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  مقررات طراحي دودكش براي سيستم هاي با محفظه احتراق باز
------------------ 

 (اين مقررات مخصوص دستگاه هاي با محفظه احتراق باز
	"محفظه احتراق بسته"م هاي رومسيلدستاست وشامل سي

 نمي شود.)
 

در  .دودكش باشد قطر لوله رابط 5cm /2متر براي هر  0/ 45ابط دودكش بايد حداكثر طول لوله ر -1
از طريق قطر لوله رابط بيشتر باشد بايد  5cm /2متر براي هر  0/ 45صورتي كه طول لوله رابط از 

 افزايش ارتفاع كل دودكش يا قطر لوله رابط ظرفيت مورد نظر را تأمين كرد.

 گالوانيزه : فوالدي ت ورق لوله رابط دودكش فلزي از ورقماخض -2
 

 ضخامت ورق قطر داخلي
 انيزهگالو

 ميليمتر 10cm 6 /0با قطر داخلي 
 ميليمتر 20cm 7 /0تا  15از قطر 
 ميليمتر 30cm 9 /0تا  25از قطر 

 ميليمتر 30cm 5 /1بزرگتر از قطر و 
 
لوله رابط دودكش ممنوع است حداقل ضخامت ورق وكالهك استفاده از حلبي يا ورق سياه براي ساخت  -3

 ميليمتر است. 6/0دودكش گالوانيزه براي ساخت لوله رابط 

متر  3دريچه هاي تأمين هواي ساختمان بايد  و آبي كولرفاصله كالهك دودكش با حداقل  -4
 درغيراينصورت,دودكش بايد تايك متر باالتر ازروي كولر امتداد يابد.باشد.
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حل سانتيمتر از كف م 120دهانه دودكش حداقل بايد در ارتفاع ,در صورت استفاده از بخاري ديواري  -5
 نصب تعبيه شده باشد.

 نانچه دودكش در داكت نصب مي شود، ميبايست داراي شرايط زير باشد:چ -6

 .داكت ويژه دودكش ها بايد از باال به هواي آزاد راه داشته باشد الف)
 اين داكت نبايد به فضاي داخل ساختمان راه داشته باشد. ب) 

 مقاوم در مقابل آتش از فضاي داخلي ملك جدا شود.)ر سانتيمت 10 كافي(حداقل پ) داكت با ديواري به ضخامت
  مجاز نيست.ت)قرار دادن لوله هاي فاضالب وهواكش فاضالب  بادودكش دستگاههاي گازسوز دريك داكت مشترك 

متر فاصله بين لوله هاي فاضالب ودودكشها وحصول اطمينان 1درصورتي كه امكان ديگري وجود نداشته باشد,رعايت 
 دن دودكشها الزامي استاز دودبندبو

با مصالح ساختماني پر شود و در محل سقف طبقات ،لوله هاي بايدي داخل داكت دودكشها) بين لوله هاي سيماني ث
 دودكش كامال مهار شوند.

ومحكم با بست يا ساپورت مناسب به ديوار جانبي داكت متصل استقراريافته بصورت مستحكم ,رو به باال) دودكشها ج
عايق روي دودكشها,مي بايست بانصب توري وپوشش مالت سيمان محافظت حرارتي مناسب عايق شود.  و با عايق

 شود.
متري طوقه تنوره تاكالهك, در پشت بامقرار مي گيرندبايد حتما 3قسمتي ازدودكشهايي كه براي رعايت فاصله ) چ

كام آنها,بامالت سيمان واجر دورچيني عايق بندي شده ,روي عايق طوري سيمي قرار گرفته وبراي اطمينان از استح
 شوند.

 كليه محل هاي اتصال دودكش بايد كامالً دودبند باشد. -7

نر و  مي باشد و بايد از نوع عممنوبراي دودكش  صاف سر ت لوله سيماني پيش ساختهاستفاده از قطعا -8
از كمربند  يست ، ميباهمدكش بمحل اتصال قطعات دودر ماده (فنجاني) استفاده شود در غير اينصورت 

استفاده شود به نحوي كه فاصله بين دودكش و كمربند كامالً دودبند شود. براي پر كردن فاصله مذكور 
كمربند مي تواند فلزي يا بوشن هايي از جنس لوله  .گرافيت (خمير ديگ) استفاده كردخميرمي توان از 

 باشد.

تا پشت بام ، بدون بطور مستقيم رند و قطعات دودكش بايد بصورت كامال هم محور روي هم قرار گي -9
 آنكه به فضاي بيرون ارتباط داشته باشد ادامه يابد. محلهاي اتصال بايد كامال دودبند باشد.

اطراف دودكش هاي سيماني يا آزبستي كه در بين فضاي خالي ديوارهاي كناف اجرا مي شوند بايد  -10
 لوله آزبست در ديوار دفن شود. با مصالح ساختماني پوشش شود به نحوي كه  10cmحداقل 

اگر با عايق حرارت و توري سيمي محافظت شود و  22cmدر داخل ديوار  10cmنصب لوله سيماني  -11
 فاصله داشته باشد مجاز است. 10cmاز فضاي بيرون ساختمان 

 .معابر عمومي براي طبقات زير زمين و همكف ممنوع است درمطلقا و اجراي دودكش از ملك همسايه  -12
سانتي  5ن كه لوله دوكش با عايق حرارتي پس از اخذ مجوز شهرداري مشروط بر اي،اي طبقات باالتربر
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متر باالتر از سطح بام امتداد يابد و مجموع  1تا  ، محافظت شده و با مصالح ساختماني پوشش داده شده
 مجاز است. ، متر تجاوز نكند 15طول آن از 

با بست و ساپورت مناسب و  ختمان اجتناب ناپذير است بايدهايي كه عبور آن ها از نماي سادودكش -13
با مصالح ساختماني كامالً  با نصب رابيتس يا توريعايق حرارتي شده و مستحكم به ديوار متصل و

 پوشيده شده باشد.

 ستون هاي فوالدي ساختمان ممنوع است.پلها و فضاي داخل عبوردودكش از درزانبساط ساختمانها و -14

از كنج اتاق ها در صورتي مجاز است كه دودكش عايق حرارتي شده و با مصالح اجراي دودكش   -15
 پوشش شود و اين پوشش باديوارهاي اطراف كامالً درگير باشد. 10cmت حداقل خامضبه ساختماني 

 130cmو حداكثر آن  90از كف ها  (دهانه دودكش)به ديوار بخاري حداقل ارتفاع ورودي دودكش  -16
بيشتر از هاي براي ارتفاع .سانتيمتر تعيين شده.120ي بخاري ديواري اين ارتفاع ,براپيشنهاد مي شود

بايد يك پارچه بوده و با بست هاي مناسب به ديوار محكم شود به  دودكش لوله رابط سانتيمتر,130
 كافي داشته باشد.ايستايي  طوري كه لوله رابط بدون اتصال به وسيله گازسوز

موجب سوخت وساز  آن تا انتهاي كالهك,از طوقه تنوره دستگاه,ي دودكش متر 3رعايت حداقل ارتفاع  -17
بهتر دستگاه مي شود.دستگاههاي گاز سوز با محفظه احتراق باز دراين شرايط مورد ازمايش موسسه 

 استاندارد قرار مي گيرند.

ستگاه گازسوز دهانه دودكش ها بايد كامالً باز و تميز باشد و به گونه اي اجرا شود كه بعد از نصب د -18
 شيب منفي نداشته باشد. آن به سمت دهانه خروجي دود دودكش,,بامحفظه احتراق باز

سانتيمتر كمتر باشد. 15از نبايدبايد به صورت روكار اجرا شود قطر دودكش شومينه ندودكش شومينه   -19
 قطر مناسب شومينه ها بايد بر اساس محاسبه مشخص شود .

