راٌّوای گاراًتی هطتزی
ضوي تطىز اس اًتخاب ضوا ٍ آرسٍی رضایت اس هحصَل خزیذاری ضذُ ،ایي راٌّوا تِ هٌظَر آضٌایی تا هَارد تحت پَضص گاراًتی هحصَالت ضزوت رادیاتَر تْیِ ضذُ است.
ّوچٌیي در ایي راٌّوا سعی ضذُ وِ ضوي آهَسش هَارد ضواًتی هحصَل ،تا تیاى دلیك عَاهل ٍ علل رایح خزاتی هحصَل ،هطتزی گزاهی را تزای هزالثت صحیح هحصَل
راٌّوایی ًوایذ.

الف -عالین ردیاتی:
-

عالین ردیاتی در ضثىِ هسی-تزًدی :پالن ،تاروذَّ ،لَگزام رادیاتَر ایزاى ٍ وارت گاراًتی.

-

عالین ردیاتی در رادیاتَرّای واهل هسی-تزًدی :پالن ،تاروذَّ ،لَگزام رادیاتَر ایزاى ٍ وارت گاراًتی.

-

عالین ردیاتی در رادیاتَرّای آلَهیٌیَهی :تاروذ ،خت پزیٌتَّ ،لَگزام رادیاتَر ایزاى ٍ وارت گاراًتی.

-

عالین ردیاتی در تخاری خَدرٍ  :تاروذَّ ،لَگزام رادیاتَر ایزاى ٍ وارت گاراًتی.
ًىتِ :رادیاتَرّایی وِ فالذ عالین ردیاتی ضزوت رادیاتَر ایزاى تاضٌذ ،تحت پَضص گاراًتی ًخَاٌّذ تَد.

تاروذ

پالن ٍ َّلَگزام

عالین ردیاتی در ضثکِّای هسی-تزًجی

پالن

تاروذ

َّلَگزام

عالین ردیاتی در رادیاتَر کاهل هسی-تزًجی
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تاروذ

َّلَگزام

خت پزیٌت
عالین ردیاتی در رادیاتَر آلَهیٌیَهی

َّلَگزام

تاروذ

عالین ردیاتی تخاری
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ب -هَارد پذیزش گاراًتی:
ً-1طتی اس سطح ضثکِ :در صَرتی وِ ًطتی سطح ضثىِ رادیاتَر در اثز ٍارد ضذى ضزتِ یا خَردگی ًاضی اس استفادُ اس سیال ًاهٌاسة یا ضزایط هحیطی
ًاهٌاسة ٍ یا سایز هَارد هٌذرج در تخص عذم پذیزش گاراًتی ًثاضذ ،هحصَل تحت پَضص گاراًتی خَاّذ تَد.
ً-2طتی هحل اتصال هخشى ٍ ضثکِ :در صَرتی وِ ًطتی هحل اتصال هخشى ٍ ضثىِ در اثز ٍارد ضذى ضزتِ یا افشایص غیزعادی فطار سیستن خٌهواری هَتَر
ٍ یا سایز هَارد هٌذرج در تخص عذم پذیزش گاراًتی ًثاضذ ،هحصَل تحت پَضص گاراًتی خَاّذ تَد.
ً-3طتی پای لَلِّا :در صَرتی وِ ًطتی پای لَلِ ّا در اثز ٍارد ضذى ضزتِ یا خَردگی ًاضی اس سیال ًاهٌاسة یا ضزایط هحیطی ًاهٌاسة ٍ یا سایز هَارد
هٌذرج در تخص عذم پذیزش گاراًتی ًثاضذ ،هحصَل تحت پَضص گاراًتی خَاّذ تَد.
ً-4طتی هحل اتصال جَش هخشى پلیوزی :در صَرتی وِ ًطتی هحل اتصال هخشى پلیوزی در اثز ٍارد ضذى ضزتِ ٍ یا سایز هَارد هٌذرج در تخص عذم
پذیزش گاراًتی ًثاضذ ،هحصَل تحت پَضص گاراًتی خَاّذ تَد.

ج -هَارد عذم پذیزش گاراًتی:
 -1خزاتی تِ علت ایزاد در اجشای دیگز سیستن خٌککٌٌذُ هزتثط تا رادیاتَر :سیستن خٌهوٌٌذُ هَتَر اس لطعات ٍ هدوَعِّای هختلفی تطىیل هی
ضَد وِ هطىل ّزوذام اس ایي لطعات هیتَاًذ هٌدز تِ خزاتی ٍ ایداد ًطتی در رادیاتَر ضَد ،هَاردی هاًٌذ خزاتی درب رادیاتَر ،خزاتی ٍاتز پوپ ٍ خزاتی
تزهَستات ،سَختي یا ًین سَس ضذى ٍاضز سزسیلٌذر ٍ  ...لذا ایي گًَِ هَارد خزاتی ،ضاهل هَارد گاراًتی ًیست.
تَصیِ هیضَد تِ ٌّگام تعَیض رادیاتَر ،هطىالت احتوالی سایز لطعات سیستن خٌهوٌٌذُ ًیش تزرسی ضذُ ،در صَرت ٍخَد هزتفع ضًَذ ٍ ًسثت تِ عولىزد
صحیح سیستن خٌهوٌٌذُ اطویٌاى حاصل ضَد.

یه ًوًَِ اس تاس ضذى پزذ هخشى تِ دلیل ایداد فطار غیزهتعارف تز ضثىِ

ًوًَِ دیگزی اس تاس ضذى پزذ هخشى تِ دلیل ایداد فطار غیزهتعارف تز ضثىِ
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پزذ سالن

پزذ سالن

ًوًَِ رادیاتَر سالن

تادکزدى ضثکِ رادیاتَر تِ دلیل ایجاد فطار غیز هتعارف
سیستن خٌک کٌٌذُ تز ضثکِ رادیاتَر

تاد کزدگی لَلِّای ضثکِ ٍ لِ ضذى پزُّا تِ دلیل اعوال فطار غیز هتعارف تز ضثکِ

-2خزاتی تِ علت ٍارد ضذى ضزتِ :هَاردی هاًٌذ اًثارش ًاهٌاسة ،حول ٍ ًمل ًاهٌاسة ،عذم دلت در ًصة ،تزخَرد لطعات خاًثی ،تصادف ٍ ...هیتَاًذ ّوزاُ
تا ٍارد ضذى ضزتِ تِ رادیاتَر تاضذ وِ هوىي است هَخة ضىستگی هخاسى یا پارگی لَلِّای ضثىِ ٍ دفزهگی پزُّا ضَد ،لذا ایي گًَِ هَارد خزاتی ،ضاهل هَارد
گاراًتی ًیست.

ضکستگی پایِ هخشى رادیاتَر در اثز ٍارد ضذى ضزتِ

ًوًَِّایی اس آسیة ضثکِ در اثز ٍارد ضذى ضزتِ
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-3تزخَرد في خٌککٌٌذُ تا ضثکِ رادیاتَر :در تزخی هَارد هوىي است تِ علت عذم ًصة صحیح رادیاتَر یا ًمض فٌی في خٌهوٌٌذُ یا تصادف ،في
خٌهوٌٌذُ تِ ضثىِ رادیاتَر تزخَرد وزدُ ٍ تاعث آسیة تِ ضثىِ رادیاتَر ضَد ،لذا ایي گًَِ هَارد خزاتی ،ضاهل هَارد گاراًتی ًیست.

ًوًَِ تزخَرد في خٌککٌٌذُ تا ضثکِ رادیاتَر

-4ضزتِ سٌگ ریشُ :در صَرتی وِ فزٍرفتگیّای سطح ضثىِ وِ در اثز تزخَرد سٌگ ریشُ پزتاب ضذُ اس سیز الستیه خَدرٍّای عثَری تِ ٍخَد هی آیذ ،تسیار
سیاد ضَد ،تاعث آسیة دیذى ضثىِ ٍ افت عولىزد حزارتی رادیاتَر هی ضَد ،لذا ایي گًَِ هَارد خزاتی ،ضاهل هَارد گاراًتی ًیست.

