
 خدمات قابل ارائه در این آزمایشگاه

 نتیجه آزمایش آزمون شرح  عنوان تصویر

 

 ن کلکتور صفحه تختآزمو

در این آزمون کلکتور های صفحه تخت بر 
جهت تعیین  ISIRI 7129-1مبنای 

پارامترهای ذکر شده در روبرو مورد ارزیابی و 
 تست قرار می گیرند.

 تعیین بازده عملکردی تجهیز در حالت پایدار

 تجهیز گرمایی ظرفیت تعیین 

 تجهیز زمانی ثابت  تعیین

 تعیین ضریب تصحیح زاویه برخورد تایش خورشید

 تعیین افت فشار تجهیز

  

 آزمون کلکتور لوله خالء

در این آزمون کلکتور لوله خال بر مبنای 
ISIRI 7129-1-1 ن جهت تعیی

پارامترهای ذکر شده در روبرو مورد ارزیابی و 
 تست قرار می گیرند.

 تعیین بازده عملکردی تجهیز در حالت پایدار

 تجهیز گرمایی ظرفیت تعیین 

 تجهیز زمانی ثابت  تعیین

 تعیین ضریب تصحیح زاویه برخورد تایش خورشید

 تعیین افت فشار تجهیز

  

 آزمون آبگرمکن ترموسیفون

در این آزمون آبگرمکن ترموسیفون بر مبنای 
ISIRI 7385  جهت تعیین پارامترهای

ذکر شده در روبرو مورد ارزیابی و تست قرار 
 می گیرند.

 تعیین عملکرد روزانه سیستم

 تعیین درجه آمیختگی در مخزن ذخیره طی دریافت آب

 تعیین تلفات گرمایی مخزن ذخیره

 

 ن آبگرمکن اجباریآزمو

در این آزمون آبگرمکن اجباری بر مبنای 
ISIRI 7385-2  جهت تعیین پارامترهای

ذکر شده در روبرو مورد ارزیابی و تست قرار 
 می گیرند.

 تعیین عملکرد روزانه سیستم

 تعیین درجه آمیختگی در مخزن ذخیره طی دریافت آب

 تعیین تلفات گرمایی مخزن ذخیره

  

 آزمون آبگرمکن ترموسیفون با هیتر کمکی

در این آزمون آبگرمکن ترموسیفون با هیتر 
جهت  ISIRI 7385-5کمکی بر مبنای 

تعیین پارامترهای ذکر شده در روبرو مورد 
 ارزیابی و تست قرار می گیرند.

تعیین عملکرد کلی سیستم با تعداد روز زیاد تحت تابش 
 دهی قابل توجه

 تعیین تلفات کلی مخزت به کار رفته در سامانه

کننده کمکی یکپارچه ین عملکرد سامانه با یک گرمتعی
 تحت شرایط پرتوتابی خورشیدی پایین

  

 آزمون آبگرمکن اجباری با هیتر کمکی

در این آزمون آبگرمکن اجباری با هیتر 
جهت  ISIRI 7385-5کمکی بر مبنای 

تعیین پارامترهای ذکر شده در روبرو مورد 
 ارزیابی و تست قرار می گیرند.

تعیین عملکرد کلی سیستم با تعداد روز زیاد تحت تابش 
 دهی قابل توجه

 تعیین تلفات کلی مخزت به کار رفته در سامانه

کننده کمکی یکپارچه تعیین عملکرد سامانه با یک گرم
 تحت شرایط پرتوتابی خورشیدی پایین

  

 آزمون آبگرمکن اجباری با کویل کمکی

در این آزمون آبگرمکن اجباری با کویل 
جهت  ISIRI 7385-5کمکی بر مبنای 

تعیین پارامترهای ذکر شده در روبرو مورد 
 ارزیابی و تست قرار می گیرند.

تعیین عملکرد کلی سیستم با تعداد روز زیاد تحت تابش 
 دهی قابل توجه

 تعیین تلفات کلی مخزت به کار رفته در سامانه

کپارچه کننده کمکی یتعیین عملکرد سامانه با یک گرم
 تحت شرایط پرتوتابی خورشیدی پایین

 