عايق حرارتي در طول  همجراي عبور همه دودكشها اعم از فلزي يا مصالح ساختماني بايد با يك الي -20
 در جاي خود محكم شود. مي  يامصالح مناسب ديگرمسير پوشانيده شده و عايق با توري سي

در صورتي كه اجراي افقي اجتناب ناپذير باشد  .مجازنيست,اجراي لوله اصلي دودكش به صورت افقي  -21
به  ,نسبت به خط قائم,درجه 30زاويه ,بامناسب مثبت شيب قسمت عمودي دودكش بايد با  2اصله ف

مستنداتي ازقبيل عكس باشد.  دراين مورد بايد قبال با مهندس ناظر هماهنگ شده  .هم وصل شود
 شيب بايد به سمت خروجي دود نسبت به سطح.ضرورت داردپايان كار پرينت  آن روي نقشه يااساليد و

 مي شود. تاييدناظر مهندس دودكش توسط وزاويه شيب  طول قسمت شيبدار  ثبت باشدمافق 

به سانتيمتر30-20بايد حداقل  ، رهمه دودكش ها در محل دهانه ورود لوله رابط دودكش به ديوا  -22
ش تا دودكش به وسيله مصالح ساختماني ناشي از ريز )باشد چاله آشغالگيرداراي (سمت پايين ادامه يابد

 لوله اصلي دودكش يا عوامل خارجي كه ممكن است وارد دودكش شوند به آساني مسدود نشود.
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 مانع در مسير خروجي دود دودكش ها ممنوع است.هرگونه قرار دادن   -23

مبحث 1-8-17حتراق باز,ازجدولدستگاه هاي بامحفظه ا حداقل قطر داخلي لوله ي دودكش براي  -24
 يت ظوابط زيربه دست مي آيد:هفدهم مقررات ملي ساختمان با رعا

برون >> طول لوله رابط دودکش با L<<و درون گرايی  >>, ارتفاع دودکش,باH<<-الف 

 محاسبه شود.گرايی  
, سانتيمتر بدست می آيد ١٠از کمتر براساس محاسبات کشھايی که  دودقطر–ب 
 سانتيمترمنظورشود.١٠بايد

 

متر فاصله دارند بايد  3بام بيشتر از  ير موانع در پشتديوارهاي جانبي يا ساهمه دودكش هايي كه از   -25
متر است بايد  3از سطح بام باشد و دودكش هايي كه فاصله آن ها از موانع اطراف كمتر از باالتر متر  1

 از موانع اطراف بلندتر باشند. 60cmحداقل 

 باشد. 2 به 3ربع مستطيل باشد نسبت طول به عرض آن بايد مدودكش  مقطعدر صورتي كه   -26

وره) تنقطر لوله رابط دودكش ، بايد مساوي يا بزرگتر از اندازه محل خروج محصوالت احتراق (طوقه   -27
مبحث هفدهم   ب و ج آن در-بادرنظرگرفتن قسمت هاي الف2-2-8-17ضوابط بند بامگر اينكه  باشد.

 مقررات ملي ساختمان تطبيق كند.

در داخل و خارج  ي گازسوز با محفظه احتراق بازبراي دستگاهها استفاده از دودكش پالستيكي  -28
 ساختمان ممنوع است.

مگراينكه داخل داكت مخصوص دودكش واقع .مجازنيستسقف منصب دودكش در حياط خلوت   -29
 شود,اين داكت نبايد هيچگونه ارتباطي با بازشوهاي ساختمان داشته باشد.

كه " "Hكالهك هاي نوع از باشد. استفاده " H"با محفظه احتراق باز بايد از نوع كالهك دودكش هاي  -30
 دنباله آن مخروطي است و باعث كاهش قطر دودكش مي شود ، ممنوع است.

ميليمتر ساخته شود سطح آزاد مجاري  0/ 6كالهك دودكش بايد از ورق گالوانيزه به ضخامت حداقل  -31
راي دودكش ها ايد دو برابر سطح مقطع دودكش باشد. نصب كالهك بب""Hخروجي دود از كالهك 

 اجباري است.

ابعاد چشمه هاي توري كالهك هايي كه فاصله روپوش باران گير آنها تا محل اتصال به دوكش ، با  -32
 ميليمتر بيشتر باشد. 16ميليمتر كمتر و از  6توري ساخته شده است نبايد از 

روي كالهك  با رخو دنباله سيماني دودكش در بام ، بايد داخل دنباله كالهك گالوانيزه قرار گيرد   -33
 درگير و در جاي خود ثابت شود.



5 

 

بايد به گونه اي  ساختماندر اتاق خواب هايي كه از بخاري دودكش دار استفاده مي شود ، درزبندي   -34
باشد كه امكان تهويه وجود داشته باشد در غير اين صورت بايد با ايجاد دريچه هاي مناسب ، امكان 

 تهويه فراهم شود.

 ) ممنوع است وله هاي قابل انعطاف (آكاردئوني ) به عنوان دود كشلاستفاده از  -35

 سانتيمتر فاصله داشته باشند . 50همه دودكش ها از مواد قابل اشتعال بايد حداقل  -36

پايه مناسبي كه براي به  وزن دودكشها نبايد به دستگاه گازسوز تحميل شود وزن اين دودكشها بايد  -37
 .ميشود ، انتقال يابد  تعبيه آن

درجه  90زانوي  2برمبناي 1-8-17 مندرج درجدول"ظرفيت حرارتي وسايل گاز سوز "مقادير حداكثر -38
درصد از ظرفيت 10درجه يا معادل آن 90در لوله رابط ارائه گرديده است.به ازاي اضافه شدن هرزانوي 

 حرارتي دودكش كم مي شود.

  ممنوع است.ظ رعايت حداكثر ايمني ,به لحا عبور دود كش ازسقف كاذب وديوارهاي جانبي حمام -39
اين مقررات مربوط به دستگاههاي با محفظه احتراق بازومخصوص دستگاههاي مجهز به مشعل -40

جنس,قطر,شيب وكالهك  وازنظر دودكشهاي سيماني ودودكش هاي فلزي يك جداره است. اتمسفري وويژه
 د.براي پكيجهاي روم سيلد(با محفظه احتراق بسته )كاربردندار

كه درمجاورت آن ها مرتفعي  دربرابر ساختمان هاي,براي اجتناب ازايجاد اختالل درعملكرد دودكشها -41
 گردد,پيشنهاد مي شود:ايجاد ممكن است 

الف:جانمايي دودكش ها روي ديوارهاي جانبي يا ديوارهاي مشرف به حياط خلوت يا حياط اصلي ساختمان 
ه مهندسين ناظرساختمان(معمار,سازه ومكانيك)اعالم وضرورت اجراي الزم است  اين  مورد ب  صورت گيرد.
 دقت شود كه دودكش فاصله الزم ازموادآتشگير وآتشزاراداشته باشد.آن ابالغ شود.
با ارتفاع  يدربام ساختمانالزم ,افقي  خروجي دودكش هايي كه بدون داشتن فاصله :ب

 حداكثر تر قرارگرفته اند ,بازاويهباارتفاع بيشيا مانعي كمتر, ,در مجاورت ساختمان 
مانع, تا ميزان مجازفاصله گرفته سپس به حالت قائم درآمده از ,درامتدادقائم, درجه45

 نصب شود.دراين صورت:كالهك  آن وروي
افقي وامتداد قائم دودكش بايد بصورت اطمينان بخشي روي پايه يا سازه قسمت -1

 قرارگيرد. مناسبي
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 6لوله  قطعهبايد سوراخ شده ويك  ,ار,زير لوله دودكشدرانتهاي قسمت شيب د-2
به آن لحيم شود .انتهاي اين لوله بايد باز باشد تاامكان خروج بخارآب  به طول  مسي

 دردودكش را به بام فراهم كند. مايع شده
 

 



 (لوله هاي تامين هواوخروج دود)مقررات طراحي دودكش

 براي سيستم هاي با محفظه احتراق بسته 

Room sealed 

 دستگاه ويژه سيستم هاي با محفظه احتراق بسته است وشاملضوابط (اين 

 هاي بامحفظه احتراق باز نمي شود.)