ضثکِ سالن

ضثکِ آسیةدیذُ در اثز ضزتات فزاٍاى سٌگ ریشُ

-5کثیفی سطح ضثکِ :در صَرتی وِ تدوع تیص اس حذ آلَدگی ّای هحیطی تزرٍی سطح ضثىِ ایداد ضَد ،تاعث اًسذاد هسیز عثَر َّا اس رٍی ضثىِ ٍ افت
عولىزد حزارتی رادیاتَر هی ضَد ،لذا ایي گًَِ هَارد خزاتی ،ضاهل هَارد گاراًتی ًیست.

ًوًَِّایی اس تجوع تیص اس حذ آلَدگی هحیطی تز سطح ضثکِ

-6لْیذگی پزُ :عَاهل هختلفی (هاًٌذ ًشدیه ًوَدى تیص اس حذ ًاسل وارٍاش تِ سطح ضثىِ رادیاتَر ،فطار تیص اس حذ ًااسل واارٍاش ٍ  ...هوىاي اسات تاعاث
ایداد لْیذگی در پزُّای ضثىِ رادیاتَر ضَد وِ ایي هَرد تاعث افت عولىزد حزارتی رادیاتَر هی ضَد ،لذا ایي گًَِ هَارد خزاتی ،ضاهل هَارد گاراًتی ًیست.
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ًوًَِ ضثکِ سالن

ًوًَِ لْیذگی پزُّای ضثکِ

-7خزاتی تِ علت رسَب لَلِّای ضثکِ :هعوَال رسَب در لَلِّای ضثىِ رادیاتَر تِ دٍ دلیل رایح اتفاق هیافتذ .در تزخی خَدرٍّاا تاِ علات هطاىالت تزلای
(هاًٌذ ًطت تزق اس سیستن هَتَر تِ تذًِ رادیاتَر  ،خزیاى تزق ٍارد هحلَل در گزدش رادیاتَر ضذُ ٍ هاًٌذ پیل الىتزیىی ،هحلاَل خٌاهوااری تثاذیل تاِ هحلاَل
الىتزٍلیت ضذُ ٍ تاعث ایداد فعل ٍ اًفعاالت ضیویایی ٍ ًْایتا تطىیل رسَب ٍ اًسذاد لَلِ ّا های ضاَدّ .وچٌایي اگاز هصازفوٌٌاذُ تازای آب درٍى رادیااتَر اس
هحلَلّای استاًذارد هَخَد استفادُ ًىٌذ ٍ یا اس آبّای تا اهالح سیاد استفادُ وٌذ هَخة تطىیل رسَب درٍى لَلِّای رادیاتَر هیضَد ،لذا ایي گًَِ هَارد خزاتای،
ضاهل هَارد گاراًتی ًیست.

عذم تطکیل رسَب در اثز استفادُ اس هحلَل استاًذارد رادیاتَر

تطکیل رسَب تِ علت استفادُ اس آب رادیاتَر غیزاستاًذارد
یا ًطت جزیاى تزق تِ تذًِ رادیاتَر

ًوًَِّای هختلف اس تطىیل رسَب

-8خَردگی :در صَرتی وِ ضزایط هحیطی واروزد رادیاتَر غیزهتعارف تاضذ  ،هثال در هحیط دارای اتوسفز اسیذی یا تاسی ٍ یا تخارات هَاد ضیویایی لزار گیزد،
تاعث ایداد خَردگی سطح ضثىِ ٍ ًْایتا ایداد ًطتی هی ضَدّ .وچٌیي در صَرتی وِ اس هحلَل ّای خٌه واری غیزاستاًذارد استفادُ ضَد تاعث ایداد خَردگی
داخلی لَلِّا ٍ ًْایتا ًطتی هی ضَد  ،لذا ایي هَارد خزاتی ،ضاهل هَارد گاراًتی ًیست.

ضثکِ آسیةدیذُ در اثز خَردگی داخلی

ضثکِ آسیةدیذُ در اثز خَردگی خارجی
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