ﭼــﻮﻧﻪ ﻣــﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼــﺐ ﻫﯿﺘــﺮ در ﮔﻠﺨــﺎﻧﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﻫﯿﺘﺮ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ :
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﯾ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﯾ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑ ﺷ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﻪ ﻓﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﯾ ﻫﯿﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾ ﻫﯿﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ ﻫﯿﺘﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﻫﯿﺘﺮ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣ رﺳﺪ .ﻫﻨﺎم ﻧﺼﺐ ﺑﺨﺎری ﻫﺎی ﮔﺎزی ﯾﺎ ﮔﺎزوﺋﯿﻠ در
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺨﺎری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﯿﺮﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ آﻧﻬﺎ را
ﺑﺮ روی ﺟﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺘﺎدن ﺑﺨﺎری ﯾ در ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﺑﺮای
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺧﻄﺮ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دودﮐﺶ ﻫﺎی ﺣﻠﺒ ﯾﺎ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮوج دود و
ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﻤ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺎﻧ را ﺑﺮای ﻋﺒﻮر دودﮐﺶ از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ
ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ از ﻫﯿﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺨﺎری ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺨﺎری ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد درﯾﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ در ﭘﺸﺖ ﻫﯿﺘﺮ و ﺑﻪ
دور از ﮔﻞ ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺑﺮای ﻫﯿﺘﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎی ﺑﺮﻗ را دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻣﺤﯿﻄ در ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎی ﺑﺮﻗ را ﺑﻪ ﺳﻘﻒ آوﯾﺰان ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
دﯾﻮار ﯾﺎ ﻧﺎﯾﻠﻮن ﮐﻨﺎری ﻧﯿﺰ ﮐﻤ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ﻫﻮای ﮐﺎﻓ ﺑﻪ ﻓﻦ ﻫﺎی دﻣﻨﺪه ﺑﺮﺳﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ
ﮔﺮﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و
ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ،ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎی ﺑﺮﻗ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آوﯾﺰان ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﻫﯿﺘﺮ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ

ﻧﺼﺐ و ﺗﺴﺖ ﻫﯿﺘﺮ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ

ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﻫﯿﺘﺮ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ :
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺨﺎری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﻫﯿﺘﺮ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﻧﺼﺐ آن در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣ رﺳﺪ .ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﻫﯿﺘﺮ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﮔﺮ از ﺑﺨﺎری ﮔﺎزی ﯾﺎ ﻫﯿﺘﺮ ﮔﺎزی اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﮔﺎز ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ ﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻮراﺧ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻋﺒﻮر دادن دودﮐﺶ در دﯾﻮاره ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و آن را ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ ﻗﺼﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﯿﺘﺮ ﮔﺎزوﺋﯿﻠ را دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒ را ﺟﻬﺖ ﻗﺮار دادن ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ در ﮐﻨﺎر ﻫﯿﺘﺮ ﺗﻌﺒﯿﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﺧﺮوﺟ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دودﮐﺶ ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
در ﻣﻮرد ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎی ﺑﺮﻗ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﯿﻢ ﯾﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﻣﺤﻢ ﺑﺮای آوﯾﺰان ﻧﻤﻮدن ﻫﯿﺘﺮ از ﺳﻘﻒ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭘﺲ از آن ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮق را ﺑﻪ ﻫﯿﺘﺮ وﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﺑﺮق ﺗﻔﺎز )ﺧﺎﻧ(
اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﯿﺘﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺮق ﺗﻔﺎز ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﺖ ﻫﯿﺘﺮ :
ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﻫﯿﺘﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﺖ ﻣﯿﺮﺳﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﯿﺘﺮ را ﺑﻪ ﻣﺪت 24
ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻦ ﺑﺬارﯾﺪ و در ﻃ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﯾ دﻣﺎﺳﻨﺞ دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ ،دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ  22اﻟ 26 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻫﯿﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺮارﺗ ﺧﻮد
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ دﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻫﯿﺘﺮ ﮐﺎراﯾ ﻻزم را ﻧﺪارد و ﯾﺎ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وﻟ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ دﻣﺎ از  26درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪاری از درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﯿﺘﺮ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﻮق ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﻃ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﯾﻠﻮن ﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺘﺮ
ﻧﯿﺰ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺷﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﯾﻠﻮن ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺧﯿﺲ ﯾﺎ ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﯿﺘﺮ ﺑﺎﻫﯿﺪ
زﯾﺮا رﻃﻮﺑﺖ زﯾﺎد ﺑﺮای ﮔﻞ ﻫﺎ و ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺻﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﻫﯿﺘﺮ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ :
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ را دارﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎی ﻫﯿﭻ ﻧﺮاﻧ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ای وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺼﺐ ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣ ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ﻧﯿﺰ ﺑﺎ

ﻧﺼﺎب ﻫﺎﯾ را در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻫﺎی ﻻزم ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ،ﻓﺎﯾﻞ زﯾﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ  PDFﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺼﺐ
ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺎﯾﻞ  PDFراﻫﻨﻤﺎی ﻧﺼﺐ ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری
:
داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ  PDFراﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﻫﯿﺘﺮ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ از ﻓﺮوﺷﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘEIG- 
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