
آبگرمکن دیواری گاز سوز عنوان دوره آموزشي:   

 89/ 1/2  تاریخ آزمون:  حرارتي و برودتي تاسيسات  رشته:  

دقيقه 20 مدت آزمون:

 كار شيپوره در رگوالتور آب در هنگام روشن شدن مشعل چيست؟ -1

فشار جریان هردو را افزایش  ب( فشار ساكن و  شودالف(باعث كنترل دبي جریان گاز مي 

دهدمي

كندد( فشار جریان در روی دیافراگم را كم مي  دهدج( فشار جریان را زیاد و فشار ساكن را كاهش مي  

كدام گزینه در مورد كار محور شير تنظيم دما صحيح است؟ -2

آبگرمکن ای برای كمك به روشن شدن ب( وسيله  الف( وظيفه قطع و وصل جریان آب  

د( وسيله تغير دادن مقدار خروجي آب از آب   ج( وسيله قطع و وصل شعله مشعل 

گرمکن 

كند صحيح است؟ كدام گزینه در مورد فشار مجاز گاز طبيعي در شبکه داخلي ساختمان كه آبگرمکن دیواری نيز با آن كار مي  -3

 ميليمتر ستون آب  85ب(  ميليمتر ستون آب  280الف(  

ميليمتر ستون آب  350د(  ميليمتر ستون آب  180ج(  

های شبکه صحيح است؟ گيری فشار آب در لوله كدام گزینه در مورد واحد فشار برای اندازه  -4

ب( كيلوكالری  الف( بار  

د( كيلووات  ج( ژول 

افتد؟احتراق ناقص در چه هنگامي در مشعلهای گازسوز اتفاق مي  -5

 كم بودن هوای اوليه  ب(  الف( زیاد بودن اكسيژن هوا  

د( كم بودن گاز سوختني  ج( وزش باد  

 كدام گزینه در مورد عوارض عایق نشدن دودكش روكار صحيح است؟ -6

ب( كاركرد بهتر وسيله گازسوز  الف( سرد شدن دود و تقطير  بخار در سطوح داخلي دودكش  

wwد( كاهش هزینه نصب دودكش  ج( گرم شدن هوای اطراف دودكش 
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آبگرمکن در كجا مجاز است؟  امکان نصب -7

ب( آشپزخانه  الف( رختکن حمام  

د( اتاق خواب  ج( انباری  

 كدام گزینه در مورد موثرترین كالهك برای قسمت باالی دودكش ساختمان صحيح است؟  -8

ایب(  كالهك استوانه  الف( كالهك مخروطي  

د( كالهك تعدیل  Hج( كالهك   

گيرد؟ صورت در مدار قرار مي ترموكوپل و كليد حرارتي به چه   -9

 ب( موازی  الف( سری  

د( ترموكوپل سری و كليد موازی  ج( پارالل  

هنگامي كه یك آبگرمکن آیوننایز به آداپتور وصل باشد و در داخل جای باطری نيز باطری وجود داشته باشد كداميك از موارد   -10

 باشد؟زیر صحيح مي 

باشد برد فقط  از آداپتور تغذیه مي كند   الف( اگر ولتاژ برق شهر چه قطع و یا وصل 

 شودب( اگر برق شهر وصل باشد فقط برد كنترل از آداپتور تغذیه مي  

 شودج( در هر حالت برد كنترل فقط از طریق باطری تغذیه مي  

شودد( در هر حالت برد كنترل همزمان از آداپتور و هم از باطری تغذیه مي  

باشد؟ فيش خور آداپتور به چه منظور مي علت استفاده از دیود در  -11

 ب( تثبيت ولتاژ  الف( یکسو سازی   

د( قطع جریان آداپتور هنگام كار با باطری  شودج( وصل جریان باطری هنگامي كه برق شهر قطع مي  

كداميك از موارد زیرتجهيزات ایمني آبگرمکن آیونایز نمي باشد؟  -12

ب( سنسور حسگر شعله  الف( سوپاپ اطمينان  

 د( ترموكوپل  ج( كليد حرارتي  

وظيفه آداپتور در آبگرمکن آیونایز چيست؟ -13

 ب( افزایش ولتاژ برق شهر  الف( كاهش نویز برق شهر  

DCبه  ACد( كاهش ولتاژ برق شهر و تبدیل  ج( بعنوان شارژر باطری  

علت سه سيمه بودن شير برقي آیونایز چيست؟  -14

 ب( برای افزایش قدرت شيربرقي  شيربرقي الف( برای افزایش ایمني در  

كند  د( شيربرقي با دوجریان مختلف كار مي  كندج( شير برقي از دو ولتاژ مختلف استفاده مي   ww
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 اید؟ليتری كدام حالت به وجود مي  12ليتری در آبگرمکن  18در صورت استفاده از محور شير تنظيم دمای آبگرمکن  -15

ب( افزایش دبي خروجي و گرمتر شدن آب   نشدن آب خروجي الف( افزایش دبي خروجي و گرم   

خروجي

د( افزایش دمای آب خروجي  ج( افزایش فشار داخلي آبگرمکن  

 باشد؟ كند، كداميك از موارد صحيح نميكند ولي شير برقي عمل نمي شود جرقه زن عمل مي آبگرمکن روشن نمي -16

قه زنب( معيوب بودن الکترود جر الف( فشار گاز باال باشد  

د( ضعيف بودن باطری  ج( خرابي از مجموعه سيم )قطعي از ناحيه سوكت شيربرقي(  

 جهت تغيير دادن سوخت آبگرمکن مکانيکال از مایع به گاز طبيعي چه اقداماتي باید صورت گيرد؟  -17

را حتما تعویض نمود توان از آن استفاده نمود ولي باید سوپاپ اصلي گاز  الف( در صورت گشادكردن نازل گاز مایع مي  

شيلنگ و اليو گاز  –نازل پيلوت  – سوپاپ اصلي گاز  –ب( تعویض نازل مشعل  

 ج( تعویض پره مشعل و سوپاژ اصلي گاز  

 د( تعویض سوپاپ اصلي گاز و نازل مشعل كافي است  

افتد؟چه اتفاقي مي های كليد حرارتي در هنگام روشن بودن آبگرمکن مکانيکال جدا شود در صورتي كه یکي از سيم  -18

الف( مشعل آبگرمکن خاموش مي شود ولي پيلوت روشن مي ماند  

  ب( مشعل آبگرمکن و پيلوت هردو خاموش مي شود  

 شودج( مشعل آبگرمکن به صورت ممتد روشن و خاموش مي 

 د( تاثيری در عملکرد آبگرمکن ندارد   

افتد؟شن بودن آبگرمکن آیونایز جدا شود چه اتفاقي مي های كليد حرارتي در هنگام رودر صورتي كه یکي از سيم  -19

 شودب( آبگرمکن خاموش مي  شود  زني توسط برد صادر مي الف( فرمان جرقه  

د( تاثيری در عملکرد آبگرمکن ندارد   شودج( مشعل آبگرمکن به صورت ممتد روشن و خاموش مي 

شود : اگر سوراخ  شير احتراق آهسته توسط رسوبات  گرفته  -20

 الف( آبگرمکن روشن نمي شود  

 شودبه صورت انفجاری روشن مي ب( آبگرمکن 

ج( در آیونایز روشن مي شود ولي در مکانيکال روشن نمي شود

 د( در آیونایز روشن نمي شود ولي در مکانيکال روشن مي شود 

تواند باشد؟ شيربرقي درست كار كند علت كدام مورد نمي در آبگرمکن آیونایز در صورتي كه آبگرمکن روشن نشود و جرقه زن و  -21

ب( دسته شير گاز در حالت شعله قرار نداشته   الف( فشار گاز ورودی باال باشد 

 باشد 

wwد( شيلنگ گاز تاخورده و یا لهيده شده باشد  ج( شير تنظيم دما كامال بسته باشد
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باشد؟ متر مي واری چند سانتي های دیفاصله بين دو لوله آب سرد و گرم برای نصب آبگرمکن  -22

35ب(  10الف( 

 12د(  15ج( 

ديموفق باش  
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