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 اطالعات عمومی  -1

 هشدارهای عمومی  -1-1

تکنسین خدمات مطابق با قوانین و استانداردهای جاری و مطابق با دستورالعمل سازنده باید دستگاه را نصب  ▲

 کنند.

انددازی و تعمیدو و نگادداری از    باشند که در زمینه نصب و راه)تکنسین خدمات( کارکنانی با دانش فنی کافی می ▲

 شود.های صنعتی و داخلی در نظو گوفته میداغ خانگی بوای استفادهاجزای سیستماای حوارت موکزی و تولید آب

ی نگی طواحی و تولید شده است هوگونده اسدتفاده  داغ خااین دستگاه با هدف سیستم حوارت موکزی و تولید آب ▲

در قبال آسدیب بده   تحت هیچ شوایطی سازنده، هیچ گونه مسئولیتی را  شود.دیگو، نامناسب و غیو استاندارد تلقی می

اندازی توسط نصاب غیو مجاز و عدم رعایدت اسدتانداردهای ملدی بده عادده      در زمان نصب و راه افواد ناشی از کوتاهی

 وفت.نخواهد گ

بوداری و تعمیو و نگادداری فومادا  بخدش اساسدی و جددایی نااد یو از محصدول بدوده و         ، باوهنصب و راه اندازی ▲

 همیشه باید در نزدیکی دستگاه نگاداری شود.

ی راهنمای کاربو باید در یک مکان امن نگاداری شود و بوای هو محصول کدامَ  در دسدتوب باشدد. اگدو     کتابچه ▲

 ی راهنمای کاربو را باید نصاب جدید و مالک جدید مطالعه کنند.شد یا انتقال داده شد کتابچه دستگاه فووخته

 هشدارهای عمومی در این فصل بوای نصاب و ماندب سوویس جمع آوری شده است. ▲

هدای  ی راهنمای کاربو باید به دقّت مطالعه شود و مطابق با اطَعات موجود در مورد عملکود و محددودیت کتابچه▲

 دستگاه از آن استفاده شود.

 این سیستم باید به طور انحصاری در سیستماای حوارت موکزی تحت فشار استفاده شود. ▲

بعد از باز کودن بسته بندی، بورسی کنید که به دستگاه آسیبی وارد نشده باشد. در صورت وجدود اشدکال قبدل از     ●

هدای  کیسده  -کاالهای اساسی -های چوبیجعبه -)جعبه مقوایی استفاده به فووشنده مواجعه کنید. موارد بسته بندی

ه یک خطو بالقوه کده  اَستیکی الی استو و ...( که باید دور از دستوب کودکان قوار گیود و این گزینه ها نشان دهند

 ای مسئوالنه رفع عیب شود.باید به شیوه

ری دستگاه را از منبع بوق جدا کوده و یا کلیدد اصدلی   یا عملیات تعمیو و نگادا قبل از انجام هوگونه تمیز کودن و ● 

 را خاموش کنید.

 در مسیو هوا یا خووجی دودکش مانعی نباشد. ● 

 در قسمت اایینی خووجی دودکش مانعی نباشد. ●

در مورد خطا و نقص در دستگاه سیستم را خاموش کنید. هیچ گونه دخالت و یا تَشی در تعمیدو یدا نصدب دسدتگاه     

 شید و فقط با نمایندگان خدمات مجاز تماب بگیوید.نداشته با
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هوگونه تعمیوات گارانتی موتبط به دستگاه باید به طور انحصاری توسط موکز خدمات مجاز بدا اسدتفاده از قطعدات     ●

یدکی اصلی انجام شود. عدم انطباق با نیازهای فوق ممکن است ایمنی دستگاه و سدازش مدمانت را از درجده اعتبدار     

 اید.ساقط نم

ای واجدد  وری از لوازم دستگاه و عملکود صحیح باید به طور منظم و صدحیح توسدط اوسدنل حوفده    به منظور باوه ●

 شوایط با دستورالعمل سازنده انجام شود.

زمانی که لوازم یدکی غیو استاندارد بوای هو قسمت استفاده شود ممکن است یک خطو جدی را به همدواه داشدته    ●

 باشد.

 اصلی جانبی )شامل قسمتاای الکتویکی( باید متناسب با دستگاه استفاده شود.لوازم  ●

زمانی که بوی گاز در اتاقی که دستگاه در آن نصب شده باشد وجود داشت  به هیچ کلید الکتویکدی دسدت نزنیدد.     ●

بوای تاویه اتاق هدوایی  ها را سویع باز کنید و ای شود درها و انجوهای دیگو ممکن است باعث جوقهتلفن یا هو وسیله

 تازه ایجاد کنید گاز اصلی و یا سیلندر اصلی گاز را ببندید و با موکز خدمات مجاز تماب بگیوید.

 ، هیچ گونه تَشی بوای تعمیو و نصب دستگاه نکنید.تحت هیچ شوایطی ●

ب شود. قبل از شووع کار دستگاه را باید توسط نماینده مجاز خدمات نصفعلی آورده است، همان طور که در قانون  ●

دستگاه بوای اولین بار مطمئن باشید که به لوله آب متصل باشد و سیم گومایش موکزی بدا مشخصده عملکدود خدود     

 سازگار باشد.

اتاق باید با توجه به مصوف هوا و سطح طبقه و با دودکش هوا تاویه داشته باشد. مطمئن شوید کده شدعله بخدش     ●

 د.کنعبور هوا را مسدود نمی

هدای  هنگامی که دستگاه در بالکن یا در تواب یا در فضای باز نصب شده است، مطمئن شدوید کده در ا دو جویدان     ●

 شود.شدید هوا آسیبی به دستگاه وارد نشود. در غیو این صورت گارانتی باطل می

 مطالعه کنید.  بندی که در داخل محفظه جلو قوار گوفته است رااطَعات فنی منتشو شده که بو روی بسته ●

ها و اتصاالت مورد استفاده بوای سوویس گاز کامًَ محکم است و هدیچ نشدت گدازی    اطمینان حاصل کنید که لوله ●

 وجود ندارد.

بدوداری ایدن   های حوارت موکزی باید با رسوب گیو شسته شود در غیو این صورت بعد از باوهاندازی لولهقبل از راه ●

 .باشدکار امکان ا یو نمی

توان به عنوان یک سیستم الکتویکی ایمن در نظو گوفت که سیم ارت آن به زمین متصدل  این دستگاه را زمانی می ●

بایست الزامات استانداردهای ایمنی را کامَ  رعایت نمود. این نیاز اساسی و ایمندی دسدتگاه بایدد    باشد و همچنین می

گونده  کی  باید بورسدی شدود در ایدن صدورت سدازنده، هدیچ      های الکتویچک و تأیید شود. در صورت شک به سیستم

 مسئولیتی در قبال هو گونه آسیب یا صدمه اینچنینی ندارد.

 آدااتور اصلی منبع تغ یه دستگاه را مستقیم به اویز بوق وصل نکنید. ●
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تواندد  منبع تغ یه داخلی باید توسط کارشناب بوق واجد شوایط بورسی شود تدا اطمیندان حاصدل شدود کده مدی       ●

ی اطَعات دستگاه نشدان داده شدده اسدت )در داخدل     حداکثو توان دستگاه را اشتیبانی کند، همانطور که در صفحه

 های کافی بوای حد اکثو توان دستگاه وجود دارد.محفظه جلو قوار دارد( به طور خاص مطمئن شوید که کابل

 بوق وصل شود. منبع تغ یه این دستگاه باید مطابق با مقورات سیم کشی به ●

 در هنگام استفاده از دستگاهاای الکتویکی چند قانون اساسی باید رعایت شود. ●

 به هیچ عنوان دستگاه را با دست موطوب یا زمانی که اا بوهنه هستید لمس نکنید. ●

 های بوق نکشید.به هیچ عنوان دستگاه را با سیم ●

 به هیچ عنوان دستگاه را در معوض عناصو جوی مانند )آفتاب ، باران و ...( قوار ندهید مگو شوایط خاص. ●

 به هیچ عنوان اجازه کار با دستگاه را به کودکان یا افواد ناشناب ندهید. ●

 جا کند.کاربو دستگاه نباید سیم بوق دستگاه را جابه ●

آسیب دیده بود از کابل مناسدب بده جدای بدوق طبدق شدوایط اسدتاندارد        در صورتی که کابل کلید اصلی دستگاه  ●

 استفاده کنید.

کنید کلید اصلی دستگاه را خاموش کوده تا به قطعات دسدتگاه مانندد   هنگامی که از لوازم بوقی دیگو استفاده می ▲

 امپ ، بونو و ... آسیبی وارد نشود.

 

 استانداردهای محصول -2-1
باشدد.  المللدی مدی  مانند مس ، بونج ، فوالد مد زنگ و ... دارای کیفیت باال مطابق با استاندارد بینمواد استفاده شده 

این دستگاه به سادگی به دیوار نصب شده و همچنین با تمامی لوازم جانبی مورد نیاز آن بده یدک دیدگ بخدار کدامًَ      

کند. دیگاای بخار بده  وارت موکزی جلب میکند و رمایت شما را بوای آب داغ خانگی و سیستم حمستقل تبدیل می

 طور کامل بازرسی شده و گواهی کیفیت توسط بازرب امضاء شده و گواهی تضمین گارانتی همواه آن می باشد.

 کتابچه راهنما باید همیشه در یک مکان امن همواه دیگ بخار نگاداری شود.

ی راهنمدا ناشدی از بوداشدت    بیدو از ایدن کتابچده   هیچ گونه مسئولیتی در بوابدو سدوء تع   شرکت گرما آوران پارسه

 نادرست و غیوه نخواهد داشت.

های موجود در این کتابچه راهنمدا  هیچ گونه مسئولیتی در بوابو عدم رعایت دستورالعملشرکت گرما آوران پارسه 

 ها مطابق با استاندارد تومیح داده شده است ، نخواهد داشت.که در آن دستورالعمل

ای مضو بوای سَمتی در دستگاه وجدود نددارد و یدا در    کند که هیچ گونه مادهاعَم میآوران پارسه  شرکت گرما 

 استفاده نکوده است و قصد استفاده هم ندارد. رادیانتمواحل ساخت لوازم گومایشی طول 

 )کلروفلوئوروکربن ها( CFC’s پنبه نسوز ،جیوه ،مانند: 
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 مشخصات فنی -2

 اطالعات فنی -1-2

 Kw 24  مدل

 ENERGY  سوی

 2H3+II  نوع دستگاه

 82C52, C42,C32, C12, C22, B  رده دستگاه

 Kw 25.5 حداکثو ورودی گوما

 Kw 11.5 حداقل ورودی گوما

 Kw 23.79 حداکثو خووجی گوما

 Kw 10.04 حداقل خووجی گوما

 Pn % 93.3 %011راندمان 

 90.1 % %01راندمان 

 ECC Stars 3/92/42راهنمای گاز 

 XNO class 2رده 

   مدار گرمایش مرکزی

 C 30-80 / 25-40˚ تنظیم درجه آب گومای موکزی

 C 80˚ حداکثو گومای قابل موکزی

 Liters 6 حجم منبع انبساط

 Bar 3 حداکثو فشار گومایشی

 Bar 0.3 حداقل فشار گومایشی

   مدار آب گرم مصرفی

 C 35-60˚ مصوفیتنظیم درجه آب گوم 

 Bar 6 حداکثو فشار آب گوم مصوفی

 Bar 0.5 حداقل فشار آب گوم مصوفی

 T 30˚C Liter/mn 11.36∆جویان 

   ابعاد 

 Mm 410 عوض

 Mm 730 ارتفاع

 Mm 270 عمق

 Kg 32 وزن

   اتصاالت هیدرولیکی

 ¾ Ø جویان رفت 
 ¾ Ø جویان بوگشت

 ½ Ø اتصاالت آب سود
 ½ Ø گوماتصاالت آب 
 ¾ Ø اتصاالت گاز

   تنظیمات دودکش

 Ø 100/60 هم محور افقی یا هم محور عمودی

 M 5 حداکثو طول دودکش
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 Ø 80/80 لوله دو جداره افقی

 M 30 حداکثو طول دودکش

 Ø 125/80 هم محور افقی یا هم محور عمودی

 M 12 حداکثو طول دودکش

   منبع گاز

   G20گاز طبیعی 

 Mbar 20 ورودیفشار 

 h3M 2.68/ مصوف گاز

   G30بوتان 

 Mbar 30 فشار ورودی

 Kg/h 1.98 مصوف گاز

   G31اوواان 

 Mbar 37 فشار ورودی
 Kg/h 1.98 مصوف گاز

   مشخصه های الکتویکی

 v/Hz 230/50 منبع بوق

 W 125 مصوف گاز الکتویکی

 IP X4D حفاظت الکتویکی
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 ابعاد -2-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR جویان بوگشت مدار شوفاژ Ø¾ 

HF جویان گومایشی Ø¾ 

G گاز Ø¾ 

CWI ورودی آب سود Ø  1/2 

HWO خووجی آب سود Ø 1/2 
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 قسمت داخلی پکیج  -3-2

  

 

 

 

 عَئم و اختصارات

 فن .0

 مبدل حواتی .2

 )حس گو( سنسور دما .0

 الکتوود جوقه زن .4

 مشعل .5

 شیو تخلیه فشار سه بار .6

 دریچه هوا .7

 امپ .8

 دریچه آب .9

 بای اس .01

 شیو گاز .00

 دودکش .02

 منبع انبساط .00

 ˚90توموستات حد  .04

 )حس گو( سنسور آب گوم مصوفی .05

 اتاقک محفظه احتواق .06

 الکتوود تشخیص شعله .07

 اوشو سوئیچ هوا .08

 فلو سوئیچ .09

 اوشو سوئیچ آب .21

 مانومتو فشار آب .20

 شیو اوکن .22
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 مدار چرخه آب -4-2

 

 

 

 

 

 

 مدار آب -5-2
 اختصارات و عَئم

 فن .0

 انبساط منبع .2

 مبدل حوارتی .0

 سنسور دما .4

 الکتوود جوقه زن   .5

 مشعل .6

 شیوگاز الکتوونیک .7

 شیو تخلیه فشار سه بار .8

 دریچه هوا .9

 امپ .01

 سیستم دریچه آب .00

 دودکش .02

 اوشو سوئیچ هوا .00

 ˚90توموستات حد  .04

 )حسگو( سنسور آب گوم مصوفی .05

 الکتوود تشخیص شعله .06

 فلو سوئیچ .07

 بای اس اتوماتیک .08

 اوشو سوئیچ آب .09

 جویانمحدود کننده  .21

 مانومتو فشار آب .20

 شیو اوکن .22
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 TRمدار برد مدل  -6-2

 مشخصات فنی

 .تنظیمات فقط توسط اوسنل خدمات امکان ا یو می باشد 

 ( 30/80استاندار گومای موکزی˚C( حداقل / )45-25˚C  ) 

 تابع تعیین کننده سختی آب 

  دقیقه( 7.5تا  1فقط بین ) –حوارت موکزیزمانبندی 

   زمانبندی حوارت موکزی امپ 

 حداق تنظیم فشار گاز 

 حداکثو بار حوارت 

 تنظیم حداقل و حداکثو گومای موکزی 

 تنظیم حداکثو آب گوم مصوفی 

 تنظیمات کاربو

 ( 80-30تنظیم حوارت موکزی˚C )– (25-45˚C) 

 ( 60-35تنظیم آب گوم مصوفی˚C) 

   انتخاب حالت تابستان / انتخاب حالت زمستان / انتخاب حالت تابستان و زمستان 

 دستورالعمل/توابع نمایش 

 قفل 

 شاخص کمبود آب 

 نمایش درجه 

 ( 0نمایش شعله )حالت 

( 2در طول زمان کارکود دستگاه اکیج گومایشی سه حالت مختلف شعله روی صفحه نمایش )مطابق شکل شماره 

 شودظاهو می
 

 

 

  خطای آخو دستگاه 5نمایش 

 

 

 

 

 

روی صدفحه نمدایش    OFFرا انتخداب کدوده و کلمده                   بوای خاموش کودن دستگاه کلید اطَعات◄

 شود.شود. سیستم مد یخ بوای دستگاه اکیج گومایش فعال میظاهو می

کنندد  شود همچنین فن و امپ دستگاه نیز کار نمدی شود، دستگاه خاموش میاگو دستگاه از قبل روشن می ◄

 .شودتوابع مد یخ  فعال میو 
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 کنترل پانل -7-2

 کلیدها

 کلیدهای تنظیم گومایش موکزی .0

مندوی   2.8کلید نمایش اطَعات: بوای نمایش اطَعات و درجه یک بار کلید را انتخداب کدوده )بده قسدمت      .2

 خطای آخو نگه دارید. 5حالت خاموش بوای نمایش   انیه کلید را در 5اطَعات توجه نمایید(. بوای 

 زمستان -کلید انتخاب حالت : فقط تابستان/ فقط زمستان/ تابستان .0

  انیه نگه دارید. 7، تست دودکش بوای  اندازی مجددکلید راه اندازی: راه .4

  انیه  5بوای  "-"و  "+"کلید تنظیم درجه آب گوم مصوفی: کلیدهای  .5

  وجیتومینال الکتویکی خو .6

 صفحه نمایش .7

 

 

 

 

 منوی اطالعات -8-2

 کلید        بوای نمایش اطَعات انتخاب کنید.

و مقدادیو اارامتوهدا نیدز روی    چپ صفحه نمایش انتخاب کدوده  در قسمت یک بار کلید را بوای نمایش اارامتوها 

کزی بوای لیست نمایش اطَعدات  وگومایش م    شوند. کلیدهای       و       از سمت    صفحه نمایش ظاهو می

 اارامتوها انتخاب کنید.

 کلید        نمایش اطَعات را بوای خارج شدن از منوی اطَعات انتخاب کنید.

 تومیحات اارامتو

D00  حسگو سنسور آب گوم مصوفیDHW 

D01 حسگو درجه خارجی 

D02 Kd تنظیم مقدار حوارت 

D03 تنظیم حداقل درجه گومای موکزی 
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 نصب -3

 استانداردهای مرجع -1-3

عدم نصب لوازم گازی به درستی ومطابق با الزامات )قوانین( فوق منجو به ایگود قدانونی مدی شدود در جادت مندافع      

 وسود آوری وهمچنین باوه وری باتو از قوانین استاندارد ایووی کنید.

ه غیدو  هوگونه اقدامات انجدام شدد   دستگاه می باشد.فوم های دفتوچه های فنی بخش جدایی ناا یو از  دستورالعمل و

 ایگود قانونی دارد. هقانونی گفته شد و استاندارد

 

 دستگاه پکیج - الزامات نصب -2-3

به طور خاص کارخانه سازنده توصیه می کند که به استانداردهای محلی وطنی بوای نصب دسدتگاه در کشدور مقصدد    

 مواجعه کنید.

برای دستگاه باید با استفاده از دستگاه تهویه هوای مناسب برای دستگاه نصب  اتصاالت گاز مورد نیاز▲

 شود.
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 بسته بندی -3-3
 

 تمام مواردی که در بسته بندی اکیج مورد استفاده قوار گوفته است قابل بازیافت می باشد.

بنددی بدو عادده نمدی      قابل ذکو می باشد که کارخانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال زخمی شدن و خواب شدن بسته

 گیود.

، نداخونی و ... لطفداً دور از دسدتوب    از قبیل بسته بندی هدای اَسدتیکی، الدی اسدتو     موارد استفاده شده در کارتن 

  کودکان نگاداری شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(A ) مطابق شکل روبوو )فوم

( یک جعبه روی سطح 0شماره

هموار قوار داده. توجه داشته باشید 

)جعبه( فلش )ایکان جات( کارتن 

رو به باال باشد و صورت آن رو به 

 اایین. اس در آن را باز کنید.

(B)    90اکیج )دیگ بخدار( را تدا  ̊ 

 به سمت اایین چوخانده.

(C)  کارتن را در آورده و حفاظ آنوا

جدا کوده و بوای نصب آماده و راه 

 اندازی می کنیم.

 جا نمایی و حمل و نقل:

توجه داشته باشید که اکیج )دیگ 

بخار( طبق موارد قبلی به صورت 

افقی قوار گوفته شود و حداکثو سه 

 اکیج روی هم قوار گیوند.

اطمینان را حاصل کنید که این 

در جای خشک ذخیوه و اکیج ها 

و بسته ها باید حتماً  شوند انباشته

 توسط دو نفو حمل شوند.
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 نصب و راه اندازی دستگاه -4-3

 باید  روی دیوار صاف و عمودی که توان تحمل وزن آن را داشته باشد نصب شود.دستگاه  ■

اکیج باید داخل محوطه ساختمان نصب شود مگو اینکه داخل یک محفظه مناسب استاندارد نصب شود. همچندین   ■

 اکیج را می توان داخل یک کابینت نصب کود.

و گیوی از یخ زدگی لوله ها از یک محدافط  عدایق  مدد یدخ     اگو اکیج را در یک محیط بیوونی قوار دادید بوای جل ■

 استفاده کنید حتی در زمان دستگاه کامًَ خاموش یا همیشه روشن باشد.

دسدتگاه مطدابق   وط بده نصدب   اگو اکیج )دستگاه( را در اتاقی که مجاور حمام است، نصب کنید باید نیازهای موبد  ■

 استاندارد تایه و نصب شود.

 

 
 

  

جات عملیات نصب و تعمیو اکیج الزم  

است که مقیاب فاصله ای از اطواف را 

 رعایت کنید. 0)شکل( شماره مطابق

به منظور نصب قبل از نصب دستگاه 

الزم را جات نصب لوله های  اقدامات

موتبط به دستگاه را مطابق با استاندارد 

 انجام دهید.

بوای نصب دستگاه از روال کاری شکل 

 ایووی کنید. 2)فوم( شماره

یک خط افقی صاف روی سطح صاف  

دیواری که بوای نصب اکیج  انتخاب 

 کودید رسم کنید.

موقعیت باالیی خط را مطابق الگو و 

نید. سپس وسط سم کرعایت فاصله ر

 2 شکل شمارهموقعیت خط را مطابق 

عَمت گ اری کنید. در ناایت  2 در فوم

محل لوله های آب و گاز را عَمت 

 گ اری کنید.

دستگاه را بدون قاب با استفاده از 

اتصاالت لوله های گاز ، آب سود و آب 

 داغ به دیوار نصب کوده.

 در ناایت دستگاه  با استفاده از اتصاالت

 لوله ها به دیوار  ابت کنید.
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 اتصاالت آب -5-0 

به منظور حفاظت از مبدل حوارتی و گودش کار  ∆

امپ و جلوگیوی از رسوب داخل لوله های آب و 

رادیاتورها توصیه می شود از هیچ گونه روغن و 

 گیویس استفاده نکنید.

اطمینان حاصل کنید که سیم زمین وصل شده  ∆

 باشد.

دریچه های شیو اطمینان باید روی مدارهای  ∆

)آب گوم مصوفی( نصب  D.H.Wگومایشی و مدار 

شود. این اقدامات بوای تعمیو نگاداری نصب اکیج 

 الزم می باشد.

تمامی اقدامات الزم بوای جلوگیوی از سووصدا و  ■

 لوزش دستگاه باید انجام شود.

اده در این نوع اتصاالت لوله ها باید با قطو کم باشد و بوای اتصاالت آن از رابط زانویی با مقیاب شعاع کم استف ■

 شود.

 D.H.Wمدار گردشی آب گرم مصرفی 

 17.5به منظور جلوگیوی از اوسته ، اوسته شدن لوله ها و آسیب احتمالی به مبدل بوق تأمین آب نباید بیشتو از  ■

 ̊Ck  باشد. با این وجود باتو است به بورسی خصوصیات نصب لوله های آب و دستگاه تصفیه مناسب بوای آب در

 ید.صورت لزوم بپوداز

 فشار بار باشد. 6تا  0.5فشار ورودی عرضه آب سرد باید بین 

 در محل نصب دستگاه کاهش فشار باالی آب ورودی لوله دستگاه باید قبل از نصب تنظیم شود.

بازدهی فوکانسی مبدل حوارتی بستگی به سختی آب و بوق و حضور ناخالصی ها و یا مواد جامد باقی مانده در لوله 

تازه دارد. بوای جلوگیوی از ورود سختی ها و نا خالصی ها و همچنین امَح ناشی از آب شاو استفاده از های نو و 

 یک فیلتو مناسب و سختی گیو مورد نیاز باید استفاده شود.
و اتصاالت موبوط به آن و غیوه باید به طور کامل مطابق با استانداردهای موبوط و  D.H.Wاز تمامی مدارهای 

 أمین آب نصب شود.مقورات ت

 

 مدار حرارت مرکزی

به منظور جلوگیوی از اوسته اوسته شدن لوله های داخلی مبدل حوارتی باتو است الزامات اولیه استانداردهای ملدی  

 و محلی کامًَ رعایت شود.

اکدیج بایدد بده    بوای تنظیم لوله های ورودی آب به مبدل حوارتی و رعایت آن مطابق با استانداردهای الزم، دسدتگاه  

 طور کامل خشک باشد.

اتصاالت خووجی و شیو اطمینان دستگاه اکیج باید به شیو تخلیه متصل شده باشند. در غیو این صدورت و همچندین   

 عدم استفاده از نکات مووری گفته شده کارخانه سازنده هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
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 اتصاالت گاز -6-3

 حوفه ای واجد شوایط )تکنسین مجاز خدمات( به دستگاه اتصال داده شود. منبع گاز باید توسط یک شخص ∆

در زمان نصب منبع گاز باید از واشوها و فیکس کننده های مناسب استفاده شود. استفاده از کنف،نوار تفلون و  ∆

 موارد مشابه مجاز نمی باشد.

 قبل از نصب گاز حتماً موارد زیر را مطالعه بفرمایید.

باید از لوله های مناسب بوای خط گاز  استفاده کود و همچنین طول لوله های نصب شده  بوای گاز باید  کنتول  ■

 شود و با استانداردهای جاانی نصب شود.

باشد که باعث عدم شکستگی و قطعی لوله از منبع تا اکیج می شود که   22mmمخامت لوله گاز باید حداقل  ■

 د جاانی نصب گودد.باید مطابق با استاندار

 ورودی ها و خروجی های سیستم تغذیه گاز حتماً چک شود. ■

 دسته ی شیو قطع گاز باید در باال دست دستگاه نصب شود. ■

 عملکود گاز و لوله گاز بخشی مام در راه اندازی اکیج می باشد. ■

مطابق با استاندارد دستگاه استفاده و نصب قبل از راه اندازی اکیج از این اطمینان حاصل کنید تمامی اتصاالت گاز  ■

 شده باشد. )به بوچسب نوع گاز داخل اکیج توجه بفومایید(

فشار گاز باید با مقادیو گزارش شده روی  بو چسب دستگاه تطبیق داده شود. )به بوچسب نوع گاز داخل اکیج  ■

 توجه بفومایید(

نید هیچ نوع از رسوب و زائده ای از ابزار آالت صنعتی در قبل از نصب لوله های گاز باتو است اطمینان حاصل ک ■

 داخل لوله های گاز نباشد.

تبدیل دستگاه از گاز طبیعی به گاز مایع و بالعکس بوای اکیج باید توسط اوسنل حوفه ای واجد شوایط انجام  ■

 شود.
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 اتصاالت الکتریکی -7-3

 هشدار های  عمومی

و  گرما آوران پارسهای واجد شوایط شوکت تغ یه بوق باید توسط اوسنل حوفهاتصال دستگاه اکیج به منبع  ▲

 مطابق با قوانین جاری و استانداردهای الزم انجام شود.

 همیشه از این اطمینان حاصل ایدا کنید که به دستگاه یک سیم اتصال به زمین )سیم ارت( نصب شده باشد. ▲

ای واجد شوایط مطابق با بوای اکیج دارد که توسط اوسنل حوفهاین عملکود سیستم زمانی بازده مناسبی 

 المللی  انجام شود.استاداردهای بین
 

های  انجام شده باید توسط  اوسنل حوفه ای اندازه گیوی ایمنی اولیه بوای دستگاه باید بورسی شود و این بورسی 

وسط یک بوق کار واجد شوایط انجام شود. واجد شوایط انجام شود. در صورت شک، می بایست سیستم الکتویکی ت

کارخانه سازنده هیچ گونه مسئولیتی در قبال هوگونه آسیب ناشی از یک سیستم ناکارآمد و غیو مجاز در بوابو 

 سیستم الکتویکی را ندارد.
 

 0وات باشد. دستگاه باید توسط  025و اکیج با جویان متناوب   125HZو   230Vحداکثو قدرت بوق باید  ■

میلی  0فیوز محافظت شود. اتصال به منبع تغ یه تامین بوق باید از طویق یک سوئیچ تک قطب با فاصله حداقل 

کشی های فاز و نول با نمودار سیممتو در ورودی دستگاه نصب شود. اطمینان حاصل ایدا کنید که موقعیت  سیم

 مطابقت داشته باشد.

شاوی( باشد.حداکثو قدرت  220Vاه  متناسب با دستگاه )بوق اطمینان حاصل  کنید که بوق  داخلی دستگ  ■

ج ب دستگاه  را بورسی کنید که در صفحه امتیاز دستگاه نشان داده شده است. بالخص مطمئن شوید که اندازه 

 کابل بوای قدرت ج ب دستگاه کافی باشد.

شوایطی آسیب دید دستگاه را خاموش  کابل عومه بوق نباید توسط کاربو دستگاه جا به جا شود. اگو کابل در هو ■

 ای واجد شوایط جا به جا شود.کوده و کابل بوق باید توسط یک بوق کار حوفه

 کابل ورودی بوق حداقل باید از یک بخش  تشکیل شده باشد. ■

 

 در هنگام استفاده از لوازم الکتریکی چند قانون اساسی باید رعایت شود.

 به هیچ عنوان با بدن موطوب یا خیس و یا با اای بوهنه از لوازم الکتویکی استفاده نکنید.  ●

 دو شاخه بوق را هیچ وقت از بدنه سیم  نکشید. ●

 هیچ وقت وسایل و لوازم بوقی الکتویکی را در شوایط جوی هوا ماننده آفتابی،بارانی و.... قوار ندهید مگو در  ●

 شوایط خاص.

 .هید که دستگاهاای بوقی توسط کودکان و یا افوادی که آشنایی با دستگاه بوقی را ندارند استفاده شوداجازه ند ●
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 اتصاالت کنترل پانل-8-3

 منبع انبساط را مطابق موارد زیر به تخته انتهایی داخلی کنترل پانل اتصال دهید.

 A را با استفاده از سوییچ اصلی خاموش کوده. سوئیچ منبع تغ یه 

B  .قاب جلویی اانل را بوداشته 

  C های اانل را شل کوده و قاب جلویی اانل را در آورده.ایچ 

  Dبه جا شد سیم را به تخته انتاایی  زمانیکه قاب اانل را جاB  .متصل می کنیم 

 باشد. سیم ارت )که معموالً به رنگ سبز یا زرد است( به تومینال متصل کنید نشانه سیم ارت به شکل .... می ●

 باشد.( میNسیم نول معموال  به رنگ آبی است به تومینال متصل کنید که عَمت آن ) ●

 .( می باشدLسیم فاز )که معموالًبه رنگ قاوه ای است( به تومینال متصل کنید که عَمت آن ) ●

 توموستات= اتاقک  Ta       هایی که روی تومینال اصلی نوشته شده است عبارتند از:عَمت ●

Se سنسور حوارتی خارجی = 

 

را به  "  A "زمانیکه مطمئن شدید سیم ها را مطابق شکل به طور صحیح نصب کردید صفحه  

 موقعیت پانل اصلی متصل کنید.

 

 

 



 RBS24 ENERGYمدل  رادیانتراهنمای نصب پکیج گرمایشی  

 

21 
 

 اتصاالت دودکش -9-3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجرای اتصال دودکش

 دودکش باید با توجه به ویژگی های زیو عمل کود.بوای نصب 

 .قبل از نصب دودکش سیستم را روشن نکنید 

 (2)شکل  لوله دودکش باید به صورت عمودی نصب شده باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بددوای اینکدده از عملکددود و بددازدهی اطمینددان    ▲

 بین اکیج )دیدگ بخدار( و   حاصل کنید. دودکش را

 دودکش نصب کنید.خووجی 

 

از اجزای دودکش های سنتی نمی تدوان بدوای     ▲

 انتقددال دود اگددزوز از دیگاددای بخددار اسددتفاده کددود

 همینطور باالعکس.

 

بوای تضمین عملکود مناسدب و صدحیح بدوای     ▲

هوای ورودی  دودکدش افقدی لولده هدای اگدزوز را      

رو به شیب اایین قوار دهید)از دیدگ    %2حداقل 

 را 0بخدار بده سدمت دیددوار خدارجی( فدوم شددماره      

مشاهده کنید. بوای نصب و راه اندازی دودکش بده  

گونه ای باشد که مانع ورود ذرات معلق هوا و جسم 

 ها و محفظه احتواق گودد.خارجی به داخل لوله
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 Aدودکش نوع 

 ˚360با قابلیت گردش  Øیا   60/100نصب دودکش دوجداره هم  مرکز 

 

 

استتفاده   رادیانتتوان از دودکش ساخته توسط کارخانه شود که برای عملکرد بهتر دستگاه میتوجه: توصیه می

 کرد.

 

  

تخلیه گازهای خووجی از اگزوز و میدزان هدوای   

احتواق ناشی از دیدگ بخدار بداهم بوابوندد و  بدا      

و استفاده از دو مجوای متحددالموکز امکدان اد ی   

باشددد. لولدده بیوونددی مخصددوص خددووج      مددی

باشددد و لولدده ورودی  محصددوالت احتددواق مددی 

مخصددوص تددامین هددوای الزم )ورودی( بددوای   

 باشد.تکمیل احتواق می

متدو مدی    5حداکثو طول لولده دودکدش اگدزوز    

 باشد.

حداکثو طول خووجی گازهای دودکش بسدتگی  

به لوله های خم شدده )زاندویی( را دارد.  کده بدا     

 یکدیگو تناسب داشته باشد.

 

 

 شود.ها طول لوله های خووجی و ورودی بوای دستگاه طوری باید باشد که مانع ورود اشیاء خارجی  به داخل لوله

 های زیو باشد:های خووجی دودکش به طور تقویبی بوابو اندازهها و لولهمخامت دسته

Ø60/100*90˚bend=0.08m 
Ø60/100*45˚bend=0.05m 
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 Bدودکش نوع 

 ˚360با گردش   80/80نصب لوله های خروجی دودکش 

 

استفاده رادیانت ز دودکش ساخته شده توسط کارخانه توان اتوصیه می شود که برای عملکرد بهتر دستگاه می

 کرد.

 

سیستم لولده دوگانده دودکدش،  هدوای     

از گداز را بده بیدوون    تولید شدده ناشدی   

 هدایت می کند.
 

 متر 31حداکثر طول لوله 

حددد اکثددو طددول لولدده هددای خووجددی  

گازهای دودکش بستگی به تعدداد لولده   

های خم شده )زاندویی( دارد و بایدد بدا    

یکدددیگو تناسددب داشددته باشددند. طددول 

های خووجی و ورودی بوای دستگاه لوله

طوری باید باشدد کده مدانع ورود اشدیاء     

 ها شود.به داخل لوله خارجی

 

 

 های زیو باشد:های خووجی و ورودی بوای کارایی مطلوب خووجی دودکش باید متناسب با اندازهلوله

Ø80*90˚bend=1.5m 

Ø80*45˚bend=1.2m 
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 C2دودکش نوع  

 Ø80/125نصب عمودی لوله های متحدالمرکز کیت 

 

استفاده  رادیانتهای ساخت کارخانه می شود که برای عملکرد بهتر دستگاه می توان از دودکشتوصیه 

 کرد.

 

اگزوز تخلیه هوا مستقیما  از سطح باال، گاز تولید شده را  به بیدوون هددایت مدی    

کنند. تخلیه گازها از اگزوز توسط دو لوله متحدالموکز از دستگاه انجام می شدود.  

بیوونی تامین می شدود   Ø 125قطوهوای مخصوص احتواق از طویق دودکش با 

 محصوالت احتواق خارج می شود.  80Øو از دودکش داخلی با قطو 
 

 12mحداکثر طول لوله 

حد اکثو طول لوله های خووجی گازهای دودکش بستگی به تعداد  لوله های خم 

شده )زانویی( دارد و باید با یکدیگو تناسب داشته باشند. طول لوله های خووجی 

 دستگاه طوری باید باشد که مانع ورود اشیاء خارجی به داخل لوله ها شود.بوای 

هدای خووجدی و ورودی   جمع بنددی لولده  

بوای کارایی مطلوب خووجی دودکش بایدد  

 های زیو باشد:متناسب با اندازه
Ø80/125*90˚=0.8m. 

Ø80/125*45˚=0.5m. 
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 لوله  دیافراگمتنظیم 

 سیستم دودکش هم محور )هم محور افقی یا هم محور عمودی(   

 

 توجه فومایید( 0تنظیم دیافگوام دودکش حتماً باید باالی دستگاه انجام شود. )به شکل شماره  -

 توجه شود. 0نصب و دستور العمل به شکل شماره  بوای -

 سطح لوله بوای نصب تمیز باشد. -

 توجه داشته باشید که واشو نئواون دقیقاً در وسط موکز سوراخ باالی دستگاه قوار گیود. -

 سازگاری موقعیت لوله دودکش به دیسکت اایینی و دیسکت باالیی بستگی دارد. -

 نده و ماوه ها )مطابق شکل( محکم کنید.لوله زانویی را با ایچ های فیکس کن -

لبه آلومینیومی را روی خووجی اولیه محفظه احتواق نصب کنیدد ) لبده آلومینیدومی( از فشدار آوردن بده لبده        -

 شود اجتناب کنید.دودکش که باعث لغزیدن قطعات دودکش می

 نید.ها مشخص شده تثبیت )فیکس( کسیستم لوله اگزوز دستگاه را با استفاده از ایچ -

 نصب لوله خووجی اگزوز را حتماً کامل کنید. -

 

 باشد(ها تناا بعد از نصب کامل قطعات لوله خووجی امکان ا یو میها و ماوه* )محکم کودن ایچ مهم -
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 سیستم دو قلو خروجی دودکش

 تنظیم دیافگوام دودکش ورودی و خووجی هوا حتما  باید باالی دستگاه انجام شود.

 توجه شود. 0دستورالعمل به شکل شماره بوای نصب و  -

نصب شود. صفحه باالیی به صورت عمودی باعث اتصال به باالی محفظه احتدواق    60mmدودکش با قطو  -

 شود. سوراخ موکزی باید با واشوهای نئواون به صورت دقیق متناسب باشد.می

 اوشش سوراخ و ورودی هوا را بودارید. -

 تمیز باشد.سطح لوله بوای نصب و وردی هوا  -

 توجه داشته باشید که واشو نئواون دقیقا  در وسط موکز سوراخ باالی دستگاه قوار گیود. -

 سازگاری موقعیت لوله دودکش به دیسکت اایینی و دیسکت باالیی بستگی دارد. -

 های خووجی دودکش طوری انتخاب کوده که دقیقا  قوینه لوله ها باشد.های ورودی لولهرابطه -

 های مشخص شده تثبیت )فیکس( کنید.اگزوز دستگاه را با استفاده از ایچسیستم لوله  -

 نصب لوله خووجی اگزوز را حتما  کامل کنید. -

 

 ها تناا بعد از نصب کامل قطعات لوله خووجی امکان ا یو می باشد(ها و ماوه* )محکم کودن ایچ مهم -
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 تنظیم سیستم دیافگرام

 Ø60/100ها حور افقی سیستم دودکش ورودی / خووجی لولهمهم  Aنوع 

 

 

 Ø80/125هم محور عمودی ورودی / خووجی   Cنوع 
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 ˚360جدا کننده ورودی / خووجی هوا سیستم  Bنوع 
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 اندازی دستگاهراه -4

 هشدارهای عمومی -1-4

شرایط که آزمونهتای الزم را  ای واجد برای کار با دستگاه و عملکرد صحیح دستگاه باید پرسنل حرفه ▲

 دیده اند، کار کنند.

تنظیم شده است. در هر صورت اطمینتان حاصتل    L.P.Gدستگاه پکیج از کارخانه برای گاز طبیعی یا  ▲

اندازی دیگ بخار برای اولین بار اطالعات بر روی صفحه امتیاز مربوط بته نتوع   پیدا کنید که در هنگام راه

 نی داشته باشند.گاز یا دیگ بخار شما همخوا

ها از نقطته دریهته گتاز را    اندازی شد تنظیمات الزم را برای سفت کردن  پیچهنگامی که سیستم راه ▲

 اتصاالت و دریهه گاز وجود ندارد.گونه نشتی گازی از هرگونه امتحان کنید و مطمئن شوید که هیچ

 

 عملیات مقدماتی
معنای چک کودن دستگاه بوای تنظیم وباوه بدوداری درسدت ازدسدتگاه    اندازی دیگ بخار بوای اولین باربه نصب وراه

 :انجام شود

   هدای ورودی وخووجدی دسدتگاه    اگو سیستم دیگ بخاربوای اولین بارنصب شده است ودرحال حامدو هوادرلولده

 وجود دارد ممکن است الزم باشد چند بار تَش کنید تا سیستم روشن شود.  

 های در صفحه اطَعات همخوانی داشته باشد.شما مانند )آب،بوق،گاز( باداده بورسی کنید که مقیاب داده های 

            230بورسی کنید که ولتداژمنبع تغ یده بدوق بده دیدگ بخدار بدا اطَعدات روی صدفحه داده بوابدوV-50Hz 

 باشدوحتما دستگاه به سیم ارت متصل باشد، و همچنین اطمینان داشته باشید که سیم ارت سالم باشد.

 های بوق و لوله های گاز را دوباره بورسی کنید.متمامی سی 

 اندازی و روشن کودن گاز.راه 

 .صدای  گاز را تست کنید 

 های گاز با میزان جویان مورد نیاز بوای دستگاه دیگ بخدار  ها وخووجیهای ورودیبورسی کنید که تمامی اندازه

 های ایمنی وکنتول نصب شده باشد.شما با تمام دستگاه

  کنید که تامین هوای احتواق و اگزوز و عملکود تخلیه هوای سیستم صدحیح و مطدابق بدا اسدتانداردهای     بورسی

 روز نصب شده باشد.

