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هاي موجـود  را به ساير ديگMI3مشتــري گــرامـي از اينكـه ديـگ      

ايـن  . ايـد از شـما سپاسـگزاريم   ايد و بـه مـا اعتمـاد كـرده    در بازار ترجيح داده  

از . باشـد انتخاب بيانگر كيفيت بهتر محصوالت  ما و حسن انتخـاب شـما مـي              

ي ديـگ، ايـن دفترچـه را    انـداز كنـيم قبـل از نـصب و راه    شما درخواست مي  

آرزوي مـا آرامـش   . هـاي آن عمـل نمائيـد   دقت مطالعه نمـوده و بـه توصـيه   به

.شماست

ال ـــ نامـه ارس انتـپاكتي حـاوي كتابچـة راهنمـا و ضمـ       ،همراه دستگاه 

نامه را كامل نمـوده و بـه نـشاني    م ضمانتــا داريـاضـا تق ـاز شم . تـده اس ــش

منـد  پس از فروش و دورة ضمانت دستگاه بهـره    ما ارسال نمائيد تا از خدمات       

.گرديد

ن و و ما نر  و و ما انر  انسازی ا سازی ا
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:اطالعات کلی

دنيـا و تحـت   هـاي روز    با استفاده از تكنيك   L90مدل  MI3ديگ  و توليد  طراحي

مطـابق بـا   و ۴۴۷۳و ۴۴۷۲هاي تحت استانداردهاي جهاني و استاندارد ملي ايران به شماره  

كنـد و از نـوع   با محصوالت روز اروپـا رقابـت مـي   ين ديگ ا .انجام شده است  نياز كشور   

تـا  ۱۷۲۰۰۰هـاي ديگر بـا ظرفيـت  ا سه پاس رفت و برگشت مجزا از يك     افقي مولتي پاس ب   

نـصب انـواع   شـود و قابليـت      مطابق با نياز مشتريان توليد مي      كيلوكالري برساعت  ۵۶۰۰۰۰

.باشدرا دارا ميدار و يا اتمسفريكمشعل گازسوز و گازئيل سوز از نوع فن

:L90مدل MI3دیگ 

جهت گرم كردن آب تا دماي كمتـر از نقطـة جـوش در فـشار جـو بـراي              اين ديگ 

بينـي  پـيش متوسـط و ويالهـا    بزرگ،  يهاو آب بهداشتي در ساختمان     يمصارف گرمايش 

تـوان بـه ظرفيـت    فـوق مـي  بديهي است با نصب يك يا چنددسـتگاه از ديـگ         . شده است 

و يـا از مـدار خـارج    وارد مـدار يج ربه تد،ست يافت كه متناسب با نياز مصرفباالتري د 

.گردندمي

L90مدل MI3جدول مشخصات دیگ 
ظرفيت حرارتي 

يورود

ظرفيت حرارتي 

خروجي وزن

Kg

حجم 

ديگ

Lt.

طول 

وپوش ر

L
mm

دافت فشار دو

(m bar)

افت فشار آب 

(m bar)
ΔT=20°cKwKcal/hKwKcal/h

ديگنوع 

93013110600.2020217186620200172000L7
104515011930.2230270232200250215000L8
116016913260.2442324278640300258000L9
127518814590.2654388333680360310000L10
139020715920.2865452388720420362000L11
150522617250.3077516443760480413000L12
162024518580.3288600516000560482000L13
173526419910.34100695597700650560000L14
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L90مدل MI3دیگ مشخصات ابعادي

).دنباشها بر حسب ميليمتر مياندازه(

محل نصب دستگاه برنامه ريزي-a)پانل كنترل(واحد مراقبت -١
4bar 120°cفشار، دما سنج -b)مشعل(دريچه ديد -٢
100ºcدماپاي حد -cصفحه مشعل-٣
c°90-0ماپاي قابل تنظيم د-d)"3خروجي (سرخود لوله فلنج -٤
شاسي انتخاب وضعيت-كليد -eدوديهانبار-٥
چراغ هشدار دهنده-fمحل نصب دودكش-٦
)"3ورودي (سرخود لوله فلنج -٧

حداكثر تا دماي كمتـر از نقطـه   (و توليد آب گرم  4barاين ديگ براي فشاركاري     
ممكـن اسـت   ،نادرست از آنيگونه استفادهاين هربنابر. طراحي شده است   )جوش آب 

و يـا  از هرگونه تغيير در آن به منظور تغيير كـاربري      . ي و مالي گردد   موجب خسارت جان  
توانـد  داري و نگهـداري نادرسـت مـي   ربـ نـصب، بهـره   . كنيـد مشابه جداً خودداري     موارد  

. موجب عملكرد بد دستگاه و يا خسارت گردد
انـدازي از نـصابان   نـصب و راه ،كنيم جهـت مونتـاژ  وصيه ميبه همين منظور به شما ت     

اي هـاي دوره همچنين جهت نگهـداري مطلـوب و انجـام سـرويس         .استفاده نماييد  مجرب
. انـد اسـتفاده نماييـد   ساالنه بهتر است از واحدهاي خدماتي كه به اين منظور تأسيس شـده            

بـروز  -ب ديـدن دسـتگاه  آسـي توانـد موجـب  عدم مهارت كافي نصابان و تعميركاران مـي    
.نارضايتي شما شودخسارت و 



٤

.تواند به دوصورت انجام شودعرضه این دیگ بنا به خواست مشتري می
:)یکپارچه(مونتاژ شده -الف

ــاژ ش  ـــروپده،ــــدر ايــن حالــت ديــگ مونت ــصب وش و واحــد مراقبــتـ روي آن ن

گـردد تـا پـس از    يبه صـورت جداگانـه تحويـل مـ    گردد و يا روپوش و واحد مراقبت     مي

.نصب ديگ در موتورخانه اين متعلقات روي آن نصب شود

:)جدا، جدا(مونتاژ نشده -ب
بـه صـورت جـدا از هـم تحويـل مـشتري            نيـز  )هـا پـره (در اين حالت متعلقات ديگ      

هرنـوع موتورخانـه ميـسر    در نتيجه حمل آنها آسانتر بوده و امكـان انتقـال آن بـه            شود،مي

سـت در ايـن حالـت عمـل مونتـاژ بنـا بـه سـفارش مـشتري بايـستي در                 بـديهي ا   .گـردد مي

.نصابان مجرب و مورد تأييد انجام شودطتوس،موتورخانه

راندمان حرارتی
از ،پس از نصب صحيح ديگ، انتخاب صحيح مشعل و تناسب آن با ظرفيـت ديـگ     

ل انجـام  بايستي توسـط افـراد مجـرب و مـسئو       تنظيم مشعل . استبرخوردار   اهميت زيادي 

خطـرات جـاني   بـروز وايجادآلودگي جلوگيري از در بازده ديگ و  عملاين   ازير ،شود

.اهميت زيادي دارد

و )تنظيم دقيق نـسبت سـوخت و هـوا     (از كامل بودن احتراق      ،به هنگام تنظيم مشعل   

يشعله در قطر نبايستي با ديـواره .مطمئن شويد،شعلهو جهت  اندازه ،صحيح بودن شكل  

در . طـول ديـگ باشـد   ¾و طول آن نيز نبايستي بـيش از   ،احتراق برخورد نمايد  يفظهمح

بـا بايـستي شـعله . استفاده گردد45ºيا30ºهايي با زاويه هاي گازوئيل سوز از نازلمشعل

و هـا داخلي پرهيموازي باشد تا از برخود موضعي شعله به جدارهاحتراقيمحفظه محور

و ايجاد تنش حرارتي زيـاد و رسـوب گرفتگـي بـيش از حـد آن      ،افزايش دماي آن محل  

. عمل آيدجلوگيري به،ناحيه



٥

دودکش
در عملكرد ديگ شوفاژ بسيار مهم ،هادر ساختمان،اجراي صحيح دودكشو اندازه

ارتفـاع دودكـش و برابـر    ،متناسب با ظرفيـت ديـگ  يبايستميدودكشياندازه. باشدمي

و عايق بندي شده اجرا شود تا عملكرد خوب هدوجداربخصوص،ماننامه ملي ساختآيين

به عالوه .ديگ را تضمين و از بروز خطرات جاني ناشي از گاز گرفتگي جلوگيري نمايد             

روي آن از كالهـك وباشـد از پـشت بـام  بايستي حداقل يك متر بـاالتر      ارتفاع دودكش 

در مجاورت و يا پنـاه ديوارهـا و   محل دودكش در پشت بام نبايستي    .استفاده شود  مناسب

.بدست آوريدزيرهاي توانيد از رابطهسطح مقطع دودكش را مي.باشد... 

A =    سطح مقطع دودكش(cm²))4 Q(25+2hA=(Q+1000)/

h =             ارتفاع دودكش(m)

Q =              ظرفيت ديگ(kcal/h)R2πA=

R =             شعاع دودكش(cm)

a = دودكش   ) مقطع(عرض(cm)A=a.b

b = دودكش    ) مقطع(طول(cm)

:توجه
عالوه اشد، به سطح مقطع دودکش در ساختمان نباید کوچکتر از سطح مقطع دودکش در دیگ ب             

.نمائیدجداً خودداري این دیگ،دودکشنصب دریچه تعدیل روي از



٦

سازي قطعات براي مونتاژآماده
.از سـالم بـودن تمـامي قطعـات مطمـئن شـويد      ،قبل از آنكه مونتـاژ را شـروع نماييـد    

آن در مونتـاژ  از اسـتفاده ،اسـت چنانچه هريك از قطعات به هردليلـي دچـار آسـيب شـده     

اه خودداري نماييد مگر آنكـه اطمينـان داشـته باشـيد اشـكال فـوق هـيچ تـأثيري در                دستگ

.عملكرد دستگاه ندارد

به درون آنها و كثيف شدن بدليل نگهداري قطعات در انبارها و نفوذ اجسام خارجي      

نـشيمنگاه بـوش در   هـا، پـره در تميز كـردن . (تمامي قطعات را بطور كامل تميز نماييد آن،

طح بيروني بوشـها و شـيارهاي محـل قـرار گـرفتن خميـر درزگيـر دقـت بيـشتري          س ،هارهپ

تا پسماندهاي ناشي از آب بشوييدباها راي پرهبهتر است قبل از مونتاژ داخل همه      . )ئيدنما

.ها خارج گرددگري و انبارداري از پرهريخته

متـر از  سـانتي ١٠حـدود  آنسعي كنيد ديگ را روي يك سكوي بتوني كـه ارتفـاع      

متـر  سـانتي ١٥حـدود  نيـز  ايـن سـكو بايـستي از طـرفين        . كنيـد نصب   ،باشدكف باالتر مي  

چنانچه بـيش از يـك دسـتگاه ديـگ در موتورخانـه اسـتفاده شـده           .بزرگتر از ديگ باشد   

.باشدضروري مي)جهت تردد(هاكافي بين ديگوجود فاصله،است

از يدر محلراستفاده نموده و شناور آندر طراحي مدار گرمايش از منبع انبساط باز ا      

بطـور دائـم كنتـرل    ،ايدنـده بعالوه تمامي اتصاالت،قرار دهيد تا سرريز نداشته باشد   منبع  

هـا  بنـدي آن به محض رويت نـشتي نـسبت بـه آب         ،بودهنشتي   شوند تا عالوه براينكه فاقد    

.اقدام گردد

رسـوب  د زيـرا ايـن آب فاقـد      را تخليه نكني   هرگز آب درون ديگ و مدار گرمايش      

موجب رسوب امالح موجود آب در ديگ و ساير ،باشد و جايگزين كردن آب مجددمي

:باعثرسوبهمچنين تشديد ،گرددقسمتها مي

.كاهش انتقال حرارت●
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.افت راندمان حرارتي ديگ●

.ها و ديگ و مسدود شدن كانالهاكاهش سطح مقطع كانالهاي گردش آب در پره●

ها به علت افزايش دمـاي ناشـي از كـاهش انتقـال    يب ديدگي و ترك خوردن پره       آس●

عملكـرد  مختل شـدن هاي زياد و هزينه مستلزم صرف كه جبران آن     شودميحرارت

نيـز  ) 200ppmباالي  سختي  (آبهاي سخت  استفاده از  ضمن آنكه . ديگ مي گردد  

استفاده از رسـوب  به همين منظور،شودگرفتگي زود هنگام ديگ ميموجب رسوب 

.خواهد بودگير درمناطقي كه سختي آب زياد است الزامي 
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)محل نصب دیگ شوفاژ(موتورخانه 
:شود بايستيفضايي كه ديگ در آن نصب مي

.ترين سطح از ساختمان قرار گرفته باشددر پايين-١

.باشدمورد نيازداراي فضايي متناسب با تجهيزات -٢

.عي باشدداراي تهويه طبي-٣

.داراي دودكش مناسب باشد-٤

شـود بـراي هـر ديـگ     نصب ميموتورخانهدر چنانچه بيش از يكدستگاه ديگ شوفاژ -٥

شود سـطح  از دودكش مشترك استفاده ميچنانچه. دودكش مستقل وجود داشته باشد 

.ها و كار همزمان آنها باشدي ديگمقطع كانال مشترك بايستي متناسب با نياز همه

.بيني شده باشدپيش) فاضالب(در كف موتوخانه مجراي خروج آب -٦

.بيني شده باشدپيشديگناسب با ابعادتهرديگ سكويي منصب محل در-٧

در اطراف ديگ ترددها از يكديگر و ساير تأسيسات به حدي باشد كه      ديگ يفاصله-٨

.پذير باشدامكان) پس از نصب(

.وجود نداشته باشد... زا و ها مواد آتشدر مجاورت ديگ-٩

بـداخل آن  ... فـضاي موتورخانـه مـسقف باشـد و از نفـوذ بـاران، بـاد، گـردو غبـارو          -١٠

.جلوگيري شود و داراي هواي خشك باشد

.بخوبي عايق شوند... ها، مخازن آب گرم و تمامي لوله-١١
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.)باشندها بر حسب ميليمتر مياندازه(
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نیاز براي مونتاژرد ابزارهاي مو
:باشدبراي مونتاژ ديگ نياز به ابزارهاي زير مي

آچـار تخـت و   -ميليمتـري  ٥آچـار آلـن      –)دوسو و چهارسو  (پيچ گوشتي متوسط    

ــري۳۶و ۲۴، ۱۹، ١٧، ۱۳،١٤رينــگ ــزرگ  -ميليمت ــسه ب ــار فران ــالقي–آچ -آچــار ش

آچارهاي مربـوط  وكنديگ جمع -)ضدزنگ(رنگ   مقداري-آچار كالغي  -انبردست

-)اهـرم (ديلـم  -متريك سانتيتخته چوب به ضخامت -چكش الستيكي و فلزي  -به آن 

يا لوله بـه  گردچوب با مقطع چهارگوش يا -سمباده-برس سيمي-) سيار(دستگاه تست 

اي هـاي سـتاره  دستي با چرخگاري يا چرخ-متر سانتي١٣٠متر و طول حدود سانتي٦قطر  

.هاكانها از پلهجهت حمل پره
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L90مدل MI3مراحل مونتاژ دیگ 
.هاي تحويل شده بايستي به شرح ذيل باشندمجموعه

.هاي ديگمتناسب با تعداد پرهL90يك كارتن حاوي مجموعه روپوش -١

.L90) پانل كنترل(يك كارتن حاوي مجموعه واحد مراقبت -٢

مــورد نيــاز اســت L90اژ ديــگ حــاوي مجموعــه قطعــات كــه بــراي مونتــانبــاره دود -٣

).ديگهايمتناسب با تعداد پره(

ه وسـط  جلو، يك عدد پره عقـب و تعـدادي پـر   ها كه شامل يك عدد پرهمجموعه پره -٤

بـه  ).تعداد پره ديگ باشدnكه  ـــدر حالي  n-2=تعداد پره وسط تحويلي   (ند  ـــباشمي

.مهار متناسب با طول ديگعدد ميل٤همراه 

مـشعل روي آن  صـفحه  در حاليكه دريچه ديد، عايق صـفحه مـشعل و       L90يگ  ددر-٥

.نصب شده است

.L90يك كارتن حاوي عايق در ديگ -٦

:توجه
مونتاژ تمام قطعات را بازرسی نموده از نظر سالمت و مطابقـت آنهـا بـا لیـست                 قبل از شروع    -1

.دیقطعات مطمئن شو
هـاي انفجـاري  تر شـما از محـل اسـتقرار قطعـات، نقـشه     جهت تسهیل در مونتاژ و آگاهی بیش    -2

.کنیم به آنها توجه نماییدشده است که توصیه میبه همراه دیگ ارائهها مجموعه
در صورت عـدم تطـابق سـوراخ میـانی     ،با توجه به تنوع زیاد مشعل هاي موجود در  بازار          -3

جهت تغییر قطر سوراخ میانی حتما از ماشـین  ،صفحه مشعل و قالویزهاي آن با مشعل انتخابی     
تراش و جهت تغییر قطر و موقعیت قالویزها حتما از  سوراخکاري مجدد و ایجاد قالویز الزم                  

هرگز مشعل را بدون صفحه مـشعل روي در دیـگ نـصب     ( روي صفحه مشعل استفاده نمایید      
).نکنید 
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ها ها ابتدا محل نشيمن بوشقطعات و پرهو داخليپس از تميز كردن سطوح خارجي

زنـگ  باده مدر صورت زنگ زدگي با اسـتفاده از سـ  .ها كامالً تميز نماييدرا در تمامي پره   

).۱مطابق شكل شماره(.آنها را از بين ببريد

)۱شكل شماره (

آنها را زنگزدگي با استفاده از سمبادهدر صورت زنگكرده،تميز بوشها را كامالً 

.دندقت كنيد لبة بوشها فاقد پليسه باش) ٢مطابق شكل شماره (. داز بين ببري

)۲شكل شماره (
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بـه  . مونتاژ را در محل استقرار دائمي ديگ در موتورخانه و از پره عقب شروع نماييد    

يـك  ضـخامت پره عقب را روي يـك تختـه چـوب بـه        ۳اين منظور، مطابق شكل شماره      

بـا  ) بـه سـمت پـشت   (درجـه  ٥دي و يا با زاويه كمتـر از  بطور عموقرار داده آنرا مترسانتي

مطابق شكل(محكم كنيدمترسانتي١٣٠به طول استفاده از يك قطعه چوب و يا لوله فلزي   

).۳شماره

)۳شكل شماره (
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در صـورتيكه  كنيـد ) ضـد زنـگ  (بوش را با آچار كالغي گرفته وارد قـوطي رنـگ           

فاده از قلم مـوئي سـطح خـارجي آنـرا كـامالً رنـگ            با است  يدتوانمقدار رنگ كم باشد مي    

)۴مطابق شكل شماره (.نماييد

)۴شكل شماره (

بالفاصـله در محـل بـوش روي پـره عقـب بطـور كـامالً        پس از رنگ زدن بوش آنرا       

از بـوش وارد  مقداريعمود قرار دهيد و با استفاه از چكش الستيكي به آن ضربه بزنيد تا              

.بعدي انجام دهيدهايسپس همين كار را براي بوش). ۵ل شماره مطابق شك(پره شود 

)۵شكل شماره (

در صـورت نيـاز كمـي    (قبل از استفاده از خمير درزگير، آن را به خوبي بهـم بزنيـد،        

اي ريختـه انتهـاي قيـف را محكـم     سپس آنرا در درون قيف پارچه) آب به آن اضافه كنيد  
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اكنون با فشار دادن قيف به نحوي كه خميـر از مجـراي        -زندبپيچيد تا خمير از آن بيرون ن      

.روي پره عقب را بطور يكنواخت از خمير پر كنيدآن به صورت فتيله خارج گردد شيار

بايـستي از خميـر   ) ٦مطـابق شـكل   (ها فقـط از يكطـرف   دقت كنيد شيار بين تمام پره   

ت احتراق بـه درون فـضاي   ها از خروج محصوالبندي بين پره درزگير پرشود تا ضمن گاز    

.موتورخانه جلوگيري نمايد

)۶شكل شماره (

) متـر يك سـانتي به ضخامت (زير آن تخته چوباكنون يك پره وسط را در حاليكه    

روي پـره  گيـرد، هردوبـوش قـرار     روبـروي آن   محل بوش هاي  نحوي كه   ه  ايد ب قرار داده 

دقت كنيد ضـربات چكـش در   (زي با ضربات چكش فلكنيد سپسثابت  ،دادهعقب قرار   

ضـربات چكـش   . را محكـم كنيـد  آن) داشته باشـد بيشتريمناطقي وارد شود كه استحكام   

بـوش  تا از كج جـارفتن  )۷مطابق شكل شماره    (بطور يكنواخت در باال و پايين وارد شود         

پره جلوگيري كنددرون 
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)۷شكل شماره (

اي را كـه بـه   توانيـد هـر پـره   ري مـي جهت سهولت مونتاژ و جلوگيري از دوبـاره كـا       

در غيراينـصورت  . كنيد) پرس(محكم كنجمعكنيد با استفاده از ديگ    ميمجموعه اضافه   

ي جلـو را در  تا آخرين پره وسط پرس كنيد و سپس پـره  حداقل در دو مرحله   هرديگ را 

پـره  اين امر موجب مي شـود از آسـيب ديـدن   .(محل خود قرار داده به تنهايي پرس نماييد     

عالوه جهت جلوگيري از آسيب ديدن پره جلو حتماً يك به) به عمل آيد  جلو، جلوگيري   

كـن قـرار دهيـد تـا نيـروي وارده بـه پـره، بـه         جمـع ي ديـگ پولك با قطر بزرگ زير مهره   

ــردد   ــع گ ــسترده توزي ــورت بارگ ــه هن .ص ــد ب ــت كني ــره  دق ــردن مه ــفت ك ــام س ــاي گ ه

هـا بـه صـورت    يين و طرفين يكنواخت باشد تا پـره ها در باال و پا فاصله پره  ،كنجمعديگ

هـاي  ها بطور يكنواخت در داخل پرهحالت است كه بوشتنها در اين   ،موازي مونتاژ شوند  

.رودطرفين فرو مي

مطـابق شـكل   (. ها را تا آخرين پره وسط و سپس پره جلو ادامه دهيد         عمل مونتاژ پره  

) ۸شماره 
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)۸شكل شماره (

ي ديـگ و قبـل از   ن كل مجموعـه   رده جلو روي مجموعه و پرس ك      پرپس از نصب    

در محـل خـود قـرار    ) ۹مطـابق شـكل شـماره    (ميل مهارها را نيز ،كنبازكردن ديگ جمع  

.ده محكم كنيددا

)۹شكل شماره (

) محفظـة احتـراق  (درون ديگ در   المپ روشن  يك پس از مونتاژ كامل با قراردادن     

آن ناحيـه را بـا خميـر    ،در صورت مـشاهدة نـور   ،مشاهده شود بايستي نور   نديگ   از بيرون 
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خواهـد  گازهاي احتراق وارد فضاي موتورخانـه  نواحيدرزگير كامالً بپوشانيد زيرا از آن      

.شد

پس از مونتاژ تا اين مرحله بايستي مدتي صبر كنيد تـا رنـگ بوشـها وخميـر درزگيـر        

.خشك شود

محـل نـصب درپوشـهاي كـوركن،     (قـب روي پره جلـو و ع يدنده شده سوراخهاي  

روش نـصب غـالف   (را با استفاده از قطعـاتي از قبيـل غـالف سنـسور            ...) غالف سنسور و  

. هـاي كـوركن مـسدود نماييـد    و درپـوش ) هاي بعد شرح داده شده است  سنسور در بخش  

فشار ،ديگ را از آب پركرده و با استفاده از يك تلمبه      ،پس از خشك شدن رنگ بوشها     

در مدت نـيم سـاعت دچـار افـت          3barتحت فشار  ديگچنانچه   .باالببريد 3barآنرا تا 

مـدار  درايـن ديـگ آمـاده نـصب     ) نـشود ديـده گونه نشتي در محل بوشها هيچ(فشار نشد  

بايستي نسبت بـه برطـرف   ) درصورت مشاهده نشتي(صورت باشد در غير اين   تأسيسات مي 

.كردن نشتي اقدام گردد

بـا  وكنيـد كـامالً تخليـه   راآب ديـگ ،نظـر نـشتي تـست شـد    پس از آنكه ديگ از   

هـاي باقيمانـده از   استفاده از شيلنگ داخـل ديـگ را بطـور كامـل شستـشو دهيـد تـا ماسـه          

هـا  گري و ساير اجسام خارجي كه ممكن است طي انبارداري و جابجـائي وارد پـره        ريخته

يد در محـل خـود نـصب    توانپس از شستن، ديگ را مي    .باشد، از ديگ خارج گردد     شده

نماييد

:توجه
نصب شیر اطمینان در نزدیکترین فاصله بین دیگ و کلکتور در مدار تأسیسات الزامی است                

.باشدمسئولیتی متوجه این شرکت نمیدر غیر اینصورت در صورت بروز حادثه، هیچ
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روي ر، داآچـار خـور  يعدد پيچ دوسـردنده ۴اكنون چهار عدد لوال را با استفاده از      

.پره جلو ببنديد به نحوي كه سوراخ لوالها كامالً عمود قرار گيرد

)۱۰مطابق شكل شماره (

)۱۰شكل شماره (

عـدد پـيچ سرشـش    ۳با اسـتفاده از  -عايق درون در ديگ را در داخل آن قرار دهيد      

هاي اطراف آن و طنـاب ميـاني را بـا       آنرا به درديگ ببنديد سپس طناب      M8*40گوش  

)۱۱شمارهمطابق شكل(در محل خود قراردهيد چسب 

)۱۱شكل شماره (
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هاي آنرا ها و سپس اشپيلاكنون در ديگ را از يك سمت روي لوالها قرار داده پين         

)۱۲مطابق شكل شماره (جابزنيد

)۱۲شكل شماره (

تـا  ) آچـارخوردار (هـاي دوسـردنده   را روي پـيچ   M16عدد مهـرة برنجـي       ٤سپس  

)۱۳مطابق شكل شماره (.ببنديد كه درز بين در و پره جلو گازبندي شودحدي

)۱۳شكل شماره (
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جلو محكم ببنديد ، روي پرهايدبند آنرا جا زده واشر آب غالف سنسور را در حاليكه      

)۱۴مطابق شكل شماره (.اي كه نشتي نداشته باشدبگونه

)۱۴شكل شماره (

هـا  ايـن پـيچ  (را روي پره عقب تا انتها ببنديـد  M12*130چهارعدد ميله تمام دنده   
انبـاره دود را پـس از   .)روپـوش عقـب روي ديـگ مـي باشـند     ،ي دودانباره محل استقرار 

) M12*130دنـده هـاي تمـام   روي ميله (آن، روي پره عقب      چسباندن طناب داخل شيار   
)۱۵مطابق شكل شماره (.آنرا محكم ببنديدM12ي قرارداده با مهره

)۱۵شكل شماره (
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در زيـر  سرخود خروجي را در محل خود درحاليكه واشـر آب بنـد             لوله اكنون فلنج 

بـه پـره   آن به سمت بـاال قـرار دارد بـا پيچهـاي دوسـردنده     1/2ايد و انشعاب قرارداده آن

توانيـد بـراي نـصب شـير اطمينـان      ميآناز انشعاب ) ۱۶مطابق شكل   (ببنديد   عقب محكم 

.كنيداستفاده

)۱۶شكل شماره (
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لوله مقسم و فلنج لوله سـرخود ورودي را در حاليكـه واشـرهاي آب بنـد را در زيـر                  

بـا  ) ۱۷مطـابق شـكل شـماره    (ايـد   فلنج لولـه مقـسم قـرار داده        و ورودي فلنج لوله سرخود  

استفاده از پيچهاي دوسردنده به نحـوي ببنديـد كـه پـين روي فلـنج لولـه مقـسم در محـل                    

در اينحالت سوراخهاي لوله مقسم لولـه بـه       . (گيردروي پره به سمت پايين قرار مي      گودي  

حالـت آب  لوله مقسم نكنيد زيرا در ايـن هرگز اقدام به حذف   )گيردسمت پايين قرار مي   

هاي ابتـدائي و افـزايش تـنش    شود و موجب باال رفتن دما در پرهتوزيع نمي  هابين تمام پره  

.گرددميهاآنحرارتي و آسيب ديدن 

)۱۷شكل شماره (

هاي ورود وخروج را به كلكتـور    اكنون ديگ را در محل اصلي خود قرار داده، لوله         

.متصل نماييد
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)۱۸مطابق شكل شماره (.شيشه را به شكل لحاف روي ديگ قرار دهيدپشم

)۱۸شكل شماره (

اتـالف انـرژي و   عايق نمودن كامل ديگ موجب افزايش راندمان حرارتي و كاهش       

)لطفاً به آن دقت كنيد(.شودحفظ سرمايه ملي مي

چسبانده سـپس دودكـش   ) اطراف محل خروج گاز(دود را   يانبارهطناب شيار روي    

.را روي آن بطور گازبندي شده ببنديد
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ي همــراه روپــوش در بــسته(M6*16هــاي جــانبي را از جلــو، بــاپيچ آلــن روپــوش

مطـابق شـكل   (.هـاي عقـب ببنديـد   از عقب با پيچ خودرو به روپـوش ها و به لوال) باشدمي

)۱۹شماره 

)۱۹شكل شماره (

ابتـدا  ) باشـد پـره  ۹اگر ديگ بيش از  (باشد  چنانچه روپوشهاي جانبي چند پارچه مي     

عـدد پـيچ   ۴و از زيـر بـا   M5ي هاي ابتدائي وانتهايي را از بغل با دو عدد پيچ و مهره          تكه

به هم متصل كنيد، سپس اقدام به نصب ) ۲۰مطابق شكل شماره (الوانيزه خودرو و تسمه گ  

.نماييدبر روي ديگ آنها 

)۲۰شكل شماره (
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مطـابق  (عـدد پـيچ خـودرو روي روپـوش جـانبي      ٤كشي را با استفاده از محفظه سيم 

.ببنديد) ۲۱شكل شماره 

)۲۱شكل شماره (

را از ... گرهـا و  هـاي مـوئين حـس   لولـه -هـا كابل-هـا واحد مراقبت را درحاليكه سيم    

طبـق  (كـشي روي روپوشـهاي جـانبي    ايد در درون محفظـه سـيم  مجراي مربوطه عبور داده 

.ببنديد) ۲۲شكل شماره 

)۲۲شكل شماره (
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). در داخـل غـالف سنـسور   (گرهاي دماپا و دماسنج را در محل خود قرار دهيد  حس

.بندي شود، ببنديدكه آبپيچ فشارسنج را در محل خود به نحوي

) ۲۳مطابق شكل شماره (

)۲۳شكل شماره (

ببنديـد و بـرق   ) طبق مـدار مربوطـه  (هاي فرمان مشعل را به ترمينال واحد مراقبت    سيم

روپـوش بـااليي را   . ورودي به دستگاه و سيم ارت را به ترمينال واحد مراقبت وصل نماييد  

ضربات آهسته دست روي روپوش، پين هـا را وارد     در محل خود قرار داده با وارد كردن         

.مادگي كنيد
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در محل خود قرار داده با ضربه دست ثابت ) ۲۴مطابق شكل شماره   (جلو را    روپوش

.كنيد

)۲۴شكل شماره (

مـشعل و مـشعل عـايق حرارتـي      بين صـفحه   حتماً.مشعل  ببنديد  مشعل را روي صفحه   

.شده باشدبندي نيز انجام رت به مشعل، عمل گازتا ضمن كاهش انتقال حرادهيدقرار 

خوبي هواگيري نماييـد و پـس از   اكنون ديگ و مدار تأسيسات را از آب پركرده، به   

انــدازي پمــپ ســيركوالتور و حــصول اطمينــان از گــردش آب درون ديــگ و مــدار   راه

در . توانيـد مـشعل را روشـن نماييـد    تأسيسات همزمان بـا كـاركرد پمـپ سـيركوالتور مـي        

اندازي اوليه سعي كنيد دماي آب درون ديگ را تدريجي باال ببريد تا از ايجاد شـوك        راه

.حرارتي جلوگيري گردد



٢٩

:هشدارها
در نزديك ترين فاصله به ديگ و قبل از شير قطع و وصل، نـصب يـك شـير اطمينـان              -١

.درمدار الزامي است

باشـد جهـت جلـوگيري از    چنانچه ديگ در زمستان براي مدت طـوالني خـاموش مـي         -٢

اضافه كردن ضديخ مخصوص بـه آب درون دسـتگاه و   ،زدگيهاي ناشي از يخ آسيب

.باشديا تخليه آب آن ضروري مي

در صورت خاموش شدن دستگاه و روشن شدن چراغ هشدار دهنده مشعل و يا واحـد        -٣

.زي نماييداندامراقبت علت را بررسي كرده و آنرا برطرف كنيد سپس دستگاه را راه

:اندازي و پس از هربار تعميرات ديگ، قبل از روشن شدن مشعل بايد قبل از اولين راه-٤

.تمامي شيرهاي الزم باز باشند●

.ديگ از آب كامالً پرشده، مسيرهاي آب و سوخت فاقد نشتي باشند●

.فشار آب به حد كافي رسيده باشد●

.ب را پمپ نمايدهواگيري شده و آسيركوالتور،پمپ●

.باشدنصب سيم ارت الزامي مي-٥

.از شير قطع و وصل استفاده شود) قبل از مشعل(در مسير سوخت -٦

.در مسير تغذيه الكتريكي از فيوز مناسب استفاده شود-٧


