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  چکیده

 یفشتار گتاز، بترا لیتتقل یهاستتگاهیبه ا یگاز ورود یسازگرمشیپ یبرا ترهایبا ه بیدر ترک یدیخورش یحرارت ستمیس کی شنهادیطرح به پ نیدر ا
 یرابت تریه - یدیخورش یحرارت یبیترک ستمیاستفاده از س ،یطرح پژوهش نیپرداخته شده است. در ا ن،یشهر قزو یبرا یفشار گاز شهر لیتقل ستگاهیا

انجتام   یها لیدر نظر گرفته شده  است. با توجه به محاسبات و تحل یاقتصاد - یو محاسبه فن یطراح یدو راهبرد شامل فصل سرد و فصل گرم  برا
مترمربع به طتور  200به مساحت  یدیکلکتور خورش 84با استفاده از  تریدر مصرف ساالنه هر ه ییجومتوسط صرفه زانی، م3شماره  ستگاهیا یشده برا

 - یدیخورش یحرارت یبیترک ستمینوین با استفاده از س یدر طراح یدرصد 30 یبیمترمکعب ساالنه خواهد بود.  با کاهش تقر 200،000برابر با  یبیتقر
 .  دیبرآورد گرد  24.7% هیسرما یبرابر با چهار سال و سه ماه و نرخ بازگشت داخل هیتومان دوره بازگشت سرما ونیلیم 200حدود  یگذار هیبا سرما تر،یه
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Abstract  
 

In this research paper, a combined solar thermal system with heaters has been proposed for the 

preheating of inlet gas to city gas stations. the study has been applied for a city gas station of Qazvin 

province as a case study. from the technical point of view, the proposed combined solar thermal 

systems with heater have been analyzed considering two approaches including cold and hot season. 

Base on the research methodology, the proposed system has been designed and calculated through 

techno-economic feasibility study. According to calculations for the station No. 3, the average annual 

saving of each heater will be equal to approximately 200,000 cubic meters per year by using 84 solar 

collectors with an area of 200 square meters. by applying the solar-heater combined heat system and 

with an approximate reduction of 30% in the new design, the payback period was 4.3 and the internal 

rate of return on capital was estimated at 24.7%. 
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  مقدمه -1

قش ایستگاه تقلیل فشار گاز در توزیع و انتقال گاز همواره مورد توجه ن
یندهای مختلفی در این خصوص در جریان بوده که یکی از آبود است. فر

یندهای آسازی گاز جهت ورود به سایر فرگرمها پیشنآترین مهم
ها کاهش شدید دما باشد. مشکل اساسی این ایستگاهتعریف شده می

زدگی رگالتور و قطع باشد که منجر به یختقلیل فشار جریان می حین

 CGS هایایستگاه تمامیاین مشکل تقریباً برای .ددگرجریان گاز می
سازی گرمیند پیشآفر وجود دارد و ارتباطی با آب و هوای منطقه ندارد.

های گاز ورودی به ایستگاه همواره با مشکلی هدر رفت انرژی در قسمت
. هیتر به خصوص سطوح تبادل حرارتی با محیط مواجه بود استمختلف 

که این هیترها بازده باالیی ندارند و بخشی از گاز، جهت از آنجایی
گردد، تحقیق و پژوهش جهت بررسی روشاستفاده در هیتر مصرف می

هایی ی آن بتوان بازده هیترها را باال برد یا جایگزینهایی که به وسیله
های های موجود در ایستگاهت. هیترطرح نمود، در جریان اسها مبرای آن

های گازرسانی کاربرد دارند گاز که برای جلوگیری از یخ زدگی سیستم

به  کنند که مصرف قابل توجهی از گاز راهم اکنون با گاز طبیعی کار می
های مالی و آلودگی اند، همچنین این هیترها هزینهخود اختصاص داده

دارند که همین امر باعث شد تا  را نیز به دنبالمحیطی زیست
های سایر روشفکر استفاده از ه متخصصین و کارشناسان ب

سازی گرمهایی که برای فرآیند پیشسازی شوند. از دیگر گزینهگرمپیش
توان استفاده نمود استفاده از انرژی حرارتی گاز ورودی به ایستگاه می

 یموثر برا اریروش بس کیآب  یدیخورش شیگرماباشد. خورشید می
همچنین  باشد.در مصارف گوناگون می یدیخورش یبکار بردن انرژ

کردن آب هیتر و یا گاز ورودی به هیتر با استفاده از گرمامکان پیش
های های پیشرفته مبدلپمپ های حرارتی زمینی وجود دارد و فناوری

سیستم  رجیاحرارتی این امکان را بخوبی فراهم کرده اند. کوس
یند آکه فرجاییپیشنهادی براساس توربواکسپندر را ارایه نمود. از آن

باشد و در اثر انبساط در رگالتور، این انبساط گاز همراه با تولید انرژی می
تواند به عنوان رود استفاده از توربین جهت انبساط گاز میانرژی هدر می

 وداز انبساط گاز تلقی ش حلی برای جلوگیری از اتالف انرژی ناشیراه

(Kuzcerjia, 1991).  سیستم جایگزین بر مبنای همکاران تانکل و
نیاز از ی گردابی را پیشنهاد نمودند که به طور کامل ایستگاه را بیلوله

روش  زویلیام. (Tunkel et al., 1996) نمایدوجود هیتر می
ن گاز ارایه دیگری براساس استفاده از کمپرسورهای هوا جهت گرم نمود

سیستم  رلورنکو و میل و در نهایت. (Williams, 2000) نمود
را اصالح و بهینه نمودند. جایگزینی توربواکسپندر با کوسرجیا  پیشنهادی

سازی در باشد که نتایج شبیهشیر فشارشکن جزو موارد مورد بررسی می
های متداول مقایسه میسازی سیستماین حالت با نتایج شبیه

های ضمن اینکه روش (Lourenco & Miller, 2010).شود
ی گردابی ساخته و پیشنهادی دیگر مانند استفاده از هیتر برقی و لوله

های خورشیدی را میتاریخچه استفاده از گرمکن است.طراحی شده 
از آب  آمریکا جستجو کرد. در آن زمان در سراسر 1890توان در دهه

های سیستم.شدب استفاده میهای خورشیدی جهت گرمایش آگرمکن
خورشیدی دما پایین بخصوص آن دسته که تولید انرژی الکتریکی نمی

وسیع در سرتاسر جهان برای مصارف خانگی و  کنند، بصورت خیلی

بسیار موثر  اند. گرمایش خورشیدی آب یک روشصنعتی بکار برده شده
. باشدبرای بکار بردن انرژی خورشیدی در مصارف گوناگون می

کلکتورهای خورشیدی در مصارف  ترین نوعکلکتورهای تخت رایج
 باشند و در مواردی کاربرد دارند که بهخانگی و در مصارف صنعتی می

 .(Ramlow & Nusz, 2010)نیاز باشد C90°دماهای کمتر از 
ترمواکونومیک استفاده از انرژی عربکوهسار و همکاران با بررسی 

به  شهر ساری CGSایستگاه  طبیعی درهدف گرمایش گاز خورشیدی با
دمای گاز خروجی از هیتر،  خورشیدیبا سیستم این نکته رسیدند که، 

 شیعداد آرا. و همچنین تهرگز از حداقل دمای مجاز کمتر نخواهد شد
انتخاب خواهد  نیعدد کلکتور بهتر 350متشکل از ی دیخورش ستمیس
عدد کلکتور هزینه 350با تعداد  (.1390د )عربکوهسار و همکاران بو

 میلیارد ریال و صرفه جویی سالیانه 1.6گذاری اولیه رقمی معادل سرمایه
و در نتیجه دوره ی بازگشت  میلیون ریال 550در مصرف سوخت معادل 

کاربرد گرمکن سال بدست آمد. هنرور و همکاران با بررسی  7سرمایه 
ارس به این استان ف های تقلیل فشار گاز طبیعیخورشیدیدر ایستگاه

درجه  120حدود )با توجه به دمای مورد نیاز نتیجه دست یافتند که 
خورشیدی ساده سود جست  های گرمکنتوان از سیستممی( فارنهایت

)هنرور  دبرداری باشنترین شرایط بهرهکه دارای حداقل هزینه و نیز ساده
از سنجی استفاده امکان. عرب کوهسار و همکاران (1388و همکاران، 

در  مندانرژی خورشیدی بعنوان جایگزینی برای هیترهای غیرهوش
ها به این نتیجه رسیدند که را انجام دادند. آن ایستگاه تقلیل فشار گاز

مصرف  ، کمتک شتایانی بته کتاهشخورشیدیاستفاده از سیستم 
، ندشومی های فسیلی که ذخایر رو بته اتمتام انترژی محستوبسوخت

کرد.  شرایط آب و هوایی مانند ستاری خواهتد حتی در شهری با
پایینتری از  اگر مبنای اقتصادی کتار در درجتهند نشان داد همچنین

داد که در طول  توان تعداد کلکتورها را آنقدر افزایشاهمیت قرارگیرد می
)عربکوهسار و همکاران  روز هیچ احتیاجی به عملکرد هیتر نباشد

سازی گاز گرمتم تجدیدپذیر برای پیشدر این مقاله یک سیس .(1390
های تقلیل فشار گاز به منظور کاهش مشکالت ورودی به ایستگاه

 گردد.احتمالی در چنین ایستگاهها پیشنهاد و بررسی می

 
   روش انجام تحقیق -2

 اتیمطالع مورد معرفی   

قزوین در -کیلومتری آزادراه کرج 25در  CGSایستگاه تقلیل فشار گاز 

واقع  ⁰N 50،288و  ⁰E36،150گاه شهید رجایی به مختصات کنار نیرو
(. این ایستگاه دارای سه واحد هیتر از نوع دیگ 3گردیده است )شکل 

هزار متر مکعب )برای گاز مورد  100های آتش با ظرفیت فوالدی با لوله
هزار متر مکعب  300نیاز نیروگاه شهید رجایی( و دو واحد با ظرفیت 

باشد. فشار ورودی به یاز شهرک صنعتی کاسپین( می)برای گاز مورد ن

و فشار خروجی  psi 1000-700های تقلیل فشار معموالً بین ایستگاه

زدگی گاز، پیش از باشد. به دلیل جلوگیری از یخمی psi 250آن حدود 
کنند. فرآیند کاهش فشار گاز طبیعی، گاز ورودی به ایستگاه را گرم می

آب  باشد که آب را درون هیترهای حماممی گرمایش گاز بدین صورت
سه  یمبدل حرارت کیها به صورت هیتر نیاکنند. غیرمستقیم گرم می

 یبه دب توجهبا ترهایه نیکنند. ابعاد اگاز، عمل می -آب  -گاز ،یالیس
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 یهاو توسط مشعل منیا طیگاز، نسبتاً بزرگ است. در شرا یباال
 یهاده و گاز با عبور از لولهمحفظه گرم ش کیآب داخل  ک،یاتمسفر

های رایج هیترشود. یمحفظه قرار دارد گرم م نیکه از درون ا یچیمارپ
، از نوع مجهز به مشعل قزوینهای تقلیل فشار گاز طبیعی در ایستگاه
مدار اول  .باشندها عموما دارای دو مدار میهیتراین . باشندگازی می

که در واقع حرارت . باشدآتش میمبدل حرارتی پوسته لوله از نوع لوله 
شود. مدار دوم شامل حمام حاصل از احتراق گاز موجب گرمایش آب می

از مدار اول است که گاز خنک مورد نظر با عبور از میان  آب گرم حاصل
رسد. سوخت این می های باریک به دمای مورد نظرآن توسط لوله

. شودگاه تامین میگاز شهری و اصوال از خروجی خود ایست ازها هیتر
گاز، آتشدان، محفظه  یها، لولههیترشامل محفظه  ترهایساختمان ه

و کنترل سوخت  نیتام ستمیو س دودکش احتراق، مخزن انبساط آب،
است.  ستمیس تیها متناسب با ظرفی هیترحرارت تیباشد. ظرفمی

استان  CGSی ایستگاه تقلیل فشار گاز نشان دهنده 4تا  1تصاویر 
به  هیترمحفظه باشند.همراه با هیترها و اجزای داخلی هیترها می قزوین

 هیترصورت استوانه افقی بوده که حجم آن متناسب با ظرفیت حرارتی 
که اندازه آنها متناسب با حجم گاز عبوری از  هیترهای گاز لوله .باشدمی

رفت و برگشت و در چند  هایبه صورت لوله ،گرددطراحی می هیتر
های دما و دهندهشوند و نشانمی هیتریک قاعده وارد مخزن  ردیف از

گردند و کنترل کننده دمای گاز گرمکن فشار گازروی این لوله تعبیه می
های گاز از هیتربرای کنترل .شودنیز روی لوله خروجی آن نصب می

، چهار نوع تجهیزات کنترل که شامل کنترل کننده دمای گاز خروجی
و سیستم  هیترکنترل کننده سطح آب هیتر، آب کنترل کننده دمای 

 .گردداستفاده می، باشندمحافظ شعله پیلوت می

 
استان  CGSنقشه هوایی موقعیت ایستگاه تقلیل فشار گاز  -1شکل 

 قزوین.
 

 
 استان قزوین. CGSایستگاه تقلیل فشار  -2شکل 

 

 
 نمای داخلی هیترها. -3شکل 

 
 هیترها. های درونلوله -4شکل 

 میزان مصرف گاز طبیعی 

شود. سیال عامل گاز طبیعی در هیترها به وسیله سیال عامل گرم می
باشد. می %30و  %70این هیترها مخلوط آب و اتیلن گلیکول با نسبت 

عمل گرمایش گاز طبیعی را انجام  سیال عامل در یک سیستم بسته

-C 26°حیط بین دهد. دمای آب ورودی به هیتر بسته به شرایط ممی
رسد. دمای می C 50°باشد؛ اما دمای خروجی آن که به باالی می 16

و دمای خروجی از آن حدود  C 20°گاز طبیعی ورودی به هیتر حدود 

°C50-40 باشد. دمای گاز طبیعی پس از تقلیل فشار و آماده مصرف می
ی باشد که سیستم کنترلباشد. الزم به ذکر میمی C 15-14°حدود 

کند. همچنین مخزن هیتر بر اساس دمای گاز خروجی از هیتر عمل می
ای برای انبساط آب موجود در مخزن اصلی و تامین آب مورد نیاز ثانویه

در صورت تبخیر آب در باالی مخزن اصلی تعبیه شده است. و سالیانه 
 2000مجموع تبخیر سیال عامل تمامی واحدهای این مجموعه برابر با 

باشد. همچنین مترمکعب می 36،000 حجم کل آب داخل مخزنلیتر و 
هیترها دارای عایق داخلی نبوده و دارای عایق خارجی از جنس پشم 

 باشند. سنگ می

 بررسی فنی و ارزیابی عملکرد روش 

ساختار فنی هیترهای موجود در ایستگاه و میزان مصرف گاز و عملکرد 
ی گیرد. آنگاه براساس نیاز آنها مورد ارزیابی و سنجش عملی قرار م

انرژی مصرفی آنها به بررسی و کاوش منابع انرژی های جایگزین در 
محل پرداخته خواهد شد. براساس نتایج سنجش پتانسیل ها و فرصت 
ها و نیز امکان بهبود عملکرد هیترها، چند سناریو برای تأمین تمام یا 

که در هر سناریو درصدی از انرژی مصرفی در هیترها ترسیم خواهد شد 
نوع منابع انرژی و فنآوری بهره برداری از آن و سهم منابع انرژی تعیین 

 گردد. می

 و محاسبات فنی سیستمطراحی  -3
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دما پایین بخصوص آن دسته که تولید  انرژی جایگزینهای سامانه 
وسیع در سرتاسر جهان برای  کنند، بصورت خیلیانرژی الکتریکی نمی
اند. گرمایش خورشیدی آب نعتی بکار برده شدهمصارف خانگی و ص

بسیار موثر برای بکار بردن انرژی خورشیدی در مصارف  یک روش
کلکتورهای  ترین نوعباشد. کلکتورهای تخت رایجگوناگون می

باشند و در خورشیدی در مصارف خانگی و در مصارف صنعتی می
آنجا که . از از باشدنی ⁰C90از مواردی کاربرد دارند که بهدماهای کمتر 

باشد، یم مورد نیاز C90°دمایی به مراتب کمتر از  CGSدر ایستگاه 
از نوع  پروژهلذا کلکتورهای مورد کاربرد در سیستم پیشنهادی این 

. روش های دیگری نیز برای گرمایش با باشندکلکتورهای تخت می
بی پمپ استفاده از منابع انرژی جایگزین وجود دارند که سامانه ترکی

را در  طراحیسیستم  نمونه شماتیک گرمایی زمینی یکی از آنها است.
گونه توان مشاهده نمود. طریق عملکرد این سیستم بدینمی 5 شکل

با تابش انرژی خورشیدی، کلکتورهای خورشیدی این مقدار است که، 
شود. و آب گرم درون تانک انرژی را جذب و آب درون آن گرم می

گردد، و گاز سپس آب گرم ذخیره شده وارد هیتر می شود،ذخیره می

شود. در روزهای سرد زمستان و روزهایی که انرژی خورشیدی گرم می
توان گرمایش و رساندن به دمای مورد نظر را ندارد از هیتر برای 

گردد به صورتی که مشعل روشن و آب داخل گرمایش گاز استفاده می
با توجه  نماید.ها را گرم میه ایستگاهگردد و گاز ورودی بهیتر گرم می

با عدم تابش در هنگام شب وکمبود انرژی تابشی در روزهای ابری نیاز 
.با استفاده از کلکتور تخت شودسازی ایننوع انرژی احساس میبه ذخیره

گرم سازی گاز استفاده نمود. در توان آب گرم مورد نیاز برای پیشمی
ب کلکتورهای تخت و هیترهای موجود این سیستم پیشنهادی با ترکی

کنند. به در ایستگاه تقلیل فشار گاز، گاز ورودی به ایستگاه را گرم می
تابشی در زمستان و روزهای سرد و ابری سال از علت کمبود انرژی 

کنند. تا در صورت هیتر به عنوان سیستم گرمایشی کمکی استفاده می
را جبران و گاز را گرم نماید. کمبود بار حرارتی هیتر بتواند این بار 

همچنین بدلیل مصرف گاز توسط هیترها از کلکتورهای خورشیدی 
 300شود. با توجه به اینکه متوسط روزهای آفتابی در کشور استفاده می

توان در باشد، بنابراین با استفاده از کلکتورهای خورشیدی میروز می
ش قابل بسیاری از روزها خاموشی هیترها در نتیجه کاه

 
 سازی گاز  ورودی به ایستگاه تقلیل فشار گاز.گرمگرمکن برای پیش-شماتیکی از سیستم ترکیبی خورشیدی - 5شکل 

 

های هنگفت تعمیر و چشمگیر مصرف گاز و همچنین کاهش هزینه
طراحی مهندسی برای سیستم  نگهداری هیترها را به ارمغان آورد.

ها با توجه به دو راهبرد انجام گرمکن-ترکیبی حرارتی خورشیدی
 گیرد:می

 طراحی برای فصول گرم -1

 طراحی برای فصول سرد -2

لیتر  39861مقدار ظرفیت حمام گرم هیتر برابر با  9با توجه به شکل 
گردد. با درنظر گرفتن مقدار لیتر آن از آب پر می 36،000باشد. که می

گرم شدن لیتر حجم آب در یک ساعت در زمستان و پیش 6000گردش 
این حجم آب در این زمان توسط کلکتورهای خورشیدی در زمستان 

. با در نظر گرفتن کیلووات 105مقدار حرارت تولیدی برابر خواهد بود با: 
 تابش متوسط ساالنه خورشید در شهر قزوین برای  وات بر متر مربع 550

 200ساعت در روز، مساحت مورد نیاز برای کلکتورهای خورشیدی  5/5
گردد. بنابراین با انتخاب کلکتورهای خورشیدی به محاسبه میمتر مربع 

 کلکتور خورشیدی  84متر عرض، به میزان  09/1متر طول و  10/2ابعاد 
 

از  3نیازمند است. مقدار گاز مصرفی توسط هیترها در ایستگاه شماره 
 باشد:به شرح زیر می 20/03/1396تا  1/12/1395تاریخ 

 مترمکعب. 123،933 :1هیتر شماره  -1

 متر مکعب. 88،394: 2هیتر شماره  -2

 مترمکعب. 307،472: 3هیتر شماره  -3

بنابراین با استفاده از کلکتورهای خورشیدی برای فراهم سازی آب گرم 
گرم سازی گاز ورودی به ایستگاه تقلیل فشار، میزان مصرفی برای پیش

 خواهد بود با:جویی ساالنه هر هیتر تقریبا برابر مصرف متوسط صرفه
 مترمکعب. 200،000

 

 محاسبات اقتصادی -4 
ستنجی پتروژه، ارزیتابی ات امکتانعیکی از محورها مهم مطال

صرفنظر از نوع و اندازه بایستی صرفه  . هتر پتروژهتآن اس یاقتصتاد
اطمینان از  یک پروژه حصتول یداشته باشد. وجاهت اقتصاد یاقتصاد

توده و موجبتات پایتدار و مانتدگار آنترا گتذار آن بسودمند سترمایه
برای محاسبات اقتصادی نیاز است که مقدار سود  .سازدمی فتراهم

برداری از سیستم بانکی، مالیات برارزش افزوده و تعداد سال بهره
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های اولیه و جاری و مشخص باشد. سپس با مشخص شدن هزینه
ادیر سود حاصل از توان مقهمچنین درآمدهای ناشی از نصب سیستم می

نصب سیستم، دوره بازگشت سرمایه را محاسبه نمود. در  این روش ابتدا 
کل هزینه  شوند.تمامی درآمدها و هزینه با نرخ سود ساالنه محاسبه می

میلیون  200گذاری در نظر گرفته شده برای اجرای این پروژه سرمایه
تفکیک آمده است. تومان می باشد. این هزینه در جدول معیار هزینه به 

می  2COهدف از اجرای این طرف افزایش تولید و کاهش تولید گاز 
در  %15سال و نرخ سود بانکی  15باشد. مدت زمان بهره برداری در 

نظر گرفته شده است. محاسبات اقتصادی براساس اقتصاد خرد درنظر 
های ی معیار تمام هزینهنمایش دهنده 1گرفته شده است. جدول 

 باشد.گذاری جاری و درآمدها به تفکیک میگذاری اولیه، سرمایهسرمایه
 

 معیار هزینه ها و درآمدهای در نظر گرفته شده  -1 جدول

 معیارها
 گذاریهای سرمایههزینه های جاریهزینه درآمدها

جویی صرفه
 مصرف سوخت

تعمیرات و 
 نگهداری

 طراحی مهندسی

کاهش تولید گاز 

2CO 

تعمیرات اساسی 
سال( 5ر )ه  

 کلکتور صفحه تخت

 مشاوره و نظارت  

 عملیات ساختمانی  

 کرایه حمل و نقل  

 تجهیزات جانبی  

 دستمزد نصب  

 مالیات خرید  

شدههزینه های پیش بینی ن    
 

بنابراین طبق فرضیات در نظر گرفته شده و با توجه به معیارها، مقادیر 
 بدست می آیند. 2نهایی محاسبات اقتصادی به شرح جدول 

 

 نتایج محاسبات اقتصادی  2جدول 

کل میزان  درآمد حاصل از صرفه جویی در طی 
 برداری )تومان(سال بهره 15

428،727،012 

گذاری اولیه و جاری در های سرمایهکل هزینه
 (برداری )تومانسال بهره 15طی 

313،406،626 

 %15 نرخ سود بانکی

 91/34،826،150 مالیات )تومان(

ها در به روزشده میزان کل درآمد به کسر هزینه
 (NPV)برداری سال بهره 15طی 

7/115،320،385 

سود محاسباتی مورد انتظار از پروژه )نرخ 
 (IRR)بازگشت داخلی( 

7/24% 

 3/4 )سال( دوره بازگشت سرمایه
 

 یریگجهینت -4
 یزدگخیاز  وانتیفشار م لیتقل ستگاهیبه ا یگاز ورود یسازگرمشیبا پ

استفاده از  نمود. یریفشار گاز جلوگ لیتقل نیگاز در ح انیگاز و قطع جر
هایی است تجدیدپذیر، یکی از روش-های ترکیبی حرارتی گازیسیستم

ی اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با استفاده از این که در چند دهه
مصرف گاز توان های ترکیبی عالوه بر افزایش راندمان میسیستم

در این  طبیعی برای گرمایش هیترها را به مقدار قابل توجهی کاهش داد.
طرح با توجه به پیش محاسبات انجام گرفته )بصورت تخمینی و 

جویی برآوردی( برای ایستگاه شماره سه، میزان مصرف متوسط صرفه
 200کلکتور خورشیدی به مساحت  84ساالنه هر هیتر با استفاده از 

مترمکعب ساالنه برابر خواهد بود. که با  200،000تقریباً با مترمربع 
درصدی در طراحی نوین با استفاده از سیستم ترکیبی  30کاهش تقریبی 

میلیون تومان  200هیتر، با سرمایه گذاری حدود -حرارتی خورشیدی
ماه سال و نرخ بازگشت داخلی  سهسال و  چهاردوره بازگشت سرمایه 

 د گردید. برآور 24.7سرمایه %
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