حرارت به قسمت های مختلف پکیج عايق حرارتي محفظه احتراق
 باجذب حرارت باعث گرم شدن آب میشود مبدل حرارتي مسي يکپارچه
 پیدا کردن آب برای حرکت رفت وبرگشتی وجایگزینیفشار  پمپ سيركوالتور مدارشوفاژ
 تخلیه هوای ایجاد شده از طریق پمپ ومنبع انبساط شير تخليه هواي اتوماتيك

 میزان جریان آب ورودی را که بوسیله عقربه نشان داده میشود تعیین میکند سوييچ جريان آب
سنسور جداري آب گرم 

 بهداشتي
 ژ  وشوفامشخص کردن درجه گرمای آب 

 شیری برای قطع واتصال گاز شير گاز
وظیفه ی مخزن انبساط خنثی کردن تغییر حجم وفشار افزایش یافته آب بر اثر حرارت  منبع انبساط

 در مدار گرمایش می باشد .

لیتر و برای یک سیستم که حجم آبگیری آن حدود  8مورد استفاده در این شوفاژ ها 

خزن انبساط پکیچ شوفاژ دیواری از نوع بسته ی لیتر است مناسب است . م 111

 دیافراگمی است . 

 
 برای پرکردن میزان آب ورودی ومصرفی داخل سیستم گرمایشی یا شوفاژ شيرپر كن مدار شوفاژ

 خروج وتخلیه دود وبخار آب هود
الکترود جرقه زن وتشخيص 

 شعله
به برد کنترل وتشخیص تشخیص شعله )یون (با یک ولتاژ کم فعال شده وارسال پیام 

 گاز
در صورتی که فشار آب به میزان استانداردنباشددستور قطع وخاموش شدن سیستم را  سوييچ فشار آب

 می دهد
درصورت خارج نشدن دود از دود کش این قسمت عمل کرده و باعث قطع گاز  ترموستات دود

 در محیط میشود co4وجلوگیری از پخش شدن گاز 
 تعیین کننده میزان دما ومدار شوفاژسنسور اطمينان 

 



 what if شناسایی خطرات به روش

 ماتریس ریسک مورد استفاده:

 

 طبقه بندی شدت خطر

 

 نوع خطر طبقه تعريف

مرگ ومير يا از بين رفتن كامل 

 سيستم

 فاجعه بار 2

جراحات،بيماريهاي شغلي يا 

آسيب هاي وارده به سيستم 

 شديد باشد

 بحرانی 9

جراحات،بيماريهاي شغلي يا 

آسيب هاي وارده به سيستم 

 كوچك است

 مرزی 4

جراحات،بيماريهاي شغلي يا 

آسيب هاي وارده به سيستم 

 خيلي كوچك است

 جزئی 1

 

 

 

 

 

 

 

 



 سطح احتمال وقوع خطر

 

 تعريف سطح خطر احتمال وقوع

 مکرر 5 بطور مکرر اتفاق مي افتد

درطول عمر سيستم چندين 

مي افتد بار اتفاق  

 محتمل 4

گاهگاهي در طول عمر سيستم 

 رخ مي دهد

 گاه به گاه 3

احتمال وقوع آن در طول عمر 

 سيستم خيلي كم است

 خیلی کم 2

احتمال وقوع آن در طول عمر 

سيستم انقدر پايين است كه 

ميتوان آن را درحد صفر فرض 

 كرد

 غیرمحتمل 1

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 



 شناسایی خطرات

42/3/31نام دستگاه:پکیج فرولی                                                 تاریخ ارزیابی:  

امیدوار.علمدارلوارزیاب ها:رسولی.اکبری.نوروزی.سرخی.ایزدی.  

ریسکسطح  راه حل کنترلی  چه می شود اگر..؟ پیامد 

 شدت   احتمال    نمره 

آب مخزن به جوش آمده و بخار حاصل  2 1 2 

از جوشش آب فشار زیادی به آبگرمکن 

وارد می کند و اگر این فشار از آبگرمکن 

خارج نشود باعث انفجار آبگرمکن می 

ددگر . 

چه مي شود اگر ورودي 

گاز به طور خودكار قطع 

 نشود؟

صورت خاموش شدن آبگرمکن جریان در 9 4 6 

گاز به صورت اتومات قطع نشود و باعث 

دنشت گاز و انفجار می شو  

ترموكوبل  چه مي شود اگر

 عمل نکند؟

بررسی مسیر 

 گاز،تخلیه هوای مسیر

بررسی سیم کشی 

الکترودو یا تعویض 

 الکترود

بررسی شیر گاز و 

تعویض آن در صورت 

 نیاز

تنظیم توان اشتعال 

 مشعل

چه مي شود اگرمشعل  .باعث تولید مونواکسید کربن می شود 2 9 14

 معيوب باشد؟

باعث ترکیده شدن لوله های در سیستم    2 4 8 

 لوله کشی پکیج می شود
چه مي شود اگر شير 

 اطمينان عمل نکند؟

اب در سیستم گرمایشی ومصرفی جریان  4 4 2 

نداشته ودر همان جا می ماند واب 

نمی شود جایگزین . 

چه مي شود اگر پمپ سير 

كوالتور بسوزد يا بخوبي 

 عمل نکند؟

عدم ارسال پیام به برد کنترلی می باشد  4 4 2 

 .ودما توسط برنر  تنظیم نمی شود
چه مي شود اگر سنسور 

جداري در سيستم عمل 

 نکند چه مي شود؟

بررسی سیم کشی ویا 

تعویض سنسور         

                  

چه مي شود اگر سنسوور   .باعث جوش اوردن رادیاتور ها می شود 9 9 3

 اطمينان عمل نکند؟

 



چه مي شود ااگر شير گاز  نمی شود.  پکیج )ابگرمکن (وبرنر روشن  1 4 4 

 عمل نکند؟

به قسمتها واجزای پگیج فشار وارد می  1 4 4 

 شود.

چه مي شود اگر منبع 

 انبساط عمل نکند؟

دقیق ابی که سیستم گرمایشی را میزان  1 4 4 

 پر می کند نشان نمی دهد.
چه مي شود اگر شير 

 پركن عمل نکند؟

چک کردن ترموستات 

 دود

co4عدم خروج دود وبخار اب و 2 9 14 وارد  

 محیط می شود.
چه مي شود اگر هود عمل 

 نکند؟

 بررسی ترموستات دود

 بررسی سیم کشی

 بررسی دودکش

co4باعث پخش شدن گاز    14 در محیط می  

 شود.

چه مي شود اگر 

ترموستات دود عمل 

 نکند؟

پیام به برد کنترلی نمی رسد.و حسگر    14 بررسی برد کنترلی

شعله  جرقه وشعله ای  را احساس نمی 

کند  گاز درون پکیج و درون محیط 

 پخش می شود

چه مي شود اگر الکترود 

جرقه زن وحسگر شعله 

 فعال نشود؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول نتایج ارزیابی ریسک:

 نمره ريسك فراواني

3 4 

3 2 

1 6 

1 8 

1 3 

4 14 

 

:نمودار نتایج ارزیابی ریسک  
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 معیارهای تصمیم گیری بر اساس شاخص ریسک:

 

 

 

 نمودار درصد فراوانی:
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 ناحيه غير قابل قبول ناحيه احتياط ناحيه قابل قبول

 درصد فراوانی معیار ریسک طبقه بندی ریسک

ریسک باال)ریسک غیر قابل 

 قبول(

x≥9 64.83 

 x 8 64.83  4 ناحیه احتیاط

 X 2 76.32 ریسک فابل قبول


