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معرفــی گــروه مبنــا
Mabna Group Introduction



گــروه مبنــا
ــزي  ــت و ممي ــرژي، مديري ــرف ان ــازي مص ــاي بهينه س ــراي فعاليت ه ــدف اج ــا ه ــا ب مبن
ــركت هاي  ــا ش ــكاري ب ــق هم ــد و از طري ــيس گردي ــال 1379 تاس ــور در س ــرژي در كش ان
ــاختمان،  ــاي س ــن آوري در بخش ه ــي و ف ــش مهندس ــا دان ــت ارتق ــي در جه ــر اروپاي معتب
ــر  ــاوه ب ــه ع ــن زمين ــد و در اي ــت مي كن ــت وگاز فعالي ــرق، نف ــای ب ــت و بخش ه صنع
انتقــال دانــش فنــي و مهندســي، محصــوالت كارآمــد و كــم مصــرف متنوعــي را در كشــور 
ارائــه مي نمايــد. ايــن مجموعــه بــا در اختيــار داشــتن بيــش از 80 نفــر پرســنل كارآزمــوده و 
متخصــص و چنديــن نمايندگــي فعــال در سراســر كشــور، خدمــات انــرژي و محصــوالت 
ــه مشــتريان  ــرژي ب ــش بهــره وري ان ــرژي و افزاي ــد را جهــت بهينه ســازي مصــرف ان كارآم
خــود در دو حــوزه ســاختمان و صنعــت ارائــه مي نمايــد. ايــن گــروه در قالــب پنــج شــركت 
تابعــه مشــاوران بهســازی و نوســازی انــرژی/ مشــاوران توســعه فرآينــد/ حــرارت گســتر

پايش انرژی و انرژی گستر در زمينه های مختلف و تخصصی فعاليت می نمايد. 

ــازی  ــوزه بهينه س ــی در ح ــوالت تخصص ــات و محص ــه خدم ــه ارائ ــن مجموع ــان اي آرم
ــوده و ســعی  ــدار ب ــی در توســعه پاي ــای حيات ــوان يكــی از محوره ــه عن ــرژی ب مصــرف ان
ــردی در تجهيــزات و فعاليــت هــای مهندســی  ــا انتقــال فنــاوری هــای كارب نمــوده اســت ب
ــتای  ــی در راس ــور گام كوچك ــه كش ــاختمانی ب ــی و س ــای صنعت ــاز در بخش ه ــورد ني م
نيازهــای روزافــزون ايــن حــوزه بــردارد. تــاش در جهــت ارتقــاء فرهنــگ ســازی در زمينــه 
ــای  ــوع در فرآينده ــن موض ــه اي ــگاه ب ــودن ن ــردی نم ــرژی، كارب ــرف ان ــازی مص بهينه س
ــا  ــی ب ــای كنترل ــن و الگوه ــای نوي ــری تكنولوژی ه ــه كارگي ــكات ب ــل مش ــی، ح طراح
ــی نمــودن طــرح هــای آزمايشــی و  ــن اســتانداردها و اجراي ــه ســازی، تدوي محوريــت بهين
ــه  ــل ب ــت ني ــروه جه ــن گ ــت اي ــای فعالي ــه محوره ــه از جمل ــن زمين ــی در اي ــوت مل پايل
تحقــق آرمــان بهينه ســازی اســت كــه اميــد اســت بــا اقبــال مخاطبــان و فعــاالن حــوزه هــای 
ــا چالــش انــرژی در كشــور گــردد. مهندســی، منجــر بــه برداشــتن گام موثــری در مقابلــه ب
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دربــاره ولف
About WOLF



دربــاره ولف
درباره ولف

كارخانــه WOLF آلمــان از ســال 1963 فعاليــت خــود را در عرصــه تاميــن تجهيــزات بهينــه 
ــه كســب  ــق ب ــدا موف ــان ابت ــرد و از هم ــاز ك ــوع آغ ــه مطب گرمايشــی و سرمايشــی و تهوي
ــواع  ــد و ســاخت ان ــه تولي ــی در زمين ــی و اســتانداردهای جهان ــر اروپاي گواهينامه هــای معتب
ــاختمانی  ــان های س ــازها و هوارس ــی و هواس ــر چگالش ــی و غي ــوالدی چگالش ــای ف بويلره
ــادی  ــال های متم ــت س ــه در گذش ــد ك ــرفته گردي ــی پيش ــتم های كنترل ــی و سيس و صنعت

كيفيــت و دانــش توليــد ايــن محصــوالت افزايــش پيــدا كــرد.

از مهمتريــن محصــوالت ايــن شــركت، هواســازهای مختلــف بــا تكنولوژی هــای متفــاوت توليد 
مــی باشــد كــه در ســاليان گذشــته بــه عنــوان اســتراتژيک تريــن كاالی ايــن شــركت تبديل شــده 
و حجــم بااليــی از صــادرات و توليــدات ايــن شــركت را بــه كشــورهای مختلــف دنيــا شــامل 
می گــردد. در حــال حاضــر ايــن شــركت بــه عنــوان بزرگتريــن توليــد كننــده هواســازهای تاميــن 
بــار سرمايشــی وگرمايشــی، هوای تــازه، هواســازهای بيمارســتانی و هايژنيک، هواســازهای مجهز 
بــه سيســتم بازيافــت حرارتــی بــا مبــدل هــای متنــوع و در ظرفيــت هــای هوادهــی مختلــف، 
ــای  ــی و آزمايشــگاه ها و اگزاســت فضاه ــپزخانه های صنعت ــگ، اگزاســت آش اگزاســت پاركين
صنعتــی مختلــف، در اروپــا بــوده و بيشــترين حجــم صــادرات را نســبت بــه ســاير شــركت های 

اروپايــی بــه آمريــكا  و خاورميانــه و آســيا انجــام می دهــد.

ــا هــر گونــه طراحــی و ســاخت تجهيــزات  توليــد هواســاز در 5 مــدل گوناگــون مناســب ب
ــتهاک  ــمگير اس ــش چش ــب كاه ــات، موج ــد قطع ــتاندارد تولي ــت و اس ــن كيفي ــا باالتري ب
ــرات و نگهــداری سيســتم  ــه هــای جــاری و تعمي ــزات، افزايــش عمــر، كاهــش هزين تجهي
و در نهايــت كاهــش قابــل توجــه انــرژی مصرفــی توســط هواســاز می گــردد كــه بــر ايــن 
اســاس هواســازهای شــركت WOLF آلمــان در باالتريــن ســطح گريــد انــرژی در اروپــا بــوده 

ــوند. ــناخته می ش ــازها ش ــوع هواس ــن ن ــوان كم مصرف تري ــه عن و ب

ــد  ــدف تولي ــن ه ــی مهم تري ــرژی مصرف ــل ان ــتفاده از حداق ــبز و اس ــده ای س ــه آين ــگاه ب ن
ــد. ــه می باش ــن مجموع ــاله اي ــر 50 س ــان  در عم ــه WOLF آلم ــوالت كارخان محص

www.wolf-heiztechnik.ir

7



فهـرسـت کامل محصوالت
Products List



فهـرسـت

بویلرهای چگالشی گازسوز 

مشخصات فنی

تکنولوژی بویلرهای چگالشی

صرفه جویی انرژی

تجهیزات کنترلی

مدیریت سیکل های گرمایشی

کولکتورهای خورشیدی

گواهینامه ها و تائیدیه ها

پروژه های اجرایی
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بویلرهـاي چگالشـي گازسـوز



بویلرهاي چگالشي

بويلرهـاي چگالشـي، اوليـن  بـار در سـال 1980 ميـادي توليـد گرديـد. در طـي سـال هاي 
متوالـي تحقيـق و توسـعه، عملكـرد اين بويلرهـا بهبود يافته اسـت. آخرين تكنولوژي سـاخت 
بويلرهاي چگالشـي، بويلرهايي اسـت كه بسـيار سـبک و كوچک و با ظاهري شـبيه به موتور 

مي باشـند.  خودرو 

كارخانـه WOLF آلمـان در سـال 2005 ميـادي موفق به سـاخت اولين سـري ايـن بويلرها با 
نـام پكيج هـای چگالشـــی گازســوز MGK شـد. شـركت مبنا نيز دو سـال بعـد از آن، دانش 
مهندسـي الزم جهـت طراحـي و اجـراي ايـن بويلرهـا در سـاختمان هاي كشـور را كسـب 
نمـودو. اوليـن پكيج مركزي چگالشـي در كشـور، در سـال 1388 مطابق با آخريـن تكنولوژي 

بويلرهـاي چگالشـي طراحـي و اجـرا گرديد.
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بویلرهـاي چگالشـي گازسـوز

CGB

MGK 2 130-300 kW

MGK 2  390-1000 kW
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 WOLF شـركت مبنا در همـكاري با كمپانــی
آلمـــان، بويلرهـای چگالشــی گاز ســـوز را 
متناسـب بـا كاربري هـاي مختلف ساختمـــان 
بـا زيربنـاي 50 مترمربــع تـا بيـش از 30000 

مترمربــع بـه شـرح ذيـل عرضـه مي نمايـد:

 بويلر ديواري چگالشي گازسوز مدل CGB جهت تامين گرمايش مركزي ساختمان در سه مدل:

CGB - 50/75/100

 ديگ مركزي چگالشي گازسوز مدل MGK-2 جهت تامين گرمايش مركزي ساختمان در پنج مدل:

 MGK-2 - 130/170/210/250/300

 ديگ مركزي چگالشي گازسوز مدل MGK-2 جهت تامين گرمايش مركزي ساختمان در شش مدل:

MGK-2 - 390/470/550/630/800/1000

گرمايش ساختمان های بزرگتر با استفـاده از يـک كنتـرل واسـط جهـت كنترل آبشـاری بويلرها استفاده می شود.



مشخصـات فنـی
CGB



CGB ویژگي هاي بویلر

 قابليـت برقـراری اتصـال مـدوالر جهـت تاميـن تـوان خروجـی بـه صـورت آبشـاری و بـا 
 400kWواحـد كارايی 

 دارای باالتريــن اسـتانداردهای كارايــی وكيفيت اروپا، باالتريــن اسـتاندارد كارايی انرژی 
 )NOx5( و زيسـت محيطی )****(

 اخذ نشان DVGW اروپا به دليل احتراق پـــــاک و بدون آالينده
RAL-UZ-61 دريافت برترين نشان كارايی و زيست محيطی اروپا 

 مجهـــز به مشعل پرميكس با الياف فلـــزی جهت افزايــش توان تششعی و حداكثر مدوالسيون
 دارای مبدل حرارتی استوانه ای از آلياژ آلومينيوم- سليكون جهت كاركرد به صورت چگالشی و با راندمان % 110 
 مجهـز بـه سيسـتم كنتـرل فـوق پيشـرفته بـا قابليـت برنامه ريـزی سـاعتی، سيستـــم عيب ياب 
الكترونيكی و امكان نصب ترموسـتات داخلی،  سنسـوردمای هوای بيرون و سيستم كنترل از راه دور

 قابليــت سـرويس محفظــه احتــراق در مـكان نصــب، تحت فشـار و بدون نياز بـه تخليه 
WOLF سيسـتم با تكنولـوژی انحصـاری

 سرويس و نگهداری آسان به دليـل دسترسی كامل به تمامی اجزا و قطعات
 %50 صرفه جويی در مصرف انرژی

 2 سال گارانتی شركت مبنا، 2 ماه گارانتی تعويض
 خدمات مهندسـی و پس از فـروش شـركت مبنا
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بویلر دیواری مرکزی
CGB 50CGB 75CGB 100واحدمدل

60/80 ˚C  توان خروجي درkW4670.191.9

 30/50 ˚C  توان خروجي درkW49.975.898.8

kW4771.594بارگرمايي اسمي 

60/80 ˚C  حداقل توان خروجي درkW1118.218.2

30/50 ˚C  حداقل توان خروجي درkW12.219.619.6

اتصاالت

in4لوله رفت سيكل گرمايش
1

12
1

12
1

1

in4لوله برگشت سيكل گرمايش
1

12
1

12
1

1

in3/43/43/4لوله ورودي گاز

mm80/125110/160110/160قطر دودكش )هوای ورودی/گازهای خروجی(

مشخصات سوخت مصرفي

m³/h4.947.7710.03مصرف گاز طبيعي

mbar202020فشار گاز )گاز طبيعي(

راندمان

 30/40 ˚C 110110110%راندمان استاندارد در

 60/80 ˚C 989898%راندمان در بار اسمي در

سیکل گرمایش

bar/°C3/906/906/90 حداكثر دماي مجاز/ حداكثر فشار كاركرد

برق مصرفي

W17575130حداكثر مصرف برق

مشخصات فیزیکي

mm440*393*855566*548*1020566*548*1020ابعاد )ارتفاع * عمق * طول(

kg459393وزن

استاندارد

CE كد ثبت استانداردCE0085BR0164

CGB مشخصات فني

مشخصات فنی
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* ابعاد به میلیمتر

1- رفت گرمايش
2- اتصال گاز

3- برگشــت گرمايش
4- تخليه آب كندانس

1- رفت گرمايش
2- اتصال گاز

3- برگشــت گرمايش
4- تخليه آب كندانس

Wall-mounted gas condensing boilers CGB-35, CGB-50

Wall-mounted gas condensing boilers CGB-75, CGB-100



مشخصـات فنـی
 MGK-2/ 130 /170/210/250/300



MGK-2/ 130 /170/210/250/300 ویژگي هاي دیگ مرکزي

 قابل ارائه در 5 مدل و با قابليـت مدوالسيون با توان خروجـي از 23kW تا kWا294
 مناسـب برای گرمايش و تامين آب گرم مصرفی فضاهايی با زير بنای بيش از 1000 تا 15000 متر مربع

 راندمان %110 جهت احتراق كامل به  منظور كاهش گازهاي آالينده
 سيستم كنترل پيشرفته جهت كاربرد در انواع سيستم هاي گرمايش ساختمان

 مجهـز بـه مبـدل حرارتـي راندمـان بـاال از آليـاژ آلومنيوم - سيليكــون، بـا طول عمــر باال، 
بـدون رسـوب گيري و نيـاز بـه تعميـر و نگهـداري

 كوچک و سبک با توان خروجی بسيار باال
 طراحی ويژه جهـت سهولت در نصـب، بازرسـی و سرويـس در كوتاه ترين زمان 

 عدم نياز به برقراری حداقل جريان گردشی آب در ديگ
 عدم محدوديت جهت كاهش دمای آب گرم برگشتی به ديگ

 حداقل %50 صرفه جويـی در مصـرف انرژی ساالنه در مقايســه با موتورخانه های رايـج
 60 ماه گارانتی سيسـتم و 42 ماه گارانتی برای تمام بخش های متحرک و برقــی توسـط شـركت مبنا

 خدمات مهندسی و پس از فروش شركت مبنا
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واحدمدل
MGK2

130
MGK2

170
MGK2

210
MGK2

250
MGK2

300
60/80 °C توان خروجي درkW117156194233275

30/50 °C توان خروجي درkW126167208250294
kW120160200240280بار گرمايي نامی

60/80 °C حداقل توان خروجي درkW2327343945

30/50 °C حداقل توان خروجي در  kW2430374449

kW2327354146بار گرمايی اسمی حداقل

100-10017-10017-10017-10017-19%دامنه تغييرات توان خروجی

اتصاالت  
mm160160160160200قطر دودكش

mm160160160160160قطر لوله تامين هوای احتراق )لوازم جانبی(

in2لوله رفت سيكل گرمايش
1

12222

in2لوله برگشت سيكل گرمايش
1

12222

in12قطر لوله گاز
1

12
1

12
1

12
1

1
مشخصات سوخت مصرفی

m³/h 13/116/82125/229/4مصرف گاز طبيعی

mbar2020202020فشار گاز طبيعی

مشخصات سیکل آب گرم
lit1215/4162022حجم آبگيری بويلر

mbar95100115135160 افت فشار آب گرم 

   ∆t=20k bar66666حداكثر فشار كاركرد بويلر 

C9090909090°حداكثر دمای كاركرد بويلر

مشخصات گازهای خروجی وآب کندانس
C45-6545-6545-6545-6545-65°دمای گازهای خروجی از دودكش در حداكثر توان خروجی

g/s56/772/690/8108/9127/1دبی جرمی گازهای خروجی از دودكش

l/h1216202428ميزان آب كندانس 

30/40 °C  آب كندانس PH 44444ميزان

برق مصرفی
W30-20045-28045-28045-28045-280ميزان مصرف برق

مشخصات فیزیکی
kg195250271292313وزن

استاندارد
CE 0085كد ثبت استانداردBR01170063BQ38050063BQ38050063BQ38050063BQ3805

 مشخصات فني
130 تا 300 کیـلو وات

مناسب برای گرمایش و تامین آب گرم مصرفی فضاهایی با زیر بنای بیش از 1000 تا 15000 متر مربع

مشخصات فنی
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 ابعاد دستگاه و اتصاالت 
130 تا 300 کیلـو وات

MGK 130 MGK 170 -210 -250 -300

1- دودکش
2- لوله آب گرم خروجی

3- دهانه ورودی هوای تازه

4- لوله جریان آب برگشتی
5- لوله گاز

6- ورودی کابل ها



مشخصـات فنـی
 MGK-2/ 390 /470/550/630/800/1000



MGK-2/ 390 /470/550/630/800/1000 ویژگي هاي دیگ مرکزي

 قابل ارائه در 6 مدل و با قابليـت مدوالسيون با توان خروجـي از kWا64 تا kWا1000
 مناسب برای گرمايش و تامين آب گرم مصرفی فضاهايی با زير بنای بيش از 8000 متر مربع

 راندمان %110 جهت احتراق كامل به  منظور كاهش گازهاي آالينده
 سيستم كنترل پيشرفته جهت كاربرد در انواع سيستم هاي گرمايش ساختمان

 مجهـز بـه مبـدل حرارتـي راندمـان باال از آليـاژ آلومنيـوم - سيليكــون، با طول عمــر باال و 
بـدون نياز بـه تعميـر و نگهداري

  كوچک و سبک با توان خروجی بسيار باال
 طراحی ويژه جهـت سهولت در نصـب، بازرسـی و سرويـس در كوتاه ترين زمان 

 عدم نياز به برقراری حداقل جريان گردشی آب در ديگ
 عدم محدوديت جهت كاهش دمای آب گرم برگشتی به ديگ

 حداقل %50 صرفه جويـی در مصـرف انـرژی ساالنه در مقايســه با موتورخانه های رايـج
 60 ماه گارانتی سيسـتم و 42 ماه گارانتی برای تمام بخش های متحرک و برقــی توسـط شـركت مبنا

 خدمات مهندسی و پس از فروش شركت مبنا

www.wolf-heiztechnik.ir

23



24

 MGK2واحدمدل
390

MGK2
 470

MGK2 
550

MGK2 
630

MGK2 
800

MGK2 
1000

60/80 °C توان خروجي درkW366.7434.7511.6584.4700931

30/50 °C توان خروجي درkW392467.1549.3626.67521000

kW371.2443.6521593.9710942بار گرمايي نامی

60/80 °C حداقل توان خروجي درkW58.570.784.596.7119157

30/50 °C حداقل توان خروجي در  kW64.278.794106.8133174

kW59.573.286.898.5122160بار گرمايی اسمی حداقل

100 - 10017 - 10017 - 10017 - 10017 - 10017 - 17%دامنه تغييرات توان خروجی

اتصاالت  
mm250250250250250250قطر دودكش

mm200200200200200200قطر لوله تامين هوای احتراق )لوازم جانبی(

in333344لوله رفت سيكل گرمايش

in333344لوله برگشت سيكل گرمايش

in22222.52.5قطر لوله گاز

مشخصات سوخت مصرفی
m³/h43.251.660.669.180.3106.6مصرف گاز طبيعی

mbar  202020202020فشار گاز طبيعی

مشخصات سیکل آب گرم
lit5056626880.692.6حجم آبگيری بويلر

mbar120113126118127123 افت فشار آب گرم 

   ∆t=20k bar666666حداكثر فشار كاركرد بويلر 

C909090909090°حداكثر دمای كاركرد بويلر

مشخصات گازهای خروجی وآب کندانس
C35 - 6535 - 6535 - 6535 - 6542 - 6540 - 65°دمای گازهای خروجی از دودكش در حداكثر توان خروجی

g/s156.3185.2225.3247.4307407دبی جرمی گازهای خروجی از دودكش

l/h394652597793ميزان آب كندانس 

30/40 °C  آب كندانس PH ميزانapprox. 4.0approx. 4.0approx. 4.0approx. 4.0approx. 4.0approx. 4.0

برق مصرفی
W42 - 41045 - 44048 - 58050 - 66050 - 85060 - 1835ميزان مصرف برق

مشخصات فیزیکی
kg390420450480625680وزن

استاندارد

CE 0085كد ثبت استانداردCN03260085CN03260085CN03260085CN03260085CN03260085CN0326

 مشخصات فني
390 تا 1000 کیـلو وات

مناسب برای گرمایش و تامین آب گرم مصرفی فضاهایی با زیر بنای بیش از 8000 متر مربع

مشخصات فنی
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MGK 800 -1000MGK 390 - 630

410 mm365 mmJ
70 mm85 mmK

250 mm160 mmL

140 mm85 mmM

290 mm240 mmN

579 mm525 mmO

1316 mm1290 mmP

562 mm535 mmQ

435 mm410 mmR

MGK 800 -1000MGK 390 - 630

2265 mm1880 mmA
1700 mm1295 mmB

565 mm565 mmC
970 mm

930 mm with out casing
850 mm

790 mm with out casingD

1506 mm1460 mmE

1460 mm1420 mmF

2015 mm1700 mmG

1784 mm1480 mmH

1496 mm1180 mmI

a- دهانه تامین هوا
b- لوله گاز

c- اتصاالت ومتعلقات ایمنی
d- لوله آب گرم خروجی

e- لوله جریان آب برگشتی 
f- لوله تخلیه
g- دودکش

h- تخلیه کندانس

 ابعاد دستگاه و اتصاالت 
390 تا 1000 کیلو وات



تکنولوژی بویلرهای چگالشی



تکنولوژی بویلرهای چگالشی

بويلـر از يـک محفظـه ای تحـــت فشـار مشـتمل بر مخــزن يـا لوله هـاي آب، مبـدل حرارتي، 
مشـعل، دودكــش و سيستم كنترل تشكيل شــده اسـت كه گرماي حاصل از سـوزاندن سوخت 
در مشعــل را بـه آب انتقـال مي دهـد. بـه  منظور آشـنايي با تكنولـوژي و مزيت هـاي بويلرهاي 
چگالشـي و درک بهترقابليت هـای سيسـتم، ابتـدا عملكرد بويلرهاي رايج تشـريح داده می شـود.

بویلرهاي رایج

به طوركلـي يـک بويلـر معمولي با كيفيـت مطلوب و راندمــان باال، بـا توجه به اينكـه فقط امكان 
بهره گيــري از گرماي محسوس سوخت را دارد، در بهترين شرايــط مي تواند راندمانــي در حدود 
% 82 داشـته باشــد، البتـه بـا  توجـه به عدم كنترل پذيــري كامــل بويلـر و عدم تطابــق ظرفيت 
ديـگ و مشـعل، كارايي سـاالنه بويلرهاي معمولي بسـيار پايين تـر و در حـدود % 70  خواهد بود.

www.wolf-heiztechnik.ir
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در بويلرهـاي معمولــي بـا توجـه به راندمان مبدل حرارتي، بخشـي از گرماي محسـوس سـوخت بـه آب منتقل 
مي شـود و قسـمتي از گرماي محسـوس كه به آب منتقــل نشـده به همراه تمامــي گرماي نهان از طريق دودكش 
بـه محيـط بيـرون تخليــه مي گردد. ميــزان دريافت گرماي محسـوس با توجه به كيفيــت بويلر متفـاوت خواهد 

بـود و در بويلرهـاي فاقـد كيفيت، بـه مراتب پايين ترمي باشـد.
البتـه مي تـوان بـا برخـي اقدامـات بهينه ســازي و اسـتفاده از تجهيـزات كنترلـي، راندمـان بويلرهاي رايــج را تا 

حـدودي افزايـش داد كـه در ادامـه توضيحاتـي در اين زمينه آورده شـــده اسـت.

 

 

 

  

  

 

  

 

تلفات گرمای محسوس 14%

خروجی 82%
گرمای محسوس 100%

گرمای نهان 11%
انرژی گاز ورودی

دودكش بويلر

تلفات گرمای نهان 11%

اتاف بدنه 4%

راندمان بویلرهاي رایج

هوای ورودی به بويلرهوای ورودی به بويلر

گازهای خروجی از بويلر

الف- پیش گرم کردن هواي ورودي به بویلر

پيش گرم كـردن هـواي ورودي بـه بويلـر از طريـق انتقـال گرمـاي گازهـاي خروجـي از دودكــش بـه هــواي 
ورودي بويلـر انجـام مي شـود. بـا ايـن روش شـرايط احتـراق بهبــود مي يابـد و راندمان كلـي بويلر بـه ازاي هر 

40 درجـه سـانتيگراد افزايش دماي هـواي ورودي 
معـادل %2/5 افزايش خواهد داشـت. با اين رونــد 
چنانچـه دمـاي گازهـاي خروجــي بيـش از حـد 
كاهـش يابــد )نزديـک بـه نقطـه شـبنم(، امـكان 
بـروز ميعــان در گازهاي خروجي وجـود دارد كه 

موجـب خوردگـي در دودكـش مي گـردد. 
همچنيـن افزايـش دمـاي هـواي احتــراق سـبب 
گسـترش انتشـار NOx آالينــده زيسـت محيطــي 

مي گـردد.

تکنولوژی بویلرهای چگالشی
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ب- بهره گیري از اکونومایزر

بـراي انتقـال گرمـا از گازهـاي خروجـي دودكش بـه آب ورودي به بويلر از اكونومايزر اسـتفاده مي شـود و از اين 
طريـق ميـزان انــرژي الزم در بويلـر به دليـل پيش گـرم كـردن آب ورودي، كاهـش يافتــه و در  نتيجـه راندمـان 

كلـي بويلـر افزايـش مي يابد.

تقريبـا بـه ازاي هر5 درجه سـانتيگراد افزايـش دماي آب گرم ورودي به بويلر به ميزان %1 در مصرف سـوخت صرفه جويي 
مي گـردد. اكونومايزرهـا هماننـد سيسـتم پيش گـرم كـردن هـوا، مشـكات مربوط بـه بـروز ميعـان و خوردگـي را دارند.

ج- اسـتفاده از توربوالتورها

توربوالتورها يک سـري تيغه و مانع هسـتند كه درون لوله هاي آتشـي، در قسـمت ابتدايي مسـيرگازهاي خروجي 
در بويلرهـاي لوله آتشـي مورد اسـتفاده قـرار مي گيرند. 

توربوالتــورها به منظـور ايجـاد اغتشـاش در مسـير جريـان گاز و افزايــش انتقـال حرارت به سـطح لولـه  به كار 
بـرده می شـود، بـا ايـن روش راندمـان كلي بويلـر افزايـش مي يابد.

رادياتور

گازهاى خروجى
اكونومايزر از دودكش

بويلر آب داغ
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ه- بهبود عایق کاري بدنه بویلر

اتــاف حرارتـــي از بدنــه بويلــر و تلفــات تشعشــعي از ديگــر پارامترهايــي اســت كــه ســبب كاهـــش راندمــان 
ــردد.  ــر مي گ بويل

بــا كاهــش تــوان بويلــر ميـــزان تلفــات تشعشعـــي تــا % 7 قابــل افزايــش اســت، بنابرايـــن عايق كاري مناســـب 
بدنــه ســبب كاهــش اتــاف حرارتــي و تلفــات تشعشــعي از ديــگ مي شــود و بــه ايــن روش مي تــوان راندمـــان 

بويلــر را افزايــش داد.

د- کنترل احتراق

درصـد بـاالي هواي اضافــه در بويلرها، سـبب انتشـار بيشـتر NOx، افزايش ميـزان دبي جرمي هــوا و در نتيجه 
افزايـش تلفـات حرارتـي از طريـق گازهـاي خروجي از دودكـش مي گردد. 

بـراي بهبـود ايـن موضـوع از سيسـتم هاي كنتـرل احتـراق بويلـر و كنتـرل ميـزان هـواي تـازه اسـتفاده مي كنند. 
مي تـوان گفـت بـه ازاي هـر يـک درصـد كاهـش ميـزان O2 بـه ميـزان 0/52% افزايـش مي يابـد.

تکنولوژی بویلرهای چگالشی
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دیگ های چگالشي گازسوز 

بررســی روش هـای مختلف افزايــش راندمـان بويلرهای رايج مشـخص می نمايد كه بيشتــر روش ها با كاهش 
دمـای گازهـای خروجـی از دودكش و در نتيجـه بروز ميعان همراه اسـت. 

بـروز ميعـان موجـب خوردگي در سـطح دودكـش و مبدل هـاي حرارتي مي گـردد، بويلرهای چگالشـی به منظور 
كاركـرد در ايـن شـرايط طراحـی شـده اند و روش هـاي مختلـف افزايش راندمـان بويلـر در آنها اعمـال گرديده 
اسـت. بويلرهـای چگالشـیWOLF كه آخريــن تكنولـوژی اين بويلرها هسـتند، از آلياژ آلومينيــوم- سـليكيون 

سـاخته شـده اند كـه در برابر خوردگـي حاصـل از مايـع توليدي، مقاوم هسـتند.
بويلرهـاي چگالشـي WOLF داراي يـک مبـدل حرارتـي بـا راندمان بسـيار باال جهـت اسـتحصال تمامي گرماي 

محسـوس سـوخت و همچنيـن گرماي نهـان موجود در بخـار آب بوده. 
تلفات حرارتي و تشعشـعي از بدنــه اين بويلرها بسـيار ناچيــز اسـت، تمامي اين ويژگــي ها موجب مي شـود 

كـه دسـتيابي بـه راندمـان %110 در اين بويلرها ميسـر گردد.

اتاف گرماي نهان
 از ميعان % 0/2

اتاف بدنه
0/3 %

تلفات گرماي
خروجی %110 محسوس 0/5%

انرژي گاز
 ورودي

گرماي محسوس 100%
گرماي نهان 11%

WOLF راندمان بویلر چگالشي گازسوز

}
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MGK هواي ورودي به

هواي پيش گرم شده ورودي به 
محفظه احتراق

پيش گرم كردن هوا

مكش هواي ورودي به محفظه 
احتراق 

هواي ورودي به  
MGK 

هواي پیش گرم شده 
ورودي به محفظه 

 احتراق

 پیش گرم كردن هوا

مكش هواي ورودي به 
 محفظه احتراق 

MGK2 پيش گرم كردن هواي ورودي به پكيج چگالشي گازسوز

CGB و MGK2 الف- پیـش گرم کـردن هـواي ورودي در بویلرهای

 ،WOLF هـواي ورودي بـه محفظـه احتراق، بـا طراحی منحصر به فــرد CGBو MGK2 در بويلر هـاي چگالشـي
پيش گـرم مي شـود. در ايـن بويلرها، هــواي ورودي بـه محفظه احتراق ابتدا از قسـمت باالي  بويلـر و از اطراف 
مبـدل حــرارتي بـه سـمت پاييـن جريـان مي يابـد، سـپس از طريـق مجـراي مناسـب از انتهـاي بويلر به سـمت 
مشـعل هدايـت مي گـردد. بـا ايجــاد ايـن فاصلـه، دماي هـواي ورودي بـه محفظـه  احتـراق، قبـل از اختاط با 

سـوخت و ورود بـه مشـعل بـه ميزان كافـي افزايـش مي يابد.

درشكل زير بويلر مركزي MGK2 نشان داده شده است.

تکنولوژی بویلرهای چگالشی
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CGB و MGK2 )ب- بهره گیري از اکونومایزر در بویلر )دیگ

در ديگ های چگالشي گازسوز MGK2 پيش گرم كردن آب، به روشی كاما هوشمندانه اجرا شده است. در اين 
ديگ ها، آب ابتدا به سمت دور ترين نقطه مبدل حرارتي نسبت به موقعيت از مشعل هدايت مي شود و دماي آن 

از طريق گرماي موجود در مبدل حرارتي افزايش مي يابد. سپس به سمت مشعل جريان می يابد و دماي آن در 
هنگام خروج از ديگ متناسب با نياز حرارتي تنظيم مي گردد.

MGK2 ج- ایجاد اغتشاش در مسیر گازهاي خروجي دیگ چگالشي گازسوز

در ديـگ MGK2 به منظـور ايجـاد حداكثـر انتقـال حـرارت و تبـادل گرما ميان گازهـاي خروجي و جريـان آب، به 
دو نكتـه اصلي توجه شـده اسـت. 

الف( به منظور افزايش تبادل حرارت، جريان آب و گازهاي خروجي، مخالف يكديگر است.
ب( در مسيــرگازهاي خروجـي تعــداد زيـادي پـره بـه  صـورت نامنظــم و فشــرده قرارگرفته اسـت كه ضمن 
ايجـاد اغتشـاش در جريـان گازهـاي خروجي، مجــراي عبور گازهاي خروجـي را جهت برقراري حداكثــر انتقال 

حـرارت بسـيار متراكـم مي كند.

MGK پيش گرم كردن آب ورودي به پكيج چگالشي گازسوز

نماي پشتنماي روبرو

 

تراكم پره ها در مسير گازهاي خروجي در 
MGK2 پكيج چگالشي گازسوز

محل قرارگيري مشعل
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د- کنترل احتراق

سيستــم كنتـرل احتـراق در بويلر هـاي چگالشـي گازســوز MGK2 وCGB از تكنولـوژي بسـيار بااليــي جهت 
دسـتيابي بـه احتــراق كامـل با حداكثر راندمــان، بهره می گيرد كـه در ادامه بخش هاي مختلــف كنترلي و ادوات 

مي گردد. تشـريح  آن 

ه- شیرگاز و تنظیم نسبت سوخت به هوا

بويلر هـاي چگالشـي گازسـوز MGK2 وCGB مجهـز بـه شـيرگاز پيشـرفته جهت تنظيم نسـبت سـوخت به هوا 
در تمامـي حالت هـاي كاركـرد از % 17 تـا % 100 بار اسـمی دسـتگاه هسـتند. با اسـتفاده از ماژول برنامه ريــزی، 
كنترل هوشمنــد BM2 و تنظيمات شرايــط كاركــرد سيستم، ديگ MGK2 در تمامــي شرايط عملكردي، ميزان 
اختـاط سـوخت و هـوا را كنتـرل مي نمايد و همواره ميـزان CO2 در گازهاي خروجي از دودكـش را در محدوده 

مجـاز 9/3-9/1 درصـد كنتـرل مي نمايد.

و- فن

بويلر هاي چگالشي گازسوز MGK2 وCGB مجهز به فن دور متغير با پره هاي منحني شكل جهت افزايش 
كارايي، امكان مدوالسيون بيشتر و كاهش نويز و آلودگي صوتي مي باشند.

 

 

تصوير CFD از كارايي فن 

MGK2 شير گاز در پكيج چگالشي گازسوز

تکنولوژی بویلرهای چگالشی
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ز- مشعل پرمیکس با نازل استوانه اي

در بويلر هاي چگالشي گازسـوز MGK2 و CGB به منظور دسـتيابي بــه حداكثــر مدوالسـيون، افزايــش كارايي و 
كاهش انتشـار NOx از مشـعل هاي پرميكس با نازل اسـتوانه اي اسـتفاده شـده اسـت.

مزایاي بهره گیري از نازل استوانه اي در دهانه مشعل دیگ MGK2 و بویلر CGB به شرح زیر مي باشد:

 در نـازل اسـتوانه اي شـعله به خوبـي در تمـام سـطح اليـاف فلـزي پخـش مي شـود و در حالـت حداكثــر بـار 
به طــور يكســان بـه تمـام نقـاط بويلـر منتقـل مــي گردد، همچنيــن از برگشـت شعلــه در حالـت حداقل بار 

جلوگيـري مي نمايـد.

 امكان كاركرد دستگاه تا % 17 بار اسمی

 تصوير گسترش شعله در الياف فلزي 
 MGK2 در ديگ چگالشي گازسوز 

ب- نماي شعله در کارکرد حداکثر بارالف- نماي شعله در کارکرد حداقل بار

مشعل پرميكس با نازل استوانه اي 
جهت تنظيم شعله
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تصوير گسترش شعله در نازل استوانه اي ديگ چگالشي گازسوز MGK2 و گسترش آن در نازل هاي پخشي ديگ هاي رايج

MGK عملكرد سيستم كنترل هوشمند رايــجعملكرد سيستم كنترل هوشمند

کنترل کامل
- قابليت كنترل دما بدون محدوديت دمای بيرون

- بدون محدوديت دمای آب برگشت به بويلر 
 C˚ 5 عدم قابليت كنترل دما در هوای بيرون بيشتر از -
55 ˚C  محدوديت دمای آب برگشت به بويلر حداقل -

کنترل ناقص

دیگ های رایج )غیر چگالشی( دیگ های چگالشی

 افزايـش تـوان تشعشـعي مشـعل به خصـوص در شـرايط كاركـرد بويلـر در بارهاي متوسـط و حداقـل، به دليل 
گسـترش شـعله درنـازل اسـتوانه ای )بـا توجـه بـه اينكه معمـوال بويلرهـا، در بيشـتر مواقـع در %70  بار اسـمی 
يعنـي در بـار متوسـط كار مي كننـد، ايـن موضـوع در صرفه جويـي سـاالنه دسـتگاه بسـيار حائـز اهميت اسـت.( 

 حداقل آلودگي محيط زيست، بسيار كمتر از ميزان مجاز در استانداردهاي اروپايي
 كاهش آلودگي صوتي حاصل از احتراق مشعل

 كاهـش طـول شعلــه و در نتيجــه امـكان كوچک نمــودن محفظـه احتراق و دسـتيابي به ديگ بسـيار كوچک 
و پـر قدرت 

ح- قابلیت برنامه ریزي ساعات کارکرد و مجهز به سیستم کنترل هوشمند محیطي

بويلر هـاي چگالشـي MGK2 و CGB مجهـز بـه سيسـتم كنتـرل هوشـمند محيطـي براسـاس اندازه گيـري دماي 
هـواي بيــرون بـا قابليــت برنامه ريزي سـاعتي، روزانه، هفتگــي، ماهانه و ساالنــه مي باشـند و بـا  برنامه ريزي 
كامـل ايـن سيسـتم، مي تـوان صرفه جويـي مضاعفـي در مصرف انـرژي سـاختمان، عاوه بـر  راندمـان باالي آن 
داشـت. بـا توجـه بـه ماهيت چگالشـی اين بويلرهـا ، محدوديت هـاي بويلرهای رايـج  در رعايـت حداقل دماي 
برگشـت بـراي جريـان آب گـرم ورودي بـه بويلـر و يـا حداقـل برقـراري جريـان  آب در بويلـر وجـود نـدارد. 
محـدوده عملكـرد سيسـتم كنتـرل BM2 در ايـن ديگ هـا دو برابر سيسـتم هاي  كنترل هوشـمند متـداول بر روي 

ديگ هـاي موجـود مي باشـد.

تکنولوژی بویلرهای چگالشی
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CGBو MGK2 سایر ویژگي هاي بویلرهای چگالشي

 راندمان باال

از مهمترين مشـخصه هاي بويلرهای چگالشـي MGK2 و CGB، راندمان باالي اين سيسـتم ها نسـبت به سيسـتم هاي 
متداول مي باشـد )%110 در مقايسـه با %70(. در ديگ هاي چگالشي، ميــزان مصــرف سوخت

در قياس با ديگ هاي معمولي بسيار كمتر است كه سبب كاهش هزينه هاي پرداختي انرژي ساختمان مي گردد. 
عـاوه بـر در نظرگرفتـن مسـائل اقتصـادي، تاثيـر قابـل توجـه آن بـر جنبه هـاي زيسـت  محيطـي نيـز از ديگـر 

پارامترهـای مهـم بهره گيـری از ايـن تجهيـزات اسـت.

 سهولت در نصب و راه اندازي

بـا توجـه بـه اينكـه تمامـي اتصـاالت ديگ هـاي چگالشـي MGK2 در بـاالي تجهيـز واقـع شـده اند، فرآينـد 
لوله كشـی و اتصـال آن بـه ديـگ بـا سـهولت انجـام می گيـرد. در بويلرهـای CGB نيـز بـا نصـب آنهـا پكيج هـا 

بر روي ديوار به راحتـي مي توان تمامي اتصاالت را از پايين برقرار نمـود.

 کاهش میزان سر و صدا

پاييــن  بودن صداي توليــدی بويلرهای چگالشي MGK2 وCGB در زمان كاركرد، ازجملــه مزاياي ايــن تجهيز 
نسـبت بـه بويلرهـای متـداول اسـت. ايـن بويلرها كاما بي صـدا و بدون لـرزه و ارتعـاش بوده، نيـازي به اجراي 

فونداسيــون و زيرسـازي براي كاهـش ارتعاش نيسـت.

 تسهیل سرویس و نگهداري

بـه دليل دسترســي سـاده و آسـان بـه تمام اجزاي بويلرهـای چگالشــي MGK2 و CGB از طريــق پانل جلويي 
سيستــم، تعميـر و نگهـداري سيسـتم با سـرعت باال و كمترين هزينــه ممكـن خواهد بود.

 قابلیت تغییر ظرفیت و کنترل پذیري

بويلرهـای چگالشـي MGK2 وCGB ، بـا قابليـت تغيير ظرفيـت از %17 تا %100 تـوان كاركـردي، مي توانند مطابق 
بـا نيـاز حرارتی سـاختمان تنظيم شـوند. درحالي كه بويلرهـای متداول مورد اسـتفاده قابليت تغييـر ظرفيت كاركرد 

را نداشـته و بديـن ترتيب اسـتهاک دسـتگاه و مصرف بـاالي انرژي به وقـوع می پيوندد. 
با توجه به سيستم كنترلي پيشرفته ديگ های چگالشي، اين فرآيند به صورت كاما اتوماتيک انجام می شود.

 کاهش میزان فضاي اشغال شده در موتورخانه

كوچــک بـودن ابعـاد و پاييــن بـودن وزن ديگ هـای چگالشـي از جملــه مزاياي اين سيسـتم اسـت كه  سـبب 
كاهـش هزينه هـاي حمـل و نقـل و نصـب مي گـردد. 

اين سيستم در زمان نصب به فونداسيون نيازي ندارد و امكان جانمايی در مجاورت ديوار را دارد.



صـرفــه جـویـی انــرژی



صـرفـــه جــویــی انــرژی

MGK2 دو مطالعه به منظور بررسي ميزان كارايي انرژي پكيج هاي چگالشي 

بررسی دو مدرسه همجوار در تهران

نام: دبیرستان دخترانه پیام انقالب

نشاني: تهران، نارمک، چمن شرقي، ميدان 42
تعداد كاس: 20 باب

تعداد رادياتور: 86 عدد
زيربنا: 2854 متر مربع

MGK نوع سيستم گرمايش: پكيج مركزي چگالشي
G65 :مدل كنتور گاز

ظرفيت كنتور گاز: 100 مترمكعب بر ساعت
BM سيستم كنترل: ماژول برنامه ريزي

نام: دبستان پسرانه هجرت

نشاني: تهران، نارمک، چمن شرقي، ميدان 42
تعداد كاس: 10 باب

تعداد رادياتور: 38 عدد
زيربنا: 900 متر مربع

نوع سيستم گرمايش: موتورخانه سنتي 
G16 :مدل كنتورگاز

ظرفيت كنتور گاز: 25 مترمكعب بر ساعت
سيستم كنترل: سيستم كنترل هوشمند موتورخانه
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تاريخ برقراری اشـتراک گاز هر دو مدرسـه سـال 1374 اسـت، در شـهريور سـال 1389 در دبيرسـتان دخترانــه 
-MGK جايگزيـن موتورخانــه موجود گرديد. همانگونه كه مشـخص اسـت  پيـام انقـاب يـک دسـتگاه 210
زيربنـاي دبيرسـتان پيـام انقـاب 3 برابـر دبسـتان هجـرت مي باشـد. بـا توجـه بـه اينكه هـر دو مدرسـه در يک 
منطقـه واقـع شـده اند، شـرايط آب  و هوايي، بهره برداري يكسـاني دارند. در شـكل ميزان مصرف گاز دو مدرسـه 

بـراي دوره سـرما در سـال 1389،  )اوليـن سـال بعـد از نصـب پكيج مركزي  MGK( آورده شـده اسـت. 

متوسـط مصـرف ماهانـه گاز در دبيرسـتان پيـام انقـاب 3900 مترمكعـب و دبسـتان هجـرت 3100 مترمكعـب 
اسـت،  ايـن درحالـي اسـت كـه زيربنـاي سـاختمان،  دبيرسـتان پيـام انقـاب 3 برابر دبسـتان هجرت مي باشـد. 
m3gas/ 3/4 و دبــيرســتان پيـــام انقــاب m3gas/m2year ميزان مصرف انرژي گرمايشي دبستان هجرت

m2year 1/4 مي  باشـد كـه مصـرف انـرژي در دبسـتان هجـرت 2/5 برابـر دبيرسـتان پيـام انقاب مي باشـد.

نمودار ميزان مصرف گاز در سال 1389

شاخص مصرف انرژي ساالنه

شاخص مصرف انرژي ساالنه m3gas/m2yearساختمانردیف

1/4دبيرستان پيام انقاب1

3/4دبستان هجرت2

با توجه به جدول مقايسه شاخص مصرف انرژی دو ساختمان مصرف گاز در موتورخانه  موجود 2/5 برابر پكيج مركزي 
MGK مي باشد.
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مدرسـه شهیـد باهنــر

مدرسـه شـهيد باهنـر از سـال 1378 دارای اشـتراک گاز می باشـد و موتورخانـه آن مجهـز به چهـار ديگ چدنی 
جهـت تاميـن انـرژی حرارتـی بـوده اسـت، همچنيـن بـه منظـور دسـتيابی بـه صرفه جويـی در مصـرف انـرژی 
 5000m2 در سـاختمان، سيسـتم كنتـرل هوشـمند موتورخانـه نصـب گرديـده اسـت.  زيربنای سـاختمان معـادل
می باشـد. بـا توجـه بـه اينكه بويلرهای سـاختمان به طـور مطلوب نيـاز حرارتی سـاختمان را تأمين نمـي كردند، 
-MGK نصـب گرديـد.   موتورخانـه سـاختمان در شـهريور 1390 بازسـازي گرديـد و در آن دو دسـتگاه 300
همچنيـن بـه منظـور تاميـن شـرايط آسـايش مطلـوب در تمـام اتاق هـای سـاختمان، تعـداد و ظرفيـت حرارتی 

رادياتورهـا در برخـي از فضاهـا افزايش داده شـد.

در جدول زير متوسط ماهانه مصرف گاز ساختمان برای زمستان سال 1389 و 1390 بر اساس قبوض گاز مصرفی 
ساختمان ارائه گرديده است.

بررسـی مصـارف گاز سـاختمان در سـال 1389 و 1390 نشـان مـی دهد كه پكيـج مركزی MGK بـه ميزان %30 
مصـرف گاز سـاختمان را كاهـش داده اسـت. البتـه بررسـی شـرايط آب و هوايـی شـهر تهران در سـال 1389 و 
1390 مشـخص می كنـد كـه سـال 1390 بـه مراتـب سـردتر از سـال 1389 بـوده اسـت به گونـه ای كـه ميانگين 
حداقـل دمـای شـهر تهـران در زمسـتان 1390 بـه ميـزان 2/5 درجـه سـانتيگراد سـردتر از زمان مشـابه در سـال 
1389 بـوده اسـت و ايـن موضـوع نشـان مـی دهد علی رغـم برودت بيشـتر هوا در سـال 1390، پكيج چگالشـی 

MGK بـا مصـرف گاز بـه مراتـب كمتـری، گرمايـش سـاختمان را تامين نموده اسـت.

میزان مصرف ماهانه )m3/month( مقدار مصرف )m3(مدت دوره )روز(تاریخ فعلیتاریخ قبلیردیف

189/09/2289/11/10482124713279

290/09/2690/11/0539121659357



تجهیـزات کنتـرلـی



تجهیزات کنترلی

مـاژول AM بـه تنهایی به عنوان یک نمایشـگر بـرای بویلر 
عمل می کند. امکان برنامه نویسـی جهـت نمایش پارامترهای 

خاص دسـتگاه و مقادیر آنها وجـود دارد.

AM ماژول نمایشگر
 ماژول نمايشگر برای بويلر

 تنهـای زمانی الزم اسـت كه AM -2 به عنـوان كنترل از راه دور 
يـا در يک مدار آبشـاری به كار رفته باشـد.

 كنترل عملكرد دستگاه با ولوم با قابليت فشاری
 دارای چهار كليد دسترسـی سـريع برای تعريف عملكردهای پركاربرد

مـاژول قابـل برنامه ریـزی BM -2 در دو رنگ سـفید و مشـکی

 امكان برنامه ريزی زمانی برای گرمايش و تامين آب  گرم مصرفی
 دارای نمايشگر 3.5 اينچی رنگی

 كنترل عملكرد دستگاه با ولوم با قابليت فشاری
 دارای چهـار كليـد دسترسـی سـريع بـرای تعريـف عملكردهای 

پركاربرد
 شيار اتصال حافظه microSD برای آپلود برنامه

 امكان توسعه با ماژول های MM -2 )تا 7 مدار گرمايش(
 مـاژول BM -2 همچنيـن می تواند به عنوان كنتـرل از راه دور مورد 
اسـتفاده قـرار گيـرد. )يک سيسـتم كنترلی بـرای گرمايـش و تهويه(

BM -2 یا ماژول قابل برنامه ریزی AM یک نیاز ضروری – ماژول نمایشگر

ماژول قابل برنامه ريزی BM -2 در رنگ های سفيد و مشكی
)اگر BM -2 داخل بويلر قرار گيرد، حداكثر امكان اضافه شدن 6 كنترل از راه دور ديگر وجود دارد(.
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eBUS تکنـولــوژي اتصال

SM2 -2 ماژول کنترل خورشیدي
 قابليت برنامه ريزي و مديريت دو سيكل خورشيــدي مجزا
 تنظيمات بسيار ساده با انتخاب سيكل هاي مختلف تعريف شده
 اندازه گيري و نمايش ميزان گــرماي اكتسابي از خورشــيد

)BMS( قابليت اتصال به سيستم مديريت ساختمان 
 صرفه جويي بيشتر در مصرف انرژي به دليل مديريت مركزي سيكل 

 خورشيدي و بويلر

SM1 -2ماژول کنترل خورشیدي
 قابليت برنامه ريزي و مديريت يک سيكل خورشيدي
 قابليت كنترل اختاف دمــا براي يک مصرف كننـده

 داراي محدوديت كنترل حداكثر دماي مخزن
 اندازه گيري و نمايش ميزان گرماي اكتسابي از خورشيد

 صرفه جويـي بيشـتر در مصرف انـرژي به دليـل مديريت مركزي 
سيكل خورشـيدي و بويلر

MM -2 ماژول مدیریت سیکل هاي گرمایشي
 قابليت برنامه ريزي و مديريت يک سيكل گرمايش

 قابليت كنترل دماي سيكل گرمايش متناسب با دماي هواي بيرون
 تنظيمات بسـيار ساده با انتخاب سيكل هاي مختلف تعريف شده
 امكان كنترل تا 7 سيكل گرمايش متفاوت از طريق اتصال ماژول ها

 مديريت كاركرد پمپ ها و شيرهاي كنترل

BM -2 ماژول برنامه ریزي وکنترل
 مجهـز بـه سنسـور دماي هـواي بيـرون جهـت كنترل هوشـمند 

جبران سـاز محيطـي
 قابليـت برنامه ريـزي زمانـي جداگانـه بـراي آب گـرم مصرفـي 

و سـيكل گرمايـش
 منوبندي بسيار سـاده بر روي نمايشگر LCD جهت برنامه ريزي دستگاه
 قابليـت نصـب بـر روي بويلـر و يـا در هـر نقطـه ديگـر از سـاختمان
 قابليـت اتصال سنسـور دماي اتاق جهت اندازه گيري شـرايط آسايشـي
 امـكان اسـتفاده از يـک مـاژول جهـت كنتـرل چنديـن بويلـر و 

سيسـتم گرمايشـي
 قابليت كنترل و برنامه ريزي تا هفت سيكل مجزا

تجهیـزات کنتـرلـی
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eBUS تکنـولــوژي اتصال

ISM4-LON ماژول ارتباطي
LON در قالب شبكـه استاندارد )BMS( جهت اتصال به سيستـم مديريـت ساختمـان 

WRS ماژول کاربري
 قابليت اتصال مستقيم و يا از طريق تلفن و سيم كارت به پكيج

USB و RS232 داراي پورت 
 قابليت ارسال SMS به موبايل

 داراي نرم افزار ساده جهت برنامه ريزي و كنترل پكيج ها از طريق كامپيوتر

سنسور بي سیم دماي هواي بیرون

ترموستات بي سیم تنظیم دماي بویلر

گیرنده بي سیم براي سنسور دماي هواي بیرون

 ساعت رادیویي و سنسور دماي هواي بیرون جهت تنظیم اتوماتیک زمان

ساعت رادیویي جهت تنظیم اتوماتیک زمان

KM -2 ماژول آبشاري و مدیریت یکپارچه پکیج ها
 قابليت كنترل و مديريت يكپارچه چهار پكيج چگالشي به صورت همزمان

 قابليت مديريت هدر متوازن كننده جريان
 تنظيمات بسيار ساده با انتخاب سيكل هاي مختلف تعريف شده

)BMS( قابليت اتصال به سيستم مديريت ساختمان 



مدیـریـت سیکل های گرمـایشی



مدیریت سیکل های گرمایشی

بـا اسـتفاده از ماژول هـاي كنترلـي متنـوع WOLF تمامي سـيكل هاي گرمايشـي مـورد نياز در 
ساختمــان را می تـوان پياده سـازي و مديريــت نمود. 

بـا اسـتفاده از ايـن ماژول هـای كنترلـی سيسـتم كامـل مديريت انـرژی سـاختمان BMS را در 
بخـش گرمايـش اجـرا نمـود، كـه در ذيـل برخـي از اين سـيكل ها نمايـش داده شـده اند.
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eBUS

CGB-50
CGB-75

CGB-100

eBUS

CGB-50
CGB-75

CGB-100

CGB-50
CGB-75

CGB-100

CGB-50
CGB-75

CGB-100

CGB-50
CGB-75

CGB-100

eBUS

CGB-50
CGB-75
CGB-100

eBUS

CGB-50
CGB-75
CGB-100

مدیریت سیکل گرمایش رادیاتور و آب گرم مصرفي 

مدیریت همزمان آب گرم مصرفي و دو سیکل گرمایش از کف از 
طریق هدر متوازن کننده جریان

مدیریت یکپارچه و همزمان آب گرم مصرفي و دو سیکل گرمایش از کف از 
طریق هدرمتوازن کننده جریان

مدیریت سیکل گرمایش از کف و آب گرم مصرفي

CGB شماتیک سیکل های کنترلی پکیج چگالشی

مدیریت سیکل های گرمایشی

نياز در ساختمان را می توان  WOLF تمامي سيكل هاي گرمايشي متورد  از ماژول هاي كنترلي متنوع  با استفاده 
پياده سازي و مديريت نمـود. با استفاده از اين ماژول های كنترلی سيستم كامل مديريت انرژی ساختمان BMS را 

در بخش گرمايش اجرا نمود، كه در ذيل برخي از اين سيكل ها نمايـش داده شده اند.

مدیریت سیکل های گرمایشی
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BM MM MM MM SM1

CGB شماتیک سیکل های کنترلی پکیج چگالشی

مدیریت یکپارچه و همزمان در سه سیکل گرمایش از کـف، یـک 
گرمایش رادیاتور و آب گرم مصرفي

مدیریت یکپارچه و همزمان دو پکیج در سیکل گرمایش از کف، 
گرمایش رادیاتور، آب گرم مصرفي، استخر و جکوزي

مدیریـت همزمان سـه سـیکل گرمایـش از کف ، یک سـیکل گرمایش 
رادیاتـور، آب گرم مصرفي و خورشـیدي 

مدیریت سیکل گرمایش از کف و رادیاتور 



تکنولوژی کولکتورهای خورشیدی



آبگرمکن خورشیدی

كلكتـور مهمتريـن قسـمت هر آبگرمكن خورشـيدي اسـت و وظيفـه دريافت انرژي خورشـيد و 
 WOLF گـرم كـردن آب در آبگرمكـن هاي خورشـيدي را برعهـده دارد. كلكتورهاي خورشـيدي
آلمـان از شيشـه هاي نشـكن با خلـوص باال به منظور دسـتيابي به ضريـب عبور نور بيـش از 0.97 
سـاخته شـده اند، صفحـه جـاذب آلومينيومي در ايـن كلكتورها از پوشـش طيفي خـاص به منظور 
حداكثر جذب تابش خورشـيد و حداقل صدور انرژي سـاخته شـده اسـت. مسـير جريان آب در 
لوله هـاي مسـي به صـورت مارپيچي براي حداكثر دريافت انرژي خورشـيد، طراحي شـده اسـت 
و در زير لوله ها، عايق پشـم سـنگ با دانسـيته باال و به ضخامت 60 ميليمتر قــرار گرفتــه است تا 
اتـاف حرارتـي از كلكتور بـه حداقل كاهش يابد. تمامي اين سيسـتم ها به منظـور افزايش كارايي 
و طـول عمـر كلكتـور با اسـتفاده از يـک پرس 6 تن بـه صورت يكپارچـه به هم متصل شـده اند، 
به گونه اي كه بــراي استفاده در بدترين شــرايط آب و هــوايي و در مجاورت باد، طوفان، بارندگي 
 WOLF و آفتـاب شـديد كارايـي دارنـد كلكتورهاي خورشـيدي به مدت 5 سـال توسـط كارخانه
گارانتي مي باشـند. و خدمات مهندسـي جهت طراحي، اجراي سيسـتم و همچنين خدمات پس از 

فـروش جهـت دسـتيابي به حداكثر كارايي توسـط شـركت مبنا ارائـه مي گردد. 
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WOLF مزایاي کلکتورهاي خورشیدي مسطح راندمان باالي

EN 12975 توليد مطابق باالترين استاندارد بين المللي 
 داراي گواهي نامه Solar-Keymark بيانگر كارايي باال 

 نشـان test 1 معتبرترين نشان اروپايي در خصوص كيفيت محصول
 RAL UZ 73 باالترين استاندارد محيط زيست مطابق با Blue Angel داراي نشان فرشته آبي 

 بدنه آلومينيومي با مقاومت باال در سخت ترين شرايط آب و هوايي
 عايق حرارتي پشم  سنگ، به ضخامت 60mm براي كاهش تلفات حرارتي از بدنه كلكتور 

TopSon F3-1/F3-Q پوشش عايق بيشتر در كناره هاي بدنه كلكتور به منظور افزايش كارايي در مدل 
 صفحه جاذب با پوشش انتخاب طيفي انحصاري براي دريافت بيشترين انرژي در كمترين تابش خورشيد 

 داراي اتصاالت انعطاف پذير بين كلكتورها، جهت كنترل انبساط طول لوله ها با تغييرات دما
 )TopSon F3-1/F3-Q( 4.3 در مدل هـايmm مجهـز به شيشه هـاي نشكـن بـا ضريـب عبـور نـور بـاال بـا ضخـامت 
و 3mm در مدل )CFK-1(، مقاوم در برابر تگرگ و تنش هاي حـرارتـي مطـابق بـا استـانـدارد EN 12975 و 

TopSon F3-1/F3-Q بهبـود ضـريب عبـور نـور به منظـور افـزايـش كـارايـي در مـدل
استفـاده  با  يكنواخت در كلكتور  بدنـه  ايجـاد  EPDM و  از جنس  مقاوم  نوار الستيكي  بـا   آب بندي كلكتور 
از مـاشيـن آالت پـرس فـوق مـدرن براي افـزايش مقاومـت كلكتـور در شـرايـط جـوي متغـيـر و همچنيـن 

جلـوگيـري از نفـوذ ذرات و گرد و غبـار به اليـه داخلـي شيشـه و صفحـه جـاذب
 TopSon قابليت نصب به صورت افقي و عمودي با توجه به موقعيت ساختمان، كلكتورهاي خورشيدي مسطـح 
F3-1 و CFK-1 بـا استفـاده از لـوازم جـانبـي منـاسب به صورت عمـودي و كلكتـورهـاي TopSon F3-Q به 

صـورت افقـي نصب مـي شـوند.
 بسته لـوازم مونتاژ به منظور نصب كلكتورها به عنـوان قسمتـي از بـام شيب دار، مناسب بـراي فرورفتگي هاي 
مضـاعف مـوزائيک هاي متصل به هم بسته لوازم مونتاژ مدل AluPlus به منظور نصب كلكتـورهـا بـر روي بـام 

شيب دار، منـاسب براي فرورفتگي هاي مضاعف موزائيک هاي متصل به هم، تخت سنگ ها و مشابه آن
- بستـه لوازم مونتـاژ مـدل AluPlus منـاسب براي نصـب كلكتـورها بر روي بام هاي تخـت و سطـوح افقـي

بــه  مايم،  شيب  داراي  بام هاي  براي  شده  طراحي  شكل،  مثلث  پايه  با   AluPlus مدل  مونتاژ  لوازم  بستـه   -
منظــور بهبـود زاويـه هــاي تـابـش )قـابـل تنظيم در زاويـه هـاي˚20، ˚30 و ˚45( منـاسب براي فرورفتگي  هاي 
مضـاعـف كـاشي هـاي پيوستـه، تخت سنگ ها ، پوشش هاي بام بـا ورقه هـاي فلـزي مسطـح يـا مـوج دار و 

مشابه آنها 
 60 ماه گـارانتـي كـارخـانـه WOLF آلمـان 

 خدمـات طراحي و مهنـدسي و پس از فـروش شركـت حرارت گستر مبنـا

تكنولوژی كولكتورهای خورشيدی
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کلکتـورهای حرارتـی خورشیـدي
Solar Heating Collectors

CFK-1TopSon F3-QTopSon F3-1واحدکلکتورهاي مسطح راندمان باال

)A( طولmm209910992099

)B( عرضmm109920991099

)C( ضخامتmm110110110

)D( فاصله لوله ورودي - خروجيmm19009001900

)G( )اتصاالت )مهره متصل به صفحه و آب بندي شدهin3/4″3/4″3/4″

˚90-˚15˚90-˚15˚90-˚15زاويه شيب

71.281.980.4%راندمان اپتيكي*

* a1 ضريب اتاف حرارتيW/)m2 K(3.53.3123.235

* a2 ضريب اتاف حرارتيW/)m2 K(0.00840.01810.0117

C196198194˚ حداكثر دماي مجاز

*IAM-50 95.29394.0%زاويه تابش اصاحي

*C ظرفيت حرارتيkJ/)m2 K(4.7236.35.85

bar101010حداكثر فشار مجاز

m2 2.32.32.3سطح خالص

m2 222سطح جاذب مؤثر

lit1.11.91.7حجم آبگيري

kg364140وزن )خشک(

lit/hr9030-9030-90دبي حجمـي پيشنهـادي بـراي هـر كلكتـور

Solar-Keymark  7-011شماره ثبتS591 F011-7S592 F011-7S260 F



گواهینـامـه هـا و تائـیـدیـه هـا



گواهینامه ايمني محصوالتگواهي استاندارد پکیج های چگالشي

استاندارد بین المللي تضمین
 كیفیت مبنا 

استاندارد بین المللي تضمین
 كیفیت مبنا 

استاندارد بین المللي تضمین
 ايمنی و سالمت 

گواهینامه بهداشتی

گواهینامه ها و تائیدیه ها
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پـــروژه های اجــرایی

 



ساخـتمان پـارلمان آلمـاننمایشگاه مرکزی فرانکفورت

استادیوم رئال مادرید اسپانیا

کـاخ کـرملیـن روسیـه

 استادیوم بایرن مونیخ آلمان

ساختمان مـرکزی آلمان پارلمان اتحادیه اروپا لوگزامبورگ

مــوزه مــلي آتــن یونان

پـروژه های اجرایـی مجهز به سیستم ها و تجهیزات WOLF آلمان
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استخر باشگاه انقالب، تهران
سال 1396

استادیوم امام رضا، مشهد
سال 1395

هتل الزهرا، مشهد
سال 1395

هتل قصر طالیی، مشهد
سال 1396

هتل فیروزه، یزد
سال 1392

 پژوهشگاه علوم )پروژه ساختمان انرژی صفر(، کرج
سال 1391

ساختمان نظام مهندسی، اردبیل
سال 1396

برج های دوقلو کوثر، همدان
سال 1395

مسکونی فالورجان، اصفهان
سال 1393

برجهای مسکونی المپیک، تهران
سال 1395

ویالیی مسکونی، لواسان
سال 1391

ویالیی مسکونی، لواسان
سال 1392

ویالیی مسکونی، لواسان
سال 1392

بيش از 1500 پروژه در سراسر كشور
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مجتمع تجاری سهیل، اردبیل
سال 1395

مجتمع مسکونی بنفشه، اردبیل
سال 1386

کارخانجات آرتا جوجه، اردبیل
سال 1396

برج اطلس دیباجي، تهران
سال 1393

بانک قوامین، تهران
سال 1390

ساختمان اداری انفورماتیک، تهران
سال 1396

مجتمع مسکونی ذوب آهن، اصفهان
سال 1390

شرکت گاز، همدان
سال 1395

مجتمع مسکونی بهار، اصفهان 
سال 1394

مجتمع آموزشی پارس اندیش، خرم آباد
سال 1395

برج المان، گرگان
سال 1387

مجتمع مسکونی منادیان ظهور، یزد
سال 1392

بانک مسکن، شیراز
سال 1395

ساختمان اداری بانک صادرات، مشهد
سال 1392

سرزمین موج های آبی، مشهد
سال 1395
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یادداشت


