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این ارث را هب پدر مهربان، مارد دل سوز که شکیبایی و ربدباری آانن از چشمم ردنگ نمی پذرید پیش کش می کنم و 
کارم که رنج فزون رت رب خود خرید ات بدین نوشته رپدازم، بی کران سپاس مندم. از همسر، همراه و یاور فدا

کا« از این نقطه هب کلمه و کتاب ره یا بند. نم »آریا و آرنی امیدوارم فرزندا


پای ملخی زند سلیمان ربدن
عیب است و لیکن هنر است از موری



هش�دار
جهلبهقانون،رافعمسئولیتنیست

به موجب قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 و قانون ترجمه و تکثیر 
کتب، نش��ریات و آثار صوتی مصوب س��ال 1350، کلیه حقوق چاپ، نشر و پخش این اثر به هر نحو برای ناشر 

محفوظ و منحصرا متعلق به انتشارات خانه روشنا است.

هرگونه نشر، پخش، عرضه، بهره برداری یا فروش کل یا قسمتی از این کتاب به هر شکل ممکن، به صورت:

نسخه فیزیکی کپی شده	 

فروش، نشر، پخش، عرضه و یا حتی انتشار رایگان نسخه الکترونیکی )به صورت لوح فشرده، انتشار 	 
در وب سایت ها، کانال های تلگرامی و شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی و ...(

و هر نوع استفاده دیگری که بدون اجازه کتبی از نشر خانه روشنا باشد، عالوه بر آن که غیراخالقی و شرعا 
حرام است، غیرقانونی بوده و جرم محسوب می شود و مطابق با قانون از شش ماه تا سه سال حبس را در پی 
خواهد داش��ت و واحد حقوقی این مجموعه این مورد را تحت پیگرد قضایی قرار می دهد و کلیه خس��ارت های 

وارده از فرد خاطی مطالبه می شود.

مخاطبگرامیوفرهیخته،

از آنجایی که برای تولید این محصول زمان و هزینه زیادی صرف ش��ده اس��ت، تنها فردی که بهای نس��خه 
چاپی و اصل کتاب را پرداخت نموده است مجاز به استفاده از آن می باشد.

توجه داش��ته باش��ید که انتشارات خانه روش��نا هیچ یک از کتاب های چاپی خود را به صورت الکترونیکی 
منتش��ر نمی کند. لذا در صورتی که نس��خه ای الکترونیکی از تمام یا بخش��ی از هر یک از کتاب های انتشارات 
»خانه روشنا« به هر طریقی در دست شماست، این نسخه قاچاق )تکثیر شده به صورت غیرقانونی(، غیرقانونی 

و حرام است و این مجموعه هیچ گونه رضایتی از این بابت ندارد.

 برای تهیه نس��خه قانونی و مجاز این محصول می توانید به وب س��ایت انتش��ارات خانه روش��نا به آدرس
www.roshanapub.ir مراجعه نمایید.
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وب سایت و فروشگاه اینترنتی خانه روشنا:

به موجب قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب س�ال 8431 و قانون ترجمه و تکثیر 
کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب سال 0531، کلیه حقوق چاپ، نشر و پخش این اثر به هر نحو برای ناشر 
محفوظ و منحصرا متعلق به انتشارات خانه روشنا است. لذا هرگونه نشر، پخش، عرضه، بهره برداری یا فروش 
کل یا قس�متی از این کتاب به هر ش�کل ممکن، به صورت فیزیکی یا الکترونیکی و هر نوع اس�تفاده دیگری 
که بدون اجازه کتبی از نش�ر خانه روش�نا باش�د، عالوه بر آن که غیراخالقی و شرعا حرام است، غیرقانونی 
بوده و جرم محس�وب می ش�ود و مطابق با قانون از ش�ش ماه تا س�ه س�ال حبس را در پی خواهد داشت.

راهنمای جامع تعمیر و عیب یابی پکیج
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باعث خرسندی و افتخار ماست: این کتاب با کاغذ ایرانی منتشر شده است.
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گرمایش فضای زندگی از دیرزمان جزو دغدغه های بش��ر بوده و در پی رفع این نیاز از س��وزاندن هیزم تا دس��ت یابی به انرژی 
نهفته در هس��ته اتم تالش نموده اس��ت تا بتواند به جای تحمل سرمای استخوان سوز زمستان از محیطی دلپذیر با دمایی تحت 

کنترل لذت ببرد.
با تکامل علم و تکنولوژی و جایگزین شدن لوازم جدید خانگی، استقبال از سیستم های گرمایشی پیشرفته امری بدیهی است. 
در س��اختمان های امروزی به علل فراوانی از قبیل هزینه اولیه کم، صرفه جویی در مصرف انرژی، ایمنی بیش��تر و آلودگی کمتر، 
اس��تقالل هر واحد مس��کونی در مصرف گاز، اشغال فضای کم، انتش��ار یکنواخت و همگن دما در منزل و هزینه ناچیز تعمیر و 
نگهداری، »بویلر« که امروزه در تداول عامه پکیج گفته می شود به یک سیستم گرمایشی محبوب تبدیل شده است. اگرچه گاهی 
عدم برآورد صحیح از توان دس��تگاه و یا میزان رادیاتورهای مورد نیاز یک س��اختمان و یا تنظیم و نصب نادرست دستگاه موجب 
نارضایتی برخی شده، اما انتخاب صحیح و مبتنی بر معیارهای علمی موارد یاد شده، می تواند ساختمان را به یک سامانه حرارتی 
مطلوب مجهز نماید. اگرچه منابع زیادی در این زمینه در دس��ترس نیس��ت لیکن جهت گس��ترش این حرفه دوستان دیگری نیز 

دست به قلم شده و کتاب های پرمحتوا و ارزش مندی را تالیف نموده اند.
اینجانب نیز بر خود وظیفه دانستم تا تجربه بیست سال تدریس در سازمان آموزش فنی  و حرفه ای و همکاری با کارخانجات 
س��ازنده پکیج را براس��اس نیاز تکنسین ها و سرویس کاران پکیج، کارآموزان س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای، دانشجویان رشته 
تاسیس��ات، عالقه مندان به این حرفه و کاربران گرامی به رش��ته تحریر کشیده و در قالب اس��تانداردهای دودکش و کارشناسی 
نصب وسایل گازسوز، اصول عملکرد پکیج شوفاژ گازی، شناخت و تست قطعات، عیب یابی به دو روش مشاهده ای و با استفاده 
از عالئم کد خطا )مش��تمل بر صد و چهل جدول کد خطا از دس��تگاه های موجود در بازار ایران(، مبحث فلزکاری عمومی، به 

انضمام جداول و ضمائم را تقدیم این عزیزان نمایم.
به امید این که توانس��ته باشیم نقشی هرچند کوچک در علمی نمودن فعالیت صنعت کاران پرتالش کشور عزیزمان ایفا کرده 

باشیم.
بر خود وظیفه می دانم در برابر کلیه معلمان و اس��اتید عزیزی که در محضرش��ان ش��اگردی نموده ام زانوی ادب زده، چرا که 

وند لوح و قلم هب انم خدا

پیشگفتار



کلمه به کلمه آموخته هایم را مدیون ایشان هستم.
یاد باد آنچه به من گفت استاد گفت اس��تاد مبر درس از یاد 
آدمی ن��ان خورد از دول��ت ی��اد یاد باد آن که مرا یاد آموخت 
که به تعلیم من ِاستاد، اُستاد پس مرا منت از اس��تاد بود 
غیر یک اصل ک��ه ناگفت��ه نه��اد هرچه می دانست آموخت مرا 

نس��تن د نکو دا قدر اس��تا
حیف اس��تاد به من یاد نداد

سپاس:
در این مجال بر خود الزم می دانم از زحمات بی شائبه سرکار خانم زهرا رحمانی، جناب دکتر محمدحسین جبروتیان، سرکار 
خانم مهندس نرگس قاضی نور، جناب مهندس علی اکبر وفائی، آقای س��ید مس��عود مویدی و آقای مس��عود میرفصیحی که ما 
را در تهی��ه ای��ن اثر یاری نمودند، همچنین حمایت ها و راهنمایی های ارزنده جناب آقای مجتبی فاتحی مدیر محترم آموزش��گاه 

تاسیساتی فن پویان که ما را در نیل به هدفمان مساعدت فرمودند، صمیمانه تقدیر نمایم.
از آن رو که جز »س��ازنده کل« هیچ کس خالی از کاس��تی نیس��ت از خوانندگان عزیز چشم داش��ت آن دارم بر ما منت نهاده 
پیش��نهادات و کاس��تی ها را که در طی خواندن کتاب برداشت می کنند از طریق آدرس رایانه ای ذیل ارسال دارند تا در چاپ های 

آتی از آن ها بهره بگیریم.  بی گمان همواره مرا وام دار این نگرش مهرورزانه خواهید داشت.
)amir_ghazinoor@yahoo.com(

بی عنایات خ��دا هیچی��م هی��چ این همه گفتیم لیک اندر بسیج 
امیرحسینقاضینور 
شهریورماه1393 

تهـویـه،تخلیــه
وفضـــاینصـب







از راه دور،  خرید  ایمیل(:  یا  تلفنی، دورنگار  )از طریق تماس  دور  راه  از  –  خرید  اول  روش 

کاری  مشغله  دلیل  به  امروز  شلوغ  و  سریع  دنیای  در  که  است  افرادی  تمامی  برای  روشی 
و  سریع  روشی  دور،  راه  از  خرید  ندارند.  را  حضوری  خرید  امکان  راه،  دوری  دلیل  به  یا 
مطمئن برای صرفه جویی هرچه بیشتر در زمان است. به این ترتیب، سفارش شما حداکثر 
ظرف مدت چهل و هشت ساعت از طریق پست سفارشی برای شما ارسال خواهد شد. 
مشتریان تهرانی می توانند سفارش های خود را از طریق پیک نیز دریافت نمایند که در این 

به  خرید  و  سفارش  ثبت  برای  بود.  خواهد  خریدار  عهده  بر  سفارش  ارسال  هزینه  صورت 

این روش کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:

1. مبلغ پشت جلد را متناسب با تعداد نسخه درخواستی به شماره حساب مجموعه 
ساعات  در  می توانید  وجه  واریز  جهت  حساب  شماره  دریافت  جهت  نمایید.  واریز 
شبکه های  در  یا  و  گرفته  تماس  مجموعه  دفتر  با   02188429064 شماره  با  اداری 

اجتماعی به شماره 09373443975 پیام ارسال نمایید. 

بانکی  فیش  مشخصات  سفارش،  ارسال  و  تایید  منظور  به  وجه،  واریز  از  پس   .2
تماس  طریق  از  را  دریافت کننده  نام  و  رقمی  ده  پستی  کد  دقیق،  آدرس  واریزی، 
شماره  به  اجتماعی  شبکه های  در  پیام  ارسال  یا   02188429064 شماره  با  تلفنی 

09373443975 اعالم نمایید.

مجموعه:  اینترنتی  فروشگاه  طریق  از  آنالین  خرید   – دوم  روش 

می  مجموعه  محصوالت  و  کتاب ها  از  یک  هر  آنالین  خرید  برای 
آدرس به  مجموعه  اینترنتی  فروشگاه  وب سایت  به  مراجعه  با   توانید 

حداکثر  آنالین  سفارش های  تمامی  دهید.  انجام  را  خود  خرید   www.roshanapub.ir

می شود.  ارسال  شما  برای  سفارشی  پست  طریق  از  ساعت  هشت  و  چهل  مدت  ظرف 
مشتریان تهرانی می توانند سفارش های خود را از طریق پیک نیز دریافت نمایند که در این 
صورت هزینه ارسال سفارش بر عهده خریدار خواهد بود و می بایست در بخش توضیحات 

به همراه سفارش توسط مشتری اعالم شود.

خرید کتاب ها و محصوالت فرهنگی خانه روشنا بــه روش هــای زیــر امکــان پذیــر اسـت:


