
د«« م  دا  م  »»ا 

ــــري گــمــشت ــهـي از اينكـــرام ــه ســاير MI3گـدي هــاي ديــگرا ب

. ايـد از شـما سپاسـگزاريم   ايد و به ما اعتماد كرده     ترجيح داده  موجود در بازار  

.باشـد مـي و حسن انتخاب شـما مااين انتخاب بيانگر كيفيت بهتر محصوالت    

ديـگ، ايـن دفترچـه را    انـدازي  قبل از نصب و راهكنيماز شما درخواست مي   

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

.شماست

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

نامه را كامل نمـوده و بـه نـشاني     م ضمانت ــا داري ـاضـا تق ـاز شم . تـده اس ــش

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

.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 تكنيكS90مدل MI3ديگ و توليد  طراحي

و مطـابق بـا نيـاز    ۴۴۷۳و   ۴۴۷۲هـاي   استاندارد ملي ايران به شماره    استانداردهاي جهاني و    

كنـد و از نـوع افقـي    والت روز اروپا رقابت مي    با محص  اين ديگ  .انجام شده است  كشور  

) مطابق با جـدول ذيـل  (مدل ۷در ديگر ا سه پاس رفت و برگشت مجزا از يكمولتي پاس ب  

شـود  مطابق با نياز مشتريان توليد مـي    كيلوكالري برساعت  ۸۰۰۰۰تا   ۲۰۰۰۰هايبا ظرفيت 

و يا اتمـسفريك را دارا  دارئيل سوز از نوع فنونصب انواع مشعل گازسوز و گازو قابليت   

.باشدمي

S90مدل MI3دیگ 
جهت گرم كردن آب تا دماي كمتـر از نقطـة جـوش در فـشار جـو بـراي              اين ديگ 

بينـي  پـيش متوسط و ويالها ، كوچكيهاو آب بهداشتي در ساختمان  يمصارف گرمايش 

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

وارد مـدار و يـا از مـدار خـارج       يج  ربه تد  ،باالتري دست يافت كه متناسب با نياز مصرف       

.گردندمي

S90مدل MI3جدول مشخصات دیگ 
افت فشار آب 

براي
وروديظرفيت ظرفيت خروجي

MinMaxMinMax

وزن

Kg
Δ20°c
mbar

Δ10°c
mbar

حجم 

محفظه

احتراق

lit

افت فشار

محفظه 

احتراق

P mbarΔ

قطر

دودكش

Ø
mm

A
طول 

ديگ

mm

فشار

كاري

bar

حجم 

آب

داخل 

يگد

lit

تعداد

پره

KwKwKcal/hKwKwKcal/h

مدل دستگاه

115-112.000.2150328411215.023.32000016.425.822200S90-02
147-1.820.150.2150428414315.034.93000016.438.733300S90-03
17914.228.210.2150528417432.546.54000035.451.644400S90-04
2111.67.236.270.2180628420540.558.15000044.264.555500S90-05
2432.31152.390.2180728423648.869.86000053.277.566600S90-06
2753.31560.450.2180828426757.081.47000062.090.477700S90-07
3074.52068.510.2180928429865.093.08000070.8103.388800S90-08
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S90مدل MI3مشخصات ابعادي دیگ 

2( "لولة رفت آب از ديگ -A1محل نصب مركز كنترل الكترونيكي-١
1(1

2("لوله برگشت آب به ديگ -bar 120ºcA2 4دما سنج -فشار -٢
1(1

مجراي تخليه اضطراري-ºcA3 100دماپاي حد -٣
محل نصب دودكش-A4(ºc 90-0)دماپاي قابل تنظيم -٤
محل نصب مشعل-A5شاسي انتخاب وضعيت-كليد -٥
چراغ هشدار دهنده-٦

حداكثر تا دمـاي كمتـر از نقطـه    (و توليد آب گرم 4barاين ديگ براي فشاركاري     
اسـت  ممكـن  ،نادرسـت از آن يبنابراين هرگونه اسـتفاده . طراحي شده است )جوش آب 

