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 مشتری گرامی

 از اینکه پکیج ایساتیس را انتخاب کرده اید از شما متشکریم.

و تعهد به پیشرفت صنعت ملی جهت محصوالت دنیا گروه صنعتی ایساتیس با هدف انتقال جدیدترین تکنولوژی روز 

 گرمایشی، حرکت به سوی تولید این محصوالت را آغاز کرد.

به همت جمعی از جوانان کوشا و متخصص ایرانی محصول پکیج شوفاژ دیواری این شرکت در فرصت کوتاهی موفق شد 

متفاوت، وارد چرخه تولیدات صنعتی داخلی نماید و این آغاز مسیری بود که گروه صنعتی