 بستهرعايت اين ضواط براي نصابان مجاز سيستم هاي با محفظه احتراق 

  الزامي است.

------------------------------------------------------- 
 :با توجه به نوع محفظه احتراق و دودكش گازسوزتقسيم بندي دستگاه هاي 

هواي احتراق از محل نصب تامين و محصوالت احتراق در همان محل تخليه  دستگاه بدون دودكش : Aنوع 

 مثل اجاق گاز مي شود.

ل حهواي احتراق را از محل نصب تامين و محصوالت احتراق در خارج از م دستگاه با محفظه احتراق باز:Bنوع 

 مثل بخاري,آبگرمكن,پكيج هاي معمولي و... نصب تخليه مي شود.

محفظه احتراق اين دستگاه ها كامالً درزبند بوده و از محيط  دستگاه محفظه احتراق بسته (درزبند) : Cنوع 

محل نصب جدا شده است.هواي احتراق را از خارج محل نصب تامين مي كند و محصوالت احتراق را در خارج از 

 محل نصب تخليه مي نمايد.

  : C دستگاه هاي گازسوز (پكيج هاي گازي) نوع نصب 

 روش نصب مي شوند: " 3 "ه ب c دستگاه هاي گاز سوز نوع 

 coaxialالف :نصب بادودكش دوجداره هم محور

 ب:نصب با لوله هاي مجزاي هوا ودود.

 پ:نصب با تبديل



داره وكالهك جحتماً از دودكش و اتصاالت دوبااين روش جهت نصب دستگاه نصب با دود كش  دوجداره هم محور: 

 يا سازندگان مورد تاييد كارخانه سازنده استفاده شود.كارخانه سازنده دستگاه ه شده در هاي استاندارد ساخت

، در محل خود ثابت و محكم  طرف كارخانه سازندهزتوصيه شده ا مناسب اجزائ دودكش بايد با سيستم  )1

 شود.

باواشرهاي دودبند  اتصال كامل و صحيح قطعات  تامين هوا,وخروج دود اطمينان از باز بودن مجاري حصول  )2

اتصالي كامال دودبند ايجاد از هم جدا نشوند و قطعاتبطوري كه در ضمن كاردودكش هاي مورد تاييد,

 الزامي است.مجموعه خروج دود وتامين هواي احتراق مهار كردن مناسب  كنندالزامي است.

، تا  ه معادل زانوها)دستگاه گازسوز(مجموع طول هاي افقي وعمودي وانداز معادلدودكش  طول چنانچه  )3

باشد، استفاده از دودكش هاي دوجداره استاندارد  متر5ازكمتر باتوجه به كاتالوك كارخانه سازنده، هواي آزاد

 .دستگاه توصيه مي شود.براي نصب ) 1هم محور (شكل 

 

 

 

 

 )1(شكل 

 متر 5/0درجه معادل  45متر و هر زانوي  1درجه معادل  90هر زانوي  .طول معادل دودكشبراي محاسبه   )4

ستگاه دچنانچه برخي سازندگان ارقام ديگري راپيشنهاد كرده باشند,مالك نظركارخانه سازنده  .محاسبه شود

 است.

 عمودي –صورت افقي، عمودي يا افقي به سه  4و  3دودكش هاي دوجداره هم محوربا درنظر گرفتن بندهاي  )5

 ).3و  2قابل نصب هستند (شكل هاي 

 لوله ها, اتصاالت وكالهك دودكش بايد ساخت كارخانه سازنده يا سازندگان مورد تاييد كارخانه سازنده باشد. )6



ميلي متر به ازاي هرمتر (از سمت دستگاه به طرف هواي آزاد) 5 بايد باشيب منفي افقي كواكسيال دودكش )7

 نصب شود.

 

 )3(شكل              )2(شكل    

 

بدون سانتيمتر 15 حداقلت) انتهاي دودكش در صورتيكه از نماهاي بيرون ساختمان خارج شود ، بايد

  نما فاصله داشته باشد. از درنظرگرفتن طول كالهك

سانتيمتر و قطر لوله  10 (كواكسيال)خارجي لوله هاي دوجدارهلوله قطر درظرفيت هاي متعارف ,ث) 

از ساختمان  (هم محور) سانتيمتر است. قطر محلي كه براي خروج لوله هاي كواكسيال 6داخلي آن 

 ميليمتر باشد. 105در نظر مي گيرند بايد معادل 

 
 )4(شكل 



فضاي بيرون ساختمان ادامه پيدا كند. نصب پكيج ) هر دو لوله، دودكش هاي كواكسيال بايد تا ج

با محفظه احتراق بسته در صورتي كه لوله هواي آن تا خارج از ساختمان ادامه پيدا نكرده و در هاي 

 ولو اينكه لوله دود آن تا خارج فضاي داخلي ساختمان باشد غير قابل قبول بوده و مورد تاييد نيست.

 ساختمان ادامه پيدا كند.

) دودكش هاي كواكسيال (هم محوري) كه تا پشت نماي ساختمان ادامه پيدا كرده اند ولو اينكه چ

 15ا ت بدون درنظرگرفتن كالهك حداقل باشد مورد تاييد نيست و بايدشده  نماي ساختمان مشبك 

 د.نسانتيمتر بعد از نماي ساختمان ادامه ياب

عالمت استاندارد ملي ايران يا تاييديه دفتر ) نصب پكيج هاي محفظه احتراق بسته اي كه فاقدح

مجاز هستند و در ليست نيامده اند  انو نصاب انسرويسكارليست بروشور راهنما،  تحقيقات ساختمان.

 مورد پذيرش وافع نمي شود.

خ )قراردادن هرنوع مانع درخروجي دود ياورودي هواي دستگاه هاي بامحفظه احتراق بسته ممنوع 

 است.

 طبق كه آموزش هاي فني الزم را هاي ذيربطكارخانه نصابان مجاز دستگاه گازسوز توسط  نصب) د

فراگرفته واز طرف كارخانه  سازنده به عنوان نصاب مجاز پكيج هاي روم سيلد معرفي  5-2-1-17بند

 صورت  گيرد.بايد شده اند 

ماره ش ازجمله نشاني وشماره تماس, عالوه برمشخصات كامل خود بايد(پكيج)نصاب دستگاه گازسوز) ذ

   نمايند.و مهر و امضا  درج نقشه گاز ساختمان و مشخصات فني پكيج را در ذيل ,نوع سريال 

م لوله سيستمهندس ناظر نبايد چنانچه دستگاه در محلي نصب شود كه شرايط الزم رانداشته باشد,)ر

 كند.نبايد تاييد  را كشي

متر طول  1چنانچه طول معادل دودكش با محفظه احتراق بسته (مجموع طولهاي افقي و عمودي با احتساب  )8

ه نصب با دولول حدتعيين شده توسط كارخانه سازنده باشدبيشتر از درجه)،  90معادل براي هر زانوي 

 جداگانه درصورت داشتن شرايط زير بال مانع است .

 باشد. شدهصريحا اعالم  سازنده مجاز بودن نصب با دولوله جداگانه (هوا ودود)دردستور العمل كارخانه الف )

جداگانه يك لوله مخصوص خروج دود ويك لوله  نصب با دولوله دستگاه گاز سوز داراي ويژگي هاي الزم براي

 براي دريافت هوارا داشته باشد.



تگاه گازسوز براي ايجاد دهانه دريافت ب )دستكاري دستگاه گازسوز وايجاد سوراخ دربدنه وسطوح خارجي دس

 واردكنندگان ونصابان ممنوع است. هوا به وسيله فروشندگان

، طول  ها استفاده شود. در اينصورت براي هر يك از لوله لوله 2سيستم براي نصب از  چنانچه الزم باشد  )9

وديگري به  دودكش يكي به عنوان  لوله  2معادل به روش قبل محاسبه مي شود. استفاده از روش نصب با 

ميليمتر است وطول آنها بسته به مارك ومدل متفاوت   80مجازاست .قطر اين لوله ها هوا  عنوان  لوله تامين 

معادل بيشتري را اعالم برخي از سازندگان طول هاي  .مجاز است  )24*2متر براي هركدام از لوله ها(24وتا 

 .به كاتالوگ دستگاه مراجعه شود د.درهرمورلذا الزم استكرده اند 

 .ساخت كارخانه سازنده دستگاه باشددر روش نصب دو لوله ، همه لوله ها ، اتصاالت و كالهك ها بايد  )10

در روش نصب دو لوله، ترجيحاً طراحي دودكش طوري صورت گيرد كه انتهاي هر دو لوله در بيرون ساختمان   )11

 سانتيمتر باشد. 50فاصله آنها از هم حدود  ترجيحادر يك منطقه فشار قرار گيرند و

 



 )5(شكل 

افقي ازنما خارج شوند,نيازي به فاصله عمودي بين لوله ها  دريك طرازدرصورتيكه لوله هاي هوا ودود يكدستگاه 

  نمي باشد. 

ولوله دود درصورتي كه لوله هاي ورود هوا وخروج دود دريك طرازعودي ازنما خارج نشوند لوله هوا بايد درپايين 

 درباال قرار گيرد.

لوله هاي خروج  متر فاصله بين3دستگاه پكيج  ازنما خارج شود, درصورتيكه لوله هاي هوا ودود بيش ازيك 

 آنها رعايت شود دودوورودهواي

دودكش دستگاه هاي گازسوز فن دار كه از سقف يا ديوار عبور مي كند بايد با استفاده از كيت مخصوصي   )12

      كه الزاماً توسط شركت سازنده در دسترس نصاب قرار مي گيرد نصب شود.

درهمه موارد كالهك دودكش پكيج هاي بامحفظه احتراق بسته بايد ساخت كارخانه سازنده باشد.نمونه هاي  )13

 وجوددربازار براي اي نوع كاربري مناسب نيستند.م

سانتيمتر است مگر  60دودكش دستگاه فن دار با محقظه احتراق باز با موانع مقابل حداقل فاصله خروجي   )14

 اينكه سازنده با توجه به قدرت فن ترتيب ديگري را مقرر گرده باشد.

ميليمتر فاصله داشته  300كالهك پكيج هاي فن دار بايد از باال ، پايين و اطراف با دريچه هاي تامين هوا   )15

 باشد.

فاصله كالهك دستگاه هاي گاز سوز فن دار از موانع و بازشوها (پنجره ها و دريچه هاي تامين هوا) بايد   )16

 مطابق شكل و برابر ارقام جدول پيوست باشد.

                   

 نصب با تبديل                                        

بامحفظه احتراق بسته پيشنهاد شده است.اين  براي دستگاه هاي"تبديل"روشهاي مناسبي براي نصب با 

 قابل استفاده است. هادرصورت برقرار شدن شرايط زيرروش 

استاندارد هاي مرجع قابل قبول موسسه تبديل داراي مهرموسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران يا -1

 مذكورباشد.

تبديل كامال با مجاري دود وهواي دستگاه,باواشرهاي آب بند مخصوص درگير شده واتصال هوابند ودودبند -2

 مطمئني راايجاد كند.
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