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

. موجب عملكرد بد دستگاه و يا خسارت گردد
دازي از نـصابان  انـ نـصب و راه ،كنيم جهـت مونتـاژ  به همين منظور به شما توصيه مي     

اي هـاي دوره همچنين جهت نگهـداري مطلـوب و انجـام سـرويس         .استفاده نماييد  مجرب
. اند استفاده نماييدساالنه بهتر است از واحدهاي خدماتي كه به اين منظور تأسيس شده

.)دنباشها بر حسب میلیمرت مياندازه(



٤

بـروز  ،آسيب ديدن دستگاهتواند موجبعدم مهارت كافي نصابان و تعميركاران مي 
.ي شما شودنارضايتخسارت و 

.صورت انجام شودتواند به دوعرضه 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    به صـورت جداگانـه تحويـل مـي    گردد و يا روپوش و واحد مراقبت     مي

.ه اين متعلقات روي آن نصب شودنصب ديگ در موتورخان
)جدا، جدا(مونتاژ نشده -ب

مـي  به صورت جـدا از هـم تحويـل مـشتري     نيز)هاپره(در اين حالت متعلقات ديگ  
هرنـوع موتورخانـه ميـسر    در نتيجه حمـل آنهـا آسـانتر بـوده و امكـان انتقـال آن بـه                شود،

رش مـشتري بايـستي در   بـديهي اسـت در ايـن حالـت عمـل مونتـاژ بنـا بـه سـفا                 .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     

بايستي توسـط افـراد مجـرب و مـسئول انجـام         تنظيم مشعل . استبرخوردار   اهميت زيادي 
خطـرات جـاني   بـروز آلودگي و ايجادجلوگيري از يگ ودر بازده د  عملاين   ازير ،شود

.اهميت زيادي دارد
و ) تنظيم دقيـق نـسبت سـوخت و هـوا     (از كامل بودن احتراق      ،به هنگام تنظيم مشعل   

يشعله در قطر نبايستي بـا ديـواره  .مطمئن شويد،شعلهو جهت اندازه ،صحيح بودن شكل  
در . طـول ديـگ باشـد   ¾ز نبايستي بـيش از  و طول آن ني ،احتراق برخورد نمايد  يمحفظه
. استفاده گردد45ºيا30ºهايي با زاويه هاي گازوئيل سوز از نازلمشعل



٥

موازي باشـد تـا از برخـود موضـعي شـعله بـه          احتراق يمحفظه محور با بايستي شعله

و ايجـاد تـنش حرارتـي زيـاد و رسـوب      ،و افزايش دماي آن محـل   هاداخلي پره  يجداره

. عمل آيدجلوگيري به،گي بيش از حد آن ناحيهگرفت

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

و برابـر   ،ارتفـاع دودكـش   ،متناسـب بـا ظرفيـت ديـگ        يبايستدودكش ياندازه. باشدمي

تـا عملكـرد   ،شـود و عـايق بنـدي شـده اجـرا     هدوجدار بخصوص ،نامه ملي ساختمان  آيين

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

روي آن از   و باشـد از پـشت بـام    بايـستي حـداقل يـك متـر بـاالتر           عالوه ارتفاع دودكش  

محل دودكش در پشت بام نبايستي در مجـاورت و يـا پنـاه         .استفاده شود  مناسب كالهك

.دباش... ديوارها و 

.بدست آوريدزيرهاي توانيد از رابطهسطح مقطع دودكش را مي

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
سطح مقطع دودکش در ساختمان نباید کوچکتر از سطح مقطع دودکش در دیـگ باشـد،                 

.نمائیدجداً خودداري این دیگدودکشوي نصب دریچه تعدیل رعالوه ازبه
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سازي قطعات براي مونتاژآماده
چنانچه .قبل از آنكه مونتاژ را شروع نماييد از سالم بودن تمامي قطعات مطمئن شويد  

آن در مونتـاژ دسـتگاه    از اسـتفاده  ،اسـت هريك از قطعات به هردليلي دچار آسيب شـده        
اشـته باشـيد اشـكال فـوق هـيچ تـأثيري در عملكـرد           خودداري نماييد مگر آنكه اطمينان د     

.دستگاه ندارد
به درون آنهـا و كثيـف شـدن    بدليل نگهداري قطعات در انبار و نفوذ اجسام خارجي   

نـشيمنگاه بـوش    هـا، پره در تميز كردن  . (تمامي قطعات را بطور كامل تميز نماييد       ،قطعات
گرفتن خميـر درزگيـر دقـت بيـشتري      سطح بيروني بوشها و شيارهاي محل قرار         ،هارهدر پ 
.آب بشوييدباها راي پرهداخل همه،بهتر است قبل از مونتاژ. )ئيدنما

متـر  سانتي١٠حدود آن سعي كنيد ديگ را روي يك سكوي بتوني كه ارتفاع         
متـر  سـانتي ١٠حـدود  نيـز اين سكو بايـستي از طـرفين  . كنيدنصب   ،باشداز كف باالتر مي   
چنانچه بـيش از يـك دسـتگاه ديـگ در موتورخانـه اسـتفاده شـده           .باشدبزرگتر از ديگ    

.باشدضروري مي)جهت تردد(هاكافي بين ديگوجود فاصله،است
شـناور  كنيـد، مـي از منبع انبساط باز اسـتفاده   ،در طراحي مدار گرمايش   چنانچه  

،ايدنـده ي اتـصاالت بعالوه تمـام ،قرار دهيد تا سرريز نداشته باشداز منبع    يدر محل  راآن
يت نـشتي نـسبت بـه    ؤبه محض ر ،بودهنشتي   بطور دائم كنترل شوند تا عالوه براينكه فاقد       

.ها اقدام گرددبندي آنآب
را تخليـه نكنيـد زيـرا ايـن آب فاقـد     هرگز آب درون ديـگ و مـدار گرمـايش      

در ،موجـب رسـوب امـالح موجـود آب    ،باشد و جايگزين كـردن آب مجـدد  رسوب مي 
:باعثرسوبگردد همچنين تشديد ديگ و ساير قسمتها مي

.كاهش انتقال حرارت●
.افت راندمان حرارتي ديگ●
.ها و ديگ و مسدود شدن كانالهاكاهش سطح مقطع كانالهاي گردش آب در پره●
هـا بـه علـت افـزايش دمـاي ناشـي از كـاهش انتقـال        آسيب ديدگي و ترك خـوردن پـره    ●

عملكرد ديـگ  مختل شدنهاي زياد و هزينهمستلزم صرفه جبران آن كشود  ميحرارت
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نيـز موجـب    ) 200ppmبـاالي   سـختي   (آبهـاي سـخت    استفاده از  ضمن آنكه . مي گردد 
بـه همـين منظـور اسـتفاده از رسـوب گيــر      ،شــودگرفتگـي زود هنگـام ديـگ مـي    رسـوب 

.خواهد بودالزامي ،درمناطقي كه سختي آب زياد است

)حل نصب دیگ شوفاژم(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
.داراي تهويه طبيعي باشد-٣
.داراي دودكش مناسب باشد-٤
شـود بـراي هـر ديـگ     نصب ميهموتورخاندر چنانچه بيش از يكدستگاه ديگ شوفاژ    -٥

شود سـطح  چنانچه از دودكش مشترك استفاده مي. 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 باشدپيشديگي مناسب با ابعادديگ سكويهرنصب 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

بــداخل آن ... غبـارو  فـضاي موتورخانـه مـسقف باشــد و از نفـوذ بـاران، بــاد، گـردو      -١٠
.جلوگيري شود و داراي هواي خشك باشد

.بخوبي عايق شوند... ها، مخازن آب گرم و تمامي لوله-١١
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ابزارهاي مورد نیاز براي مونتاژ
:باشدبراي مونتاژ ديگ نياز به ابزارهاي زير مي

و آچـار تخـت     -ميليمتـري    ٥آچـار آلـن     -)دوسو و چهارسو  (پيچ گوشتي متوسط    
-آچار شالقي-آچار فرانسه بزرگ -ميليمتري٣٥و   ٢٢،  ١٩،  ١٣،١٤،١٦،١٧،  ۸رينگ

سـتيكي  چكش ال -كنديگ جمع  -)ضدزنگ(رنگ  مقداري  -آچار كالغي  -انبردست
) سيار(فشاردستگاه تست-)اهرم(ديلم -مترسانتيتخته چوب به ضخامت يك    -و فلزي 

و متـر سـانتي ٦به قطـر  ،يا لولهگردچهارگوش يا چوب با مقطع -سمباده-برس سيمي-
.هاجهت جابجائي پرهدستيگاري يا چرخ-مترسانتي٧٠طول حدود 

S90مدل MI3مراحل مونتاژ دیگ 
.هاي تحويل شده بايستي به شرح ذيل باشندمجموعه

.)هاي ديگمتناسب با تعداد پره(S90يك كارتن حاوي مجموعه روپوش -١
.S90) پانل كنترل(رتن حاوي مجموعه واحد مراقبت يك كا-٢
مـورد نيـاز اسـت    S90يك جعبـه حـاوي مجموعـه قطعـات كـه بـراي مونتـاژ ديـگ                 -٣

).ديگهايمتناسب با تعداد پره(
مهـار داخـل جعبـه    در برخـي از سـايزها ميـل   (مهـار و چهـار عـدد ميـل   هـا پرهمجموعه-٤

ه وسـط  دد پـره عقـب و تعـدادي پـر     جلـو، يـك عـ     كه شامل يـك عـدد پـره        )باشدمي
).تعداد پره ديگ باشدnكه ـــدر حاليn-2برابرتعداد پره وسط تحويلي(ند ـــباشمي

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

.دیقطعات مطمئن شو
هـاي انفجـاري   یل در مونتاژ و آگاهی بیشتر شـما از محـل اسـتقرار قطعـات، نقـشه        جهت تسه -2

.کنیم به آنها توجه نماییدتوصیه می. شده است همراه دیگ ارائهها مجموعه
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ها ها ابتدا محل نشيمن بوشقطعات و پرهو داخليپس از تميز كردن سطوح خارجي

زنـگ  مباده در 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 (. از بين ببريد

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

قـرار داده آنـرا   متـر سـانتي يك ضخامتقب را روي يك تخته چوب به  اين منظور، پره ع   

با استفاده از يك قطعه چوب ) به سمت پشت(درجه  ٥بطور عمودي و يا با زاويه كمتر از         

)۳مطابق شكل شماره (.محكم كنيدمترسانتي٧٠به طول لزي و يا لوله ف

)۳شكل شماره (
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در صـورتيكه  (كـرده  ) ضـد زنـگ  (رفته وارد قوطي رنگ    بوش را با آچار كالغي گ     

توان با اسـتفاده از قلـم مـوئي سـطح خـارجي آنـرا كـامالً رنـگ           مقدار رنگ كم باشد مي    

ب بطور كامالً عمود قرار دهيد و با استفاه از بالفاصله در محل بوش روي پره عق و  )نماييد

مطـابق شـكل   (از بـوش وارد پـره شـود    مقـداري د تـا  چكش السـتيكي بـه آن ضـربه بزنيـ         

. هاي بعدي انجام دهيدسپس همين كار را براي بوش) ۴شماره

)۴شكل شماره (
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در صـورت نيـاز كمـي    (قبل از استفاده از خمير درزگير، آن را به خوبي بهم بزنيـد،         

اي ريختـه انتهـاي قيـف را محكـم     سپس آنرا در درون قيف پارچه) آب به آن اضافه كنيد  

اكنون با فشار دادن قيف به نحوي كه خميـر از مجـراي        -بپيچيد تا خمير از آن بيرون نزند      

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

بـا بايـستي  ) ۵شـماره مطـابق شـكل  (ها فقط از يكطرف    كنيد شيار بين تمام پره    دقت  

ها از خروج محـصوالت احتـراق بـه درون    بندي بين پره خمير درزگير پرشود تا ضمن گاز     

.فضاي موتورخانه جلوگيري نمايد

)٥شكل شماره (
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) متـر سـانتي به ضخامت يك (زير آن تخته چوباكنون يك پره وسط را در حاليكه    

روي پـره  گيـرد، بـوش قـرار   دوهرروبرويآن محل بوش هاينحوي كه ه ايد بقرار داده 

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

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

تـا از كـج   ) ۶مطـابق شـكل شـماره    (وارد شـود  پـره و پـايين بطور يكنواخـت در بـاال   بايد

.پره جلوگيري كندبوش درون جارفتن 

)۶شكل شماره (

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

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

گـام سـفت كـردن    دقت كنيد بـه هن . كنيد) پرس(يگ را حداقل در دو مرحله محكم   دهر

هـا بـه   ها در باال و پايين و طرفين يكنواخت باشد تا پـره     فاصله پره  كنجمعهاي ديگ مهره

ها بطور يكنواخت در داخـل  حالت است كه بوشتنها در اين   .صورت موازي مونتاژ شوند   

.رودهاي طرفين فرو ميپره
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پـس از نـصب   . ها را تا آخرين پره وسط و سپس پره جلو ادامه دهيـد ل مونتاژ پره عم
ي ديـگ و قبـل از بـازكردن ديـگ     ن كـل مجموعـه  ردپره جلو روي مجموعه و پـرس كـ       

.ده محكم كنيددر محل خود قرار دا) ۷مطابق شكل شماره (ميل مهارها را نيز ،كنجمع

)۷شكل شماره (
محفظـه  (در درون ديـگ المـپ روشـن    يك  با قراردادن   ،  ديگ پس از مونتاژ كامل   

آن ناحيـه  ،نوريهدر صورت مشاهد،بايستي نوري مشاهده شودنديگ از بيرون    ،)احتراق
ــواحيرا بــا خميــر درزگيــر كــامالً بپوشــانيد زيــرا از آن   ــضاي ن گازهــاي احتــراق وارد ف

صبر كنيد تا رنـگ بوشـها   پس از مونتاژ تا اين مرحله بايستي مدتي .خواهد شد موتورخانه  
.وخمير درزگير خشك شود

محـل نـصب درپوشـهاي كـوركن،     (روي پره جلـو و عقـب  يهدنده شد سوراخهاي  
روش نـصب غـالف   (را با استفاده از قطعاتي از قبيـل غـالف سنـسور          ...)غالف سنسور و    

. هـاي كـوركن مـسدود نماييـد    و درپـوش )هاي بعد شرح داده شده است  بخش درسنسور  
فشار ،ديگ را از آب پركرده و با استفاده از يك تلمبه      ،س از خشك شدن رنگ بوشها     پ

در مدت نـيم سـاعت دچـار افـت        3barتحت فشار  ديگببريد چنانچه   باال 3barآنرا تا   
مـدار  درديـگ آمـاده نـصب    ) نـشود ديـده گونـه نـشتي در محـل بوشـها     هـيچ (فشار نـشد    

بايستي نسبت بـه برطـرف   ) رت مشاهده نشتيدرصو(صورت باشد در غير اين   تأسيسات مي 
.كردن نشتي اقدام گردد
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بـا  وكنيـد كـامالً تخليـه   راآب ديـگ ،پس از آنكه ديگ از نظـر نـشتي تـست شـد      

هـاي باقيمانـده از   داخل ديگ را بطـور كامـل شستـشو دهيـد تـا ماسـه               ،استفاده از شيلنگ  

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

توانيد در محـل خـود نـصب    پس 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       

.باشدنمیمسئولیتی متوجه این شرکتدر غیر اینصورت در صورت بروز حادثه، هیچ

دواز و بـا اسـتفاده   ) ۸بق شكل شماره اطم(محفظه دود را در محل خود    باكنون در 
توجـه كنيـد عـايق و    .نصب نماييد  M8)اتصال درب محفظه دود به ديگ     (بلند پيچعدد  

.بند اطراف آن نيز نصب شده باشندطناب آب

)۸شكل شماره (

.را به پره جلو ببنديدبه ديگديگبدرعدد پيچ اتصال ۴
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به پـيچ اتـصال   M12گوش باريك رابط ديگ و روپوش را با استفاده از مهرة شش         

)۹طبق شكل شماره (.به ديگ ببنديددريچه مشعل 

)۹شكل شماره(

و دريچـه ديـد روي آن   هكه عايق داخـل آن و طنـاب مربوطـ         ديگ را در حالي    بدر

بـه پـيچ اتـصال    M8×25ستفاده از پـيچ آلـن سـرخزينه         با ا  روي پره جلو  بسته شده است    

)كه درز بين درديـگ و پـره جلـو گازبنـدي شـود       تا حدي ببنديد  (دريچه مشعل به ديگ     

)۱۰مطابق شكل شماره (ثابت كنيد

)۱۰شكل شماره (
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تفلون (نوار آب بنديهارا در حاليكه دور رزوه آنو سوپاپ يكطرفهغالف سنسور

مطـابق  (.دناي كه نشتي نداشـته باشـ  جلو محكم ببنديد بگونهايد، روي پره  پيچيده )يا كنف 

)۱۱شكل شماره 

)۱۱شكل شماره (

را با قيف از خميـر درزگيـر پركـرده     ) اطراف محل خروج گاز   (شيار روي پره عقب     

ــد     ــده ببندي ــدي ش ــور گازبن ــش را روي آن بط ــابق (ســپس دودك ــماره  مط ــكل ش )۱۲ش

.ببنديد) بندبطور آب(پايين پره عقب را نيز كور باال و هايدرپوش

)۱۲شكل شماره (
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. ببنديـد را روي پره عقب  ) كوتاه M8(عقب به ديگ     روپوشپيچ اتصال   چهارعدد  

)۱۳مطابق شكل شماره (

)۱۳شكل شماره (

جهـت تثبيـت   آنـرا  يهـا قـرار دهيـد و مهـره   هـا پيچاينسپس روپوش عقب را روي  

در ادامـه شـرح   (هاي جانبي ور ببنديد، بديهي است به هنگام نصب روپوشروپوش چند د 

.فـشار كمـي بـه روپـوش وارد كنـد        ،آنقدر ببنديد تا مهره   ها را   بايستي مهره ) شودداده مي 

)۱۴مطابق شكل شماره (

)۱۴شكل شماره (
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گ زيـر ديـ  ازروي ديگ قرار داده دوسر آنرا    ) ۱۵شماره   مطابق شكل (شيشه را   پشم
ها را با فنـر دوسـر   دو سرتسمهن پيچيده آدور  را  ) كمربندها(ها  تسمه به هم نزديك كرده،   

.قالب به يكديگر متصل كنيد تا از جابجا شدن پشم شيشه جلوگيري نمايند

)۱۵شكل شماره (

، كـاهش اتـالف انـرژي   ،عايق نمودن كامل ديگ موجب افزايش رانـدمان حرارتـي         
.)لطفاً به آن دقت كنيد(شود و حفظ سرمايه ملي ميورخانهعدم گرم شدن هواي موت

مطـابق شـكل   (با پيچ خودرو به رابط ديگ و روپـوش    از جلو   هاي جانبي را    روپوش
روپوشـهاي جـانبي چنـد پارچـه     چنانچـه  . از عقب به روپوش عقب ببنديـد     ، و )۱۶شماره  

عـدد  سـه انتهايي را از بغـل بـا   وهاي ابتدائي ابتدا تكه) باشدپره ۵ديگ بيش از (د نباشمي
بـه هـم متـصل كنيـد،     عدد پيچ خودرو و تسمه گـالوانيزه   ۴و از زير با      M5ي  پيچ و مهره  

.نماييدبر روي ديگ سپس اقدام به نصب آنها 

)۱۶شكل شماره (
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مطـابق  (عـدد پـيچ خـودرو روي روپـوش جـانبي      ٤كشي را با استفاده از محفظه سيم 

.ديدببن)۱۷شكل شماره 

)۱۷شكل شماره (

از را...رهـا و گحـس هـاي مـوئين  لولـه -كابلهـا -هـا واحد مراقبت را درحاليكـه سـيم     

بق اطـ م(كشي روي روپوشـهاي جـانبي    ايد در درون محفظه سيم    مجراي مربوطه عبور داده   

.ببنديد)۱۸شكل شماره 

)۱۸شكل شماره (
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.)غـالف سنـسور  داخـل  در (دهيدگرهاي دماپا و دماسنج را در محل خود قرار حس

فرمـان مـشعل   هايسيم. ببنديدبندي شود،به نحوي كه آبپيچ فشارسنج را در محل خود    

دسـتگاه و سـيم   و بـرق ورودي بـه  ببنديـد ) طبق مدار مربوطـه  (را به ترمينال واحد مراقبت      

بـا  ر داده روپوش بااليي را در محل خود قرا   . به ترمينال واحد مراقبت وصل نماييد      را ارت

.وارد كردن ضربات آهسته دست روي روپوش، پين ها را وارد مادگي كنيد

در محل خود قرار داده با ضربه دست ثابت ) ۱۹مطابق شكل شماره   (جلو را    روپوش

.كنيد

)۱۹شكل شماره (
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با پيچيدن ) ۲۰شمارهمطابق شكل(لوله فلنج سرخود ورود و خروج آب به ديگ را          

موقعيـت مناسـب   هـاي تكـي در   دادن فلنج تفلون به ديگ بسته و باقرار     ب نوار مقدار مناس 

اقدام به جوشـكاري   ) هم باشند ها در امتداد  محورسوراخ(خود نسبت به فلنج لوله سرخود       

فلـنج  دوحال با قراردادن واشرهاي مربوطه بين هـر   . فلنج به لوله منشعب از كلكتور نماييد      

.شودبندي تا آبنموده محكم كردن آنها ا وهاقدام به بستن پيچ و مهره

)۲۰شكل شماره (

عايق حرارتـي و مشعلديگ ب درببنديد توجه كنيد بين    ديگب  درمشعل را روي    

.بندي را نيز انجام دهدعمل گاز،قرار گيرد تا ضمن كاهش انتقال حرارت به مشعل

اگيري نماييـد و پـس از   خوبي هوبه،اكنون ديگ و مدار تأسيسات را از آب پركرده   

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

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

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

.ي گرددحرارتي جلوگير
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:هشدارها
در نزديك ترين فاصله به ديگ و قبل از شير قطع و وصل، نصب يك شير اطمينان در      -١

.مدار الزامي است

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

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

.باشديه آب آن ضروري مييا تخل

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

.اندازي نماييدمراقبت علت را بررسي كرده و آنرا برطرف كنيد سپس دستگاه را راه

:ديگ، قبل از روشن شدن مشعل بايداندازي و پس از هربار تعميراتقبل 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●

.سيركوالتور،هواگيري شده و آب را پمپ نمايدپمپ●

.اشدنصب شده بسيم ارت -۵

.از شير قطع و وصل استفاده شود) قبل از مشعل(در مسير سوخت -۶

.در مسير تغذيه الكتريكي از فيوز مناسب استفاده شود-۷


