ایمنی وسایل گرمایشی
و دودکشها

وسایل گرمایشی
 - 1وسایل گرمایشی و تجهیزات مرتبط استاندارد بوده
دارای ترموکوپل و سنسور اکسیژن باشند.
 -2هر وسیله گاز سوز یک دودکش عمودی مجزا داشته
و مصالح دودکش ها مقاوم باشند.

دودکشها
 -1سیستم دودکشها می بایست استاندارد بوده و فاقد
هرگونه نقصی باشد .
 -2قطر دودکشها باید بزرگتر و یا مساوی خروجی کوره
باشد.
 -3دود کش ها باید حتما دارای شیب مثبت باشد ،یعنی
جهت دودکش روبه باال باشد نه به سمت پائین.
 -4به هیچ وجه از لوله ی آکاردئونی به عنوان لوله بخاری
استفاده نکنید .
 -5هر وسیله گاز سوز یک دودکش مجزا داشته و مصالح

در صورتی که سوخت کامل و صحیح باشد رنگ آن آبی
خواهد بود.
 -6به هیچ وجه بخاری و شومینه بدون دودکش در
محیط های بسته مانند اتاق خواب و آبگرمکن در مکان

دودکشها مقاوم باشند.
 -6همه منافذ فضا را را نبندید تا راهی برای تأمین
اکسیژن فراهم باشد.
 -8با توجه به اهمیت کنترل دقیق وسایل گازسوز به

هایی مانند انباری ،آشپزخانه های کوچک ،حمام یا
رختکن و پاسیو نباید نصب شود.
 -7نصب وسایل گازسوز پرمصرف مانند آبگرمکن فوری
و پکیج در واحدهای مسکونی یا غیر مسکونی که
مساحت آنها کمتر از 60مترمربع می باشد ممنوع است
مگر آنکه هوای مورد نیاز جهت احتراق گاز مصرفی آنها
از طریق دریچه دایمی که مستقیماً به هوای آزاد راه
دارد تامین گردد.
 – 8جهت اتصال اجاق گاز و سایر دستگاهها باید از
شیلنگ الستیکی تقویت شده که مخصوص گاز ساخته
شده است استفاده گردد .طول شیلنگهای گاز نباید
حداکثر از  120سانتیمتر تجاوز کند.
 -9اشیا ومواد قابل اشتعال حداقل1متر از وسایل
گرمایشی فاصله داشته باشند.

منظور اطمینان از سالمت کارکرد آنها می بایست
دودکشها قبل از استفاده به صورت دقیق بررسی گردند .
 -9حداقل فاصله مجاز دودکش و لوله رابط دودکش از
اشیا ومواد قابل اشتعال  50سانتیمتر می باشد.
 -10حداقل فاصله دودکش با کولرهای آبی و دریچه های
تامین هوای ساختمان باید  3متر در نظر گرفته شود.
 -11حداقل قطر دودکش وسایل گازسوز  10سانتیمتر
می باشد و چنانچه محاسبات کمتر از قطر مذکور باشد
حداقل همان  10سانتیمتر رعایت شود.
 -12انتهای کلیه دودکشها باید حداقل یک متر از سطح
پشت بام باالتر بوده و از دیوارهای جانبی حداقل  3متر
فاصله داشته باشد .در صورتی که فاصله کمتر باشد
انتهای دودکش باید حداقل  60سانتیمتر از بلندترین
دیوار مجاورباالتر قرار گیرد.

 -3حتما یک هشدار دهنده گاز coدرمحلهای دارای
انشعاب گاز نصب کنید .
 -4توجه به برچسب انرژی و استاندارد بودن لوازم
گازسوز در هنگام خرید از ضروریات است .
 -5رنگ شعله گاز در وسایل گاز سوز بسیار مهم است و

به خاطر داشته باشید  :پیشگیری بهتر از درمان است
حوزه پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند

