
سال رد مي شد وليكن استفاده منبع دو جداره در تاسيسات گرمايشي براي اينكه آب مصرفي داشته باشيم در قديم از

استفاده از   هدف.رايج شده است دار كوئل   منبع و مخزن از استفاده ، مسي هاي كوئل توليد افزايش با   هاي اخير

باشد و بنابراين  ي سرويس ها ، آشپزخانه و حمام ميبرا تامين آب گرم مصرفي منبع كوئلي در تاسيسات گرمايشي ،

 .وجود اين تجهيزات در تاسيسات گرمايشي ساختمان الزامي مي باشد

  

باشد. در ترين روش براي توليد آبگرم بهداشتي مصرفي و ذخيره آن، استفاده از منابع كويل دار ميمتداولترين و بهينه
شده توسط ديگ، داخل يك كويل حرارتي كه معموال از چند شاخه لوله رفت و اين نوع مخازن آب داغ يا بخار تهيه 

گردد. تبادل باشد گردش نموده و پس از تبادل حرارت با ديوار لوله مسي. از كويل خارج ميبرگشتي از جنس مس مي
ه كرده است حرارت انجام شده باعث گرم شدن لوله مسي و در نهايت گرم شدن آب سرد خارج لوله كه آنرا احاط

 ود. شمي

 

هاي باالتر) داخل منابع را با فشارنيزه مي باشد اما در صورت استفاده از ورق سياه (گالوا ورق از  جنس منبع كويل دار
ي كاري و دما  دستگاه، نيز بر حسب فشار كاري ي بكار رفته در منابعفوالد  پوشانند. ضخامت ورق پوشش اپوكسي مي

شود. اين مخازن در دو نوع عمودي و افقي بر محاسبه مي  مخازن تحت فشار ضريب خورندگي آب بر اساس استاندارد
 .شودحسب محل نصب آنها بكار گرفته مي

  

  

  :مزاياي منبع كويلي

  .باشدسرعت گرم كردن آب در منبع كويل دار باالتر از منبع دو جداره مي 

 افت فشار بسيار كم منبع كويل دار



  

اين مخازن گرم كردن مقدار زيادي آب در مدت زمان كوتاه است كه اين ويژگي آن را براي مكانهايي مانند آپارتمان 
   هاي مسكوني ،هتلها،استخرهاي شنا،كارخانجات و كليه اماكني كه نياز به آب گرم قابل مصرف دارند مناسب مي سازد.

 

 

 

 

ي مخازن كويل دار نسبت به ديگر دستگاههاي توليد كننده آبگرم بهداشتي نظير منابع دو جداره اين است كه برتر
باشند. فقط از يك بدنه استقاده شده و پس از بروز اشكاالتي مانند تركيدگي و يا رسوب گرفتگي كامال قابل تعمير مي

 .باشدل مخزن، افت حرارتي آن بسيار كم ميضمنا بخاطر وجود منبع اصلي انتقال حرارت (كويل) در داخ

 

 

 

 

 

 

 

شكاالتي ا بروز هنگام شده دار نسبت به منابع دو جداره اين است كه چون فقط از يك بدنه استفاده كويل  برتري مخزن
) كويل( باشند. ضمناً بخاطر وجود منبع اصلي انتقال حرارتمانند تركيدگي و يا رسوب گرفتگي كامالً قابل تعمير مي

 .باشدمي كم بسيار آن حرارتي افت مخزن، داخل در

 