 .میزان هوای مورد نیاز دستگاه را چک کنید 

   بورسی کنید که مجوای دودکش که اتصال به تومینال و دودکش می باشد،  مطابق با نیازهای قوانین اسدتاندارد

 ، نصب شده باشد.و لوازم نصب

 .اطمینان حاصل ایدا کنید دریچه های حوارت موکزی باز باشند 

 .حتما بورسی کنید که مسیو تخلیه دود مسدود نباشد 

 .بورسی کنید که هیچ نوع مواد اشتعال زایی در مجاورت ورودی وخووجی دیگ بخار وجود نداشته باشد 

 ید.ورودی و خووجی آب گوم باداشتی و شوفاژ را بورسی کن 
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 پر کردن سیستم -2-4
 

خصوصیات آب ورودی دستگاه را بورسی کنید   ▲

باشد    25CKاز درصورتی که سختی آب بیش

های مناسب بوای تصفیه آب به منظور دستگاه

و اوسته، اوسته شدن مبدل  جلوگیوی از تخویب

 حوارتی آب گوم باداشتی تایه شود.
 

از شیو آب تمیز بوای او کودن سیستم استفاده  ▲

  کنید.
 

های گاز و آب نصب شد هنگامی که تمامی لوله

 مطابق روش زیو عمل کنید.

 سیستم گودش امپ را بورسی کنید.  ● 

سیستم دریچه هوای امپ را بورسی کنید  ● 

 را مَحظه بفومایید( 1)شکل شماره 

 2( )شکل شماره Rدریچه شیو آب را باز کنید ) ● 

بورسی کنید که وقتی آب . را مَحظه بفومایید(

 ها نباشد.جویان ایدا کود هوایی داخل لوله

های هوای رادیاتورها بوای تخلیه هوا باز دریچه ● 

کنید و بو روند تخلیه هوا نظارت داشته باشید زمانی 

که آب شووع به جویان در رادیاتورها کود 

 د.های هوا را ببندیدریچه

برای اتمام عملیات مطمئن شوید شیر فلکه  ● 

(Rکامال بسته باشد ). 

 بوای تخلیه سیستم اقدامات زیو را انجام دهید:

 سوئیچ منبع تغ یه بوق را خاموش کنید. ●

منتظو بمانید تا دستگاه دیگ بخار شما کامَ  ●

 سود شود.

را  0)شکل شماره RSشیو تخلیه آب را باز کنید ) ●

فومایید(( و با استفاده از یک ظوف آب مَحظه 

 باقیمانده در شیو را جمع آوری کنید.
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اندازی گروه سیم کشی نصب و راه  

ی گووه سیم کشی اقدامات زیو را به توتیب انجام دهید:اندازبوای نصب و راه  

 دستگاه اکیج گومایشی را با کلید اصلی خاموش کنید. .0

( را در  0 )مطابق شکل شماره ورودی و خووجی آب گوم مصوفی و گومایش موکزی لوله اصلی عایق شده 4 .2

 های خود قوار دهید.موقعیت

 های از جنس عایق ببندید.ها را با محافظلوله .0

 سیم تنظیم کننده درجه حوارتی را متصل کنید. .4

 به تومینال بود وصل کنید. 0کابل الکتویکی بوق را مطابق شکل شماره  .5

 .ها را محکم ببندیدهای الکتویکی و کابلسیمدر ناایت  .6
 

 

 

 

  



 RBS24 ENERGYمدل  رادیانتراهنمای نصب پکیج گرمایشی  

 

31 
 

 اندازی دستگاه پکیج گرمایشیراه -3-4 

  هنگامی که سیستم آماده  شد طبق موارد زیو ادامه دهید:  

    بورسی کنید که در مسیو دودکدش مدانعی

وجود نداشته باشد و به درسدتی بده اکدیج    

 متصل باشد.

 .قاب جلوی دستگاه را بوداید 

  بداز   0را مطابق شکل شدماره   2شماره ایچ

کوده و دسدتگاه تنظدیم فشدار گداز را قدوار      

 دهید.

     کلید)خاموش و روشدن کدودن( دسدتگاه را

 روشن کنید.

 .شیو گاز را باز کنید   

  بددددوای  اصددددلی        از کلیددددد

انتخداب  زمسدتان   انتخاب حالدت تابسدتان/  

یددد کدده عَمتاددای                   کن شود.شود و چواغ مشعل روشن میظاهو میروی صفحه نمایش 

  انیده از   5کند، احتمال دارد ایدن عملیدات بده مددت      انیه عملکود امپ شووع به کار می 21جوقه زن بعد 

که در این حالت شود روی صفحه نمایش ظاهو می E01عملکود آخوین جوقه مجدداً انجام شود سپس کد 

        کلید   دستگاه انتخاب کنید. اندازی مجددرا بوای راه

 گیوی فشار گاز و جدول اطَعات فنی گاز بوای تنظیم حداکثو و حداقل فشار گاز با استفاده از دستگاه اندازه

 (5.5)قسمت  در همین دفتوچه تطبیق دهید.

    .بوای مقدار حداکثو فشار گاز شیو آب گوم را باز کوده و اندازه را با جدول اطَعات فنی گداز تطبیدق دهیدد 

 (5.5)قسمت 

         بوای مقدار حداقل فشار گاز شیو آب گدوم را بسدته و دسدتگاه را در حالدت زمسدتان قدوار داده و اطَعدات

 (5.5)قسمت  دستگاه اندازه گیوی فشار گاز را با جدول اطَعات فنی گاز تطبیق دهید.

 فشار گداز را بدا جددول     اگو مقادیو حداقل و حداکثو فشار گاز با جدول اطَعات فنی گاز مغایوت داشت شیو

 (5.5)قسمت  تنظیم نمایید.اطَعات فنی گاز 

       را خداموش کنیدد شدیو                یک بار که تنظیم درجه کامل شد با استفاده از کلید اصدلی دسدتگاه

اصلی گاز را هم ببندید فشار سنج را از نقطه فشار جدا کنید و ایچ گاز را محکم ببندید و مطمئن شوید کده  

 چ نشتی گازی وجود ندارد.هی

  و اوشش جلو را بده عقدب هددایت    اس از اتمام این عملیات صفحه اانل را به موقعیت اصلی خود قوار دهید

 کنید.
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 تنظیم پارامترها -5

 جدول تنظیم پارامترها -1-5

 مقادیر توابع مقادیر نوع پارامتر پارامترها

P00 05-00 نوع دستگاه انتخاب شود 

 باداشتی= آب گوم 00

01= 

 = مخزن ذخیوه سازی02

= مخزن ذخیوه سازی 03

 بوای مدلاای او قدرت

04= 

P01 00 نوع گاز را انتخاب کنید 
01 

 گاز طبیعی

 گاز مایع

P02 
تنظیم درجه گومای 

 موکزی
00 
01 

 (c- 30˚c˚80استاندارد )

 (c- 25˚c˚45حداقل )

P03 00 جلوگیوی از سختی آب 
01 

 خاموش

 روشن

P04 90 – 00 زمانسنج گومای موکزی 

 

تنظیمات ایش فوض 

(36*5=180) 

P05 
زمانسنج امپ بوای گومای 

 موکزی
00 – 090 

 

تنظیمات ایش فوض 

(36*5=180) 

P06 

زمانسنج امپ بوای آب 

گوم مصوفی و مخزن 

 ذخیوه سازی

 
 تنظیمات ایش فوض

(18*5=90'') 

P07 
تنظیم حداقل فشار 

 خووجی گاز
00 – MAX gas (P08) % نمایش 

P08 
تنظیم حداکثو فشار 

 خووجی گاز
MIN gas (P09)- 99 % نمایش 

P09 تنظیم متوالی جوقه 
00-99 
 51ایش فوض= 

 نمایش %

P10 
نمایش تابع آب گوم 

 باداشتی )بوای آبگومکن(
00 
01 

 خاموش

 روشن

P11 
تابع جلوگیوی از انتشار 

 باکتوی لژیونَ
00 
01 

 خاموش

 روشن
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P12 
دمای بیوونی اکیج تنظیم 

 گومایشی
00-30 

به قسمت تومیحات 

 اارامتوها مواجعه شود

P13 
تنظیم حداقل دمای 

 گومایش موکزی
 ˚Cنمایش  40 – 20

P14 
تنظیم حداکثو دمای 

 گومایش موکزی
 ˚Cنمایش  90 – 40

P15 
تنظیم حداکثو دمای آب 

 گوم باداشتی
 ˚Cنمایش  75 – 45

P16 نمایش در دقیقه 10-00 تنظیم تاویه هوا 
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 دسترسی به پارامترها و مقادیر -2-5

بوای تغییو مقادیو ازایش تعیین شده از اارامتوهای ارائه شده که در صفحه قبل دیده شد بوای تنظیم منوی 

 اصلی به صورت زیو عمل کنید.

در    استفاده از دکمه اصلی           . دستگاه اکیج گومایشی با 0

 حالت خاموش قوار دهید 

 

  

 

 

نگه دارید و منتظو بمانید تا روی صفحه         و       . دکمه   2 

"P00" .ظاهو شود  

 با هم نگه دارید. بوای خارج شدن هم کلیدهای        و        . 0

 

 

 

 

 بوای تنظیم درجه گومایش موکزی           و                .  کلیدهای4

 انتخاب کنید.

 

 

 

. بوای نشان دادن اارامتو در حال کار دستگار اکیج گومایشی 5

 منوی اصلی             را انتخاب کنید.کلید

 

 

 

 .تنظیم مقدار اارامتوها را با استفاده از نکات صفحه بعدی انجام دهید
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 تنظیم پارامترها -3-5

 

 انتخاب حالت دستگاه پکیج گرمایشی -P00پارامتر 

 5.2بوای تنظیم اارامتوها و انتخاب مقادیو اارامتوهدا از تومدیحات قسدمت    

 استفاده فومایید.

اسدتفاده  و            از کلیددهای   ی تنظیم مدار آب گدوم مصدوفی       . بوا6

 کنید.

   :مقادیو اارامتوها
 بوای دستگاهاای چند منظوره DHWفقط آب گوم باداشتی  = 00

بددوای دسددتگاهاای دارای مبدددل  DHWفقددط آب گددوم باداشددتی  = 01

  انویه.

 

 

 
 

 فقط گومایش موکزی = 05

 را یک بار فشار دهید و یک بار رها کنید   بوای تایید کودن کلید         -7

 روی صفحه نمایش ظاهو شود. P00زمانیکه اارامتو  

عملیات را      ک اارامتو جدید دستگاه کلیدها      و  بوای ارائه دادن ی -8

 به عقب بوگودانده.
 
 

 دستگاه را انتخاب کنید.نوع گاز  -P01پارامتر 

 5.2بوای تنظیم اارامتوها و انتخاب مقادیو اارامتوها از تومیحات قسمت 

 استفاده فومایید.

 استفاده کنیدو         از کلیدهای     بوای تنظیم مدار آب گوم مصوفی  -6
 

 
 

 را یک بار فشار دهید و یک بار رها کنید بوای تایید کودن کلید           -7

 روی صفحه نمایش ظاهو شود. P01زمانیکه اارامتو  

عملیات     و        یک اارامتو جدید دستگاه کلیدهای بوای ارائه دادن  -8

 .را به عقب بوگودانده
 

 

 

 

 مخزن ذخیوه سازی = 02

 مخزن ذخیوه سازی بوای مدلاای اوقدرت = 03

 و مدار گومایش موکزی بوای دستگاه دارای مبدل  انویه DHWحالت زمستان آب گوم باداشتی   = 04

 گاز طبیعی  = 00      مقادیو اارامتوها

 گاز مایع = 01
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 تنظیم درجه گرمای مرکزی P02پارامتر 

 5.2تنظیم اارامتوها و انتخاب مقادیو اارامتوها از تومیحات قسمت بوای 

  استفاده فومایید.

اسدتفاده        و      از کلیددهای     وای تنظیم مدار آب گدوم مصدوفی     ب -6

 کنید

   (C ˚80-30حالت استاندارد ) = 00

 (C˚40-25 (حالت کاهش  = 01
 

روی صدفحه   P02را یک بار فشار دهید و یدک بدار رهدا کنیدد زمانیکده ادارامتو                    کلید بوای تایید کودن -7

 نمایش ظاهو شود.

 عملیات را به عقب بوگودانده.جدید دستگاه کلیدهای       و        بوای ارائه دادن یک اارامتو -8
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 جلوگیری از سختی آب  P03پارامتر 

 

 استفاده فومایید. 5.2اارامتوها از تومیحات قسمت بوای تنظیم اارامتوها و انتخاب مقادیو 

اسدتفاده     ای تنظیم مدار آب گوم مصوفی      از کلیدهای      و   . بو6

 کنید

 خاموش = 00

 روشن = 01

 

را یک بار فشار دهیدد و یدک بدار                   بوای تایید کودن کلید -7

 رها کنید

 روی صفحه نمایش ظاهو شود. P03زمانیکه اارامتو  

اارامتو جدید دستگاه کلیدهای        و   بوای ارائه دادن یک  -8

  عملیات را به عقب بوگودانده.

 

                 

 زمانسنج گرمای مرکزی  P04پارامتر 

این اارامتو بوای زمانسنج گومای موکزی به منظور تنظیم درجده گومدا   

 شود.استفاده می

اارامتوها و انتخاب مقادیو اارامتوهدا از تومدیحات قسدمت     بوای تنظیم

 استفاده فومایید. 5.2

و              از کلیددددهای  ای تنظدددیم مددددار آب گدددوم مصدددوفی     . بدددو6

 .دهد( انیه نمایش می 5)حداقل تا استفاده کنید 

 00حداقل: 

 90حداکثو: 

 (min 7.5) ''450 = ''5 * 90 =90           به عنوان مثال: 

 3min = ''180 =36                            مقادیو ایش فوض:

را یک بار فشار دهید و یک بار رهدا               بوای تایید کودن کلید -7

 کنید

 روی صفحه نمایش ظاهو شود. P04زمانیکه اارامتو  

 را به عقب بوگودانده. عملیات    ک اارامتو جدید دستگاه کلیدهای        و    بوای ارائه دادن ی -8
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 مانسنج پمپ برای گرمای مرکزیز P05پارامتر 

 شود.این اارامتو بوای تنظیم زمانسنج امپ به منظور تنظیم درجه گوما استفاده می

بوای تنظیم اارامتوها و انتخاب مقادیو اارامتوهدا از تومدیحات قسدمت    

 استفاده فومایید. 5.2

اسدتفاده  وای تنظیم مدار آب گوم مصوفی     از کلیددهای     و       . ب6

 کنید.

 00حداقل: 

 90حداکثو: 

 (min 7.5) ''450 = ''5*90 =90            به عنوان مثال:

 3min = ''180=36                          مقادیو ایش فوض:
 

د و یک بار رهدا  را یک بار فشار دهی      بوای تایید کودن کلید       -7

 کنید

 روی صفحه نمایش ظاهو شود. P05زمانیکه اارامتو  
 

        .       و ارامتو جدید دسدتگاه کلیددهای         بوای ارائه دادن یک ا -8

 عملیات را به عقب بوگودانده.

 

 

مانسنج پمپ بترای آب گترم مصترفی و مختزن     ز P06پارامتر 

 ذخیره سازی

زمانسنج امپ بده منظدور تنظدیم درجده گومدا      این اارامتو بوای تنظیم 

 شود.استفاده می

بوای تنظیم اارامتوها و انتخاب مقادیو اارامتوهدا از تومدیحات قسدمت    

 استفاده فومایید. 5.2

     .     وای تنظددیم مدددار آب گددوم مصددوفی      از کلیدددهای      و . بدد6

 استفاده کنید.

 00حداقل: 

 90حداکثو: 

 (7.5min) ''450 =''5*90 = 90                به عنوان مثال:

 3min =''180 =36                                          =مقادیو

 را یک بار فشار دهید و یک بار رها کنید             بوای تایید کودن کلید -7

 روی صفحه نمایش ظاهو شود. P06زمانیکه اارامتو  

 عملیات را به عقب بوگودانده. تو جدید دستگاه کلیدهای       و      رامبوای ارائه دادن یک اا -8

 

 



 RBS24 ENERGYمدل  رادیانتراهنمای نصب پکیج گرمایشی  

 

39 
 

 تنظیم فشار گاز -4-5

 تنظیم حداکثر فشار خروجی گاز P08پارامتر 

 Bقبل از روشن کودن دستگاه، دستگاه تنظیم فشار گداز روی نقطده  

 (0بوای تنظیم گاز قوار دهید)شکل شمار 

امپ به منظور تنظیم درجه گومدا  این اارامتو بوای تنظیم زمانسنج 

 شود.استفاده می

بددوای تنظددیم اارامتوهددا و انتخدداب مقددادیو اارامتوهددا از تومددیحات 

 استفاده فومایید. 5.2قسمت 

       .   و    ی تنظیم مددار آب گدوم مصدوفی      از کلیددهای        . بوا6

 استفاده کنید.

اطَعات فندی گداز مشداهده     5.5* )بوای تنظیم مقادیو گاز نمودار 

 شود(

بوای تایید کودن کلید           را یک بار فشار دهید و یدک بدار    -7

 روی صفحه نمایش ظاهو شود. P08رها کنید زمانیکه اارامتو 

      و  رامتو جدیدد دسدتگاه کلیددهای         بوای ارائه دادن یدک ادا   -8

 عملیات را به عقب بوگودانده.        .

لید اصلی             انتخاب حالت بوای حالت زمستان انتخداب  ک -9

 کنید.

 انیده   7را انتخاب کدوده و بده مددت      اندازی کلید    بوای راه -01

شود، در این حالت دستگاه روی صفحه نمایش ظاهو می 08شماره 

رسدد سدپس دسدتگاه    دقیقه مدی  05حداکثو درجه دما به مدت  به

دهد اگو بدا  فشار گاز اطَعات گاز را نمایش می گیوی و تنظیماندازه

( A)اطَعات فنی گاز( مغایوت داشت مدوالتور ) 5.5جدول قسمت 

 بدا آچدار  ( بدوای تنظدیم حدداکثو فشدار گداز      Cرا باز کوده و ادیچ ) 

10mm  (0تنظیم کنید. )شکل شماره 

بوای تنظیم حداقل فشار گداز مواحدل اقددامات زیدو را انجدام       -00

 دهید:

 ( مدوالتور را جدا کنید.E) کابل -

 دهد.دستگاه تنظیم فشار گاز حداقل فشار گاز را نشان می -

 : اگو اطَعات نمایان شده با مقدار -

 1.5mb(G20)/4.5-6.1mb (G30-G31) 

 مغایوت دارد تا زمانی که مقادیو صحیح توسط دستگاه تنظیم فشار گاز نمایان شود.

 بوگودانید.( را به حالت اولیه Eکابل مدوالتور ) -

را بدوای                 کلید انتخاب اصدلی حالدت   ( بوای انجام عملیات دقیق به حالت اولیه بوگودانید.Aمدوالتور ) -

   غیو فعال کودن تابع دودکش انتخاب کنید.
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 تنظیم حداقل فشار گاز  P07پارامتر 

 را انتخداب کدوده   P07از منوی انتخاب اارامتوهدا،  ادارامتو    -02

تنظیم فشار گاز، مقادیو فشدار گداز را روی صدفحه نشدان     دستگاه 

 دهد.می

داشدت  با جدول اطَعات فنی گاز مغایوت  اگو مقادیو نمایان شده

    و       مواجعه فومایید و بدا اسدتفاده از کلیددهای    5.4به ااراگواف 

مقدادیو را   80-00بوای تنظدیم  قسمت آب گوم مصوفی            .

 تنظیم نمایید.

بددوای تاییددد اددارامتو              .  کلیددد انتخدداب اصددلی حالددت00

   انتخاب نمایید.

 شود. روی صفحه نمایش ظاهو می P07اارامتو جدید 

روی  OFFبا هم انتخاب کوده تا کلمه        و کلیدهای       -04

  صفحه ظاهو شود.

تمدای  ( و Bدستگاه تنظیم فشار گاز را از دستگاه جدا کوده ) -05

شیو گاز را تا اطمینان کامل ببه منظور عددم نشدتی گداز     هایایچ

 سفت نمایید.

 

 

 

 تنظیم متوالی جرقه P09پارامتر 
اندازی دستگاه مورد این اارامتو بوای تنظیم فشار گاز به هنگام راه

 گیود.استفاده قوار می

بوای تنظیم اارامتوهدا و انتخداب مقدادیو اارامتوهدا از تومدیحات      

 استفاده فومایید. 5.2 قسمت

      .      و    از کلیددهای   تنظیم مدار آب گوم مصوفی       . بوای 6

 استفاده کنید.

 حداقل فشار گاز مکانیکی = 00

 حداکثو فشار گاز مکانیکی = 99

 50 =ایش فوض

را یک بار فشار دهیدد و یدک                ای تایید کودن کلیدبو -7

 روی صفحه نمایش ظاهو شود. P09بار رها کنید زمانیکه اارامتو 

     و    ادارامتو جدیدد دسدتگاه کلیددهای        بوای ارائه دادن یک -8

 عملیات را به عقب بوگودانده. .    
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 نمایش تابع آب گرم بهداشتی  P10پارامتر 
مقادیو اارامتوهدا از تومدیحات قسدمت    بوای تنظیم اارامتوها و انتخاب 

 استفاده فومایید. 5.2

 و     .      از کلیدددهای         . بددوای تنظددیم مدددار آب گددوم مصددوفی    6

 استفاده کنید.

 خاموش = 00

 روشن = 01

را یک بار فشار دهید و یک بار رهدا               بوای تایید کودن کلید -7

 روی صفحه نمایش ظاهو شود. P10کنید زمانیکه اارامتو 

  .          و      جدیدد دسدتگاه کلیددهای     بوای ارائه دادن یک اارامتو -8

 عملیات را به عقب بوگودانده.

 

 

 

 

 

تتابع جلتوگیری از انتشتار بتاکتری لالیتتونال      P11پتارامتر  

 )دستگاههای مخزن دار(
تومدیحات قسدمت   بوای تنظیم اارامتوها و انتخاب مقادیو اارامتوهدا از  

 استفاده فومایید. 5.2

 و    .     گددوم مصددوفی       از کلیدددهای  . بددوای تنظددیم مدددار آب  6

 استفاده کنید.

 خاموش = 00

 روشن = 01

را یک بار فشدار دهیدد و یدک بدار                 بوای تایید کودن کلید   -7

 روی صفحه نمایش ظاهو شود. P11رها کنید زمانیکه اارامتو 

  .      و      ای    بوای ارائه دادن یک ادارامتو جدیدد دسدتگاه کلیدده     -8

 عملیات را به عقب بوگودانده.
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 تنظیم هوای بیرونی دستگاه پکیج گرمایشی P12پارامتر 

 )هنگامی که حسگو )سنسور( تنظیم درجه بیوونی نصب باشد(

[Type a quote from the document or 

the summary of an interesting point. 

You can position the text box 

anywhere in the document. Use the 

Text Box Tools tab to change the 

formatting of the pull quote text 

box.] 

بوای نصب حسدگو تنظدیم درجده هدوای بیووندی دسدتگاه اکدیج        

 نمایید. اتصاالت الکتویکی مواجعه 6.6قسمت  گومایشی به

بوای تنظیم و مقادیو صحیح درجه هوای بیوونی به نمودار شدماره  

 مواجعه شود. Kdبا تنظیم مقادیو  0

را حددداقل  Teرا حددداکثو و  Tmبددوای تنظددیم درجدده از نمددودار 

-30مقدادیو   Tmانتخاب نمایید که بدوای ادیش فدوض حدداکثو     

80˚c  و حداقلTe  40-25مقادیو˚c.در نظو گوفته شده است 

وای تنظیم اارامتوهدا و انتخداب مقدادیو اارامتوهدا از تومدیحات      ب

 استفاده فومایید. 5.2قسمت 

  .    و  گوم مصدوفی       از کلیددهای        . بوای تنظیم مدار آب 6

 استفاده کنید.

بوای تایید کودن کلید               را یک بار فشار دهید و یک  -7

 روی صفحه نمایش ظاهو شود. P12بار رها کنید زمانیکه اارامتو 

و           اارامتو جدید دستگاه کلیدهای     بوای ارائه دادن یک  -8

 عملیات را به عقب بوگودانده.
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 تنظیم حداقل دمای گرمایش مرکزی P13پارامتر 

بوای تنظیم اارامتوها و انتخاب مقادیو اارامتوها از تومیحات قسدمت  

 فومایید.استفاده  5.2

       .   و    م مددار آب گدوم مصدوفی      از کلیددهای        . بوای تنظدی 6

 استفاده کنید.

   )ایش فوض استاندارد( ← 20-40

 )ایش فوض گومایش از کف( ← 20-30

را یک بار فشار دهید و یک بار    بوای تایید کودن کلید             -7

 رها کنید

 روی صفحه نمایش ظاهو شود. P13زمانیکه اارامتو  

        .    و      ارامتو جدید دستگاه کلیددهای     بوای ارائه دادن یک ا -8

  عملیات را به عقب بوگودانده.

 

 

 تنظیم حداکثر درجه گرمایش مرکزی P14پارامتر 
بوای تنظیم اارامتوها و انتخاب مقادیو اارامتوها از تومیحات قسدمت  

 فومایید.استفاده  5.2

   .     و  گدوم مصدوفی       از کلیددهای        . بوای تنظدیم مددار آب  6

 استفاده کنید.

 )با درجه نمایش سیلیسیوب(

 )ایش فوض  استاندارد( ← 40-90

 )ایش فوض گومایش( ← 40-52

بوای تایید کودن کلید               را یک بار فشار دهید و یک بار  -7

 روی صفحه نمایش ظاهو شود. P14رها کنید زمانیکه اارامتو 

        .    و     اارامتو جدیدد دسدتگاه کلیددهای      بوای ارائه دادن یک -8

 عملیات را به عقب بوگودانده.
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 تنظیم حداکثر حرارت آب گرم بهداشتی P15پارامتر 
بوای تنظیم اارامتوها و انتخاب مقادیو اارامتوها از تومیحات قسدمت  

 استفاده فومایید. 5.2

       .    و      کلیدددهایاز      بددوای تنظددیم مدددار آب گددوم مصددوفی . 6

 استفاده کنید

   )نمایش با درجه سیلیسیوب(

45-75 
 )بوای دستگاهاای چند منظوره( ←  45-60

را یک بار فشار دهید و یک بدار        بوای تایید کودن کلید         -7

 روی صفحه نمایش ظاهو شود. P15رها کنید زمانیکه اارامتو 

        .     و  و جدید دسدتگاه کلیددهای       بوای ارائه دادن یک اارامت -8

 عملیات را به عقب بوگودانده.

 

 

 

 

 

 تنظیم تهویه هوا  P16پارامتر 
 این اارامتو بوای تنظیم تاویه هوا بعد از خاموش شدن دستگاه اکیج  

 شود.گومایشی استفاده می

بوای تنظیم اارامتوها و انتخاب مقادیو اارامتوها از تومیحات قسدمت  

 استفاده فومایید. 5.2

       .     و         از کلیددهای      بوای تنظیم مدار آب گدوم مصدوفی    . 6

 استفاده کنید

 )نمایش به صورت دقیقه(

00-10 
را یک بار فشار دهید و یدک بدار          بوای تایید کودن کلید       -7

  رها کنید

 روی صفحه نمایش ظاهو شود. P16زمانیکه اارامتو  

        .     و  رامتو جدیدد دسدتگاه کلیددهای       بوای ارائه دادن یک اا -8

 عملیات را به عقب بوگودانده.
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 اطالعات فنی گاز -5-5

 

 گاز  فنی جدول اطالعات

 

 

 

 

 جدول تنظیم فشار گاز
 

 نمودار حداکثر فشار خروجی -6-5
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 تبدیل دیگ بخار )پکیج( به انواع گازهای مختلف -7-5

 

ای واجد شوایط مطابق با و یا بالعکس باید منحصواً توسط اوسنل حوفه LPGتبدیل دستگاه از گاز طبیعی به  ▲

 قوانین جاری انجام شود.

 های عومه گاز را بوای نوع جدید گاز بورسی کنید.لوله ▲
 

 پیروی کنید. 1برای تبدیل گاز از دستورالعمل زیر مطابق شکل شماره 

 کلید اصلی دستگاه را خاموش کنید. -0

 )کَهک( گاز را ببندید.خووجی/ ورودی  -2

( از شاخه اصلی بونو با 0شکل شماره 5جایگزین دهانه مشعل اصلی به شوح زیو است: لوله بوگشت گاز )عدد  -0

 جدا کنید. 24استفاده از آچار 

( بوای نوع گازی که 7را بورسی کنید مشعل ) 8مشخصات داده فنی دهانه مشعل شماره  5.5با استفاده از جدول  -4

 خار ایجاد می کند مناسب می شود. دهانه مشعل باید با واشو جدید محکم و تنظیم شود.دیگ ب

دوباره واحد سوخت رامونتاژکنید. با استفاده از آب و صابون نشتی گاز را بورسی کنید و هواتصالی را که نشتی  -5

 دارد دوباره با هم مونتاژکنید.

 را مشاهده فومایید( 5.0انتخاب کنید )جدول اارامتو  P01تو نوع گاز جدید را با استفاده از تغییو اارام -6

 به گاز طبیعی با حداکثو و حداقل تنظیم فشار گاز عمل کنید.  L.P.Gبوای تبدیل گاز مایع  -7

 طبق شوح زیو ایووی کنید: L.P.Gبوای تبدیل گاز طبیعی به گاز مایع  -8

گیوی دقیق تثبیت کنید و فشار گاز را به طور کامل با اندازه 0دریچه گاز را تثبیت کنید و ایچ شماره  2ایچ شماره 

 را انتخاب کنید.G31 گاز  G30بورسی کنید به جای گاز  5.4را با استفاده از اطَعات جدول 

 تنظیم کنید. G31و ورودی فشار گاز را با داده های 

وای دستگاه نشان دهد. در هنگام تبدیل صفحه جایگزین گاز را طوری تنظیم کنید که نوع گاز و فشار گاز را ب -9

 دیگ بخار بوای کار با دونوع مختلف گاز ح ف یا جایگزین کودن آنوا با کیت های جدید تبدیل کنید.
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 عملیات نگهداری -6

 هشدارهای عمومی -1-6

آوران گرما تمامی عملیات تعمیو ونگاداری دستگاه باید توسط کارکنان حوفه ای واجد شوایط مجاز شوکت  ▲

 انجام شود. پارسه

 فوکانس نگاداری دیگ بخار باید کامَ منطبق با قوانین فعلی به صورت یک بار در سال انجام شود. ▲

 به منظور تضمین عمو طوالنی دستگاه و مطابق با مقورات ایمنی گاز تناا از لوازم یدکی اصلی استفاده کنید.▲

ری دستگاه را از منبع بوق اصلی جدا کنید و دریچه شیو گاز را قبل از انجام هو نوع عملیات تعمیو و نگادا ▲

 ببندید.

 

 بازرسی دستگاه پکیج -2-6

به منظور اطمینان از عملکود صحیح و دقیق دستگاه توصیه می شود دستگاه توسط یک تکنسین مجوب و آموزش 

 انجام شود.دیده حداقل هویک سال یک بار مورد بورسی قوار گیود عملیات زیو باید ساالنه 
 

 در صورت لزوم تمامی موارد موبوط به گاز بورسی شود. ■

 در صورت لزوم تمامی موارد موبوط به آب بورسی شود. ■

 ومعیت محفظه احتواق و شعله دستگاه باید بازرسی شود. ■

دستگاه مجدداً باشد در صورت لزوم با راه اندازی بورسی کنید که محفظه احتواق دستگاه به درستی تنظیم می ■

 بورسی کنید.

 اکسیده شدن مشعل گاز را تمیز کنید. ■

 بورسی کنید که تمامی موارد اتاق محفظه احتواق به درستی نصب و تنظیم شده باشد. ■

 مبدل اولیه دستگاه را بورسی کنید و در صورت لزوم تمیز کنید. ■

 فوکانس حداقل و حداکثو فشارها را بورسی کنید. ■

های جوقه زن وتشخیص شعله ه زن دستگاه از محل تامین گاز بورسی کنید. در صورت لزوم الکتوودسیستم جوق ■

 دستگاه را تمیز کنید و فاصله آناا را با مشعل گاز بورسی کنید.

 سیستم گومای موکزی را بورسی کنید درجه توموستات و درجه فشارهای دستگاه را بورسی کنید. ■

 بساط را بورسی کنید.درجه فشار سیستم منبع ان ■

 دهانه تاویه هوای دستگاه را تنظیم و با توجه به قوانین فعلی جاری بورسی کنید. ■

 ای سیستم محفظه دودکش و عملیات آن را بورسی کنید.بوای امنیّت باتو به صورت دوره ■

 رسی کنید.اتصاالت منبع تغ یه بوق اصلی را با توجه به گزارشات ودستورالعمل های داده شده بو ■

 منبع تغ یه بوق کنتول اانل رابورسی کنید. ■

 .آب گوم مصوفی و درجه آن را بورسی کنید (  D.H.Wمیزان جویان ) ■
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 دسترسی به داخل پکیج -3-6

بوداریدد.بوای بوداشدتن صدفحه جلدویی     بوای تمامی عملیات و نگاداری دستگاه صدفحه جلدویی دسدتگاه را    

 (0ایووی کنید. )فوم شماره دستگاه از دستورالعمل زیو 

اددیچ هددا را مطددابق شددکل بدداز کنیددد)فوم   

 (0شماره

 صفحه را به طوف باال هدایت کنیدو بودارید.

 

 

برای دسترسی بته قستمت الکتریکتی    

 ه به صورت زیر عمل کنید:دستگا

 صفحه جلویی کنتول اانل را بودارید.

( بچوخانید 2را )مطابق فوم شماره 2شماره 

 اانل را به اشت بوگودانید.و محفظه کنتول 

باز کنید و  2تا ایچ را مطابق فوم شماره  4

 کنتول اانل به سمت جلو )رو( بوگودانید.

.  
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 تخلیه آب  سیستم حرارت مرکزی -4-6

درصورت نیاز بوای تخلیه سیستم می توان 

 به شوح زیو انجام داد:

 دستگاه را به حالت زمستان بوگودانید. ●

منبع تغ یه بوق اصلی دستگاه را خاموش  ●

 کنید.

 منتظو بمانید تا دستگاه خنک شود. ●

اتصال لوله را از دستگاه جددا کدوده و بده     ●

 یک سیستم فامَب مناسب وصل کنید.

بداز  0دریچه شیو آب را مطابق فوم شماره  ●

 کنید.

محفظه هوا رادیاتور هارا باز کنید و شووع  ●

به بداال و ادایین کدودن سیسدتم رادیاتورهدا      

 کنید.

زمانی که سیستم کامَ تخلیه شد دریچه  ●

 تخلیه هوا و آب رادیاتورها را ببندید.

اگر فقط دستگاه نیاز به تخلیه دارد تمام جریانهای رفت و برگشت مدار گرمایشی را ببندید و فقط دریهه 

 باز کنید. 1خلیه پایینی دستگاه پمپ را مطابق فرم شماره ت

 

 تخلیه سیستم آب داغ خانگی 

اگو خطو یخ زدگی آب داخل لوله ها وجود دارد سیستم آب داغ خانگی باید تخلیه شود و طبق دستور زیو عمل 

 کنید.

 )شیو( منبع تغ یه آب اصلی را ببندید. ●

 باز کنید. تمام شیوهای آب داغ و سود دستگاه را ●

 بوای تکمیل کودن اس از اتمام تخلیه تمام شیوهای باز را ببندید. ●
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 TRنمودار برد دیجیتالی  -5-6
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 اتصاالت الکتریکی اتاق ترموستات -6-6

 اتصال سیم به برد اصلی داخل پانل ابزار به شرح زیر است:

 منبع تغ یه بوق را از سوییچ اصلی خاموش کنید. 

 کنتول اانل را بودارید.A صفحه جلویی  

 شل کنید.   0مطابق فوم شماره  Aایچ ها را از صفحه 

 داخل بود اصلی نصب کنید. SE-SEروی قسمت  0سنسور دمای بیوونی را مطابق فوم شماره 

 را به موقعیت قبلی بوگودانید. Aزمانی که سیم را وصل کودید صفحه 
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 جدول عیب یابی )خطاها( -7-6

 راه اندازی مجدد اصالحات علت احتمالی )ایراد(مشکالت  کد خطا

E01 

 

 عدم وجود شعله

 

 بدون جرقه

a- عدم وجود گاز 

b-  خوابی یا شکستگی

 الکتوود جوقه زن

c-  بد عمل کودن دریچه

 شیو گاز

d-  تنظیم حداقل مکانیکی

 دریچه گاز

 )تنظیم دریچه شیو گاز(

e-  فشار بیش از حد باال

ورودی دریچه شیو گاز 

)بوای اکیج های استفاده از 

 (LPGگاز 

 همرا با جرقه

f-  نا کارایی الکتوود

 یونیزاسیون
g-  الکتوود یونیزه کابل

 قطع شده است

a-  سیستم های ورودی

 اصلی را بورسی کنید

b- تعویض قطعه 

 

c- تعویض قطعه 

 

d-  تنظیم حداقل

 مکانیکی فشار گاز

 

e-  حداکثو فشار گاز را

 بورسی کنید

f-  بورسی کنید که

اتصال سیم های بوق به 

صورت صحیح تنظیم 

 شده باشد

g- تعویض قطعه 

 

 تنظیمات دستی

انتخاب دکمه راه 

 اندازی

E02 
عملکود توموستات  

 (c˚95ایمنی )

h-  عدم کارایی توموستات

و یا اتمام کالیبوه 

 توموستات

i-  عدم اتصال کابل

 توموستات

h- تعویض قطعه 

 

i-  سیم های اتصال را

 بورسی کنید

 

 تنظیمات دستی

انتخاب دکمه راه 

 اندازی

 

 

E03 

 

 

 

 اوشو سوئیچ هوا 

j-  سوئیچ خارج از دستوب

 باشد.می

k-  خووجی یا ورودی

 شده است. مسدوددودکش 

l-  کابل سوئیچ

 نمیباشد.وصل

j- تعویض قطعه 

k-  لوله دودکش را

 کنید.بورسی 

l- تعویض قطعه 

 اتوماتیک
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H2O 
 

 عدم وجود آب در 

 سیستم

)شیو او کن دستگاه 

 بورسی شود(

m-  عدم فشار آب کافی

 بار ( 0/1)توقف درجه 

n-  سوییچ فشار آب قطع

 شده است

o-  اشکال در اوشو سوییچ

 آب

m- سیستم را او کنید 

n-  سیم های اتصال را

 بورسی کنید

o- تعویض قطعه 

 اتوماتیک

 
E05 
 

سنسور دما بورسی 

 شود.

p-  عدم کارایی سنسور یا

-اتمام اوشو سوئیچ آب

 کالیوه سنسور

q-  احتمال قطعی سیم

سنسور دمایا موطوب شدن 

 سیم سنسور

p- تعویض قطعه 

 

 

q-  سیستم های

 الکتویکی را بورسی کنید

 اتوماتیک

 
E06 

سنسور آب گوم 

 مصوفی 

r- عدم کارایی سنسور 

s-  قطعی سیم احتمال

سنسور آب گوم مصوفی یا 

 موطوب شدن سیم سنسور

r- تعویض قطعه 

s-  سیستم های

 الکتویکی را بورسی کنید

 اتوماتیک

 
E17 

 تنظیم گاز
t-  دریجه تنظیم شیو گاز

 خارج از سوویس

t- تعویض قطعه 

 

 تنظیمات دستی

)با استفاده از 

خاموش کودن منبع 

 تغ یه بوق دستگاه(

E18 
چوخه عدم کارایی 

 سیستم

u-  عدم کارایی مبدل اولیه

 و  انویه

v-  نقص فنی در سیستم

امپ و یا کثیف شدن 

 اووانه امپ

u-  رسوب گیوی و یا

 تعویض قطعه

v-  تمیز کودن  و یا

 تعویض قطعه

 تنظیمات دستی

)با استفاده از 

خاموش کودن منبع 

 تغ یه بوق دستگاه(

E21 

عدم کارایی بونامه 

PCB 
 )بود(

y-  تنظیمات بود تغییو

کوده است که یک سیگنال 

 شوداشتباه نمایان می

y-  راه اندازی مجدد 

خطا به  PCB)بود( 

صورت اتوماتیک ح ف 

 شود.می

 اتوماتیک

E22 

بونامه ریزی 

 اارامتوها

)اارامتوها مجداً راه 

 اندازی شوند(

w- ی از دست دادن حافظه

 بود

w-  اارامتو ها را مجددا

کنید)در صورت تنظیم 

 نیاز تعویض آن(

 تنظیمات دستی

)با استفاده از 

خاموش کودن منبع 

 تغ یه بوق دستگاه(
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E35 
بد عمل کودن 

 ردیاب شعله

x-  وجود مشکل در الکتوود

 یونیزاسیون

y-  وجود مشکل در کابل

 یونیزاسیون

z-  وجود مشکل در

 مدارهای بود

x- تمیز کودن الکتوودها 

y- تعویض قطعه 

z- تعویض قطعه 

 تنظیمات دستی

انتخاب دکمه راه 

 اندازی

E40 
منبع تغ یه بوق 

 الکتویکی

aa-  منبع تغ یه بوق خارج

از استاندارد میانگین ولتاژ 

 بوق

(≤160/≥285volts) 

aa-  سیستم شبکه

منبع تغ یه بوق اصلی را 

بورسی کنید. )کد خطا 

به صورت اتوماتیک 

 شود(ظاهو می

 اتوماتیک

F08 
محافظت از سیستم 

 یخ گومایش موکزی
 

بوای تکمیل عملیات 

 منتظو بمانید
 

F09 

سیستم محافظت 

ازیخ آب گوم 

 مصوفی
 

بوای تکمیل عملیات 

 منتظو بمانید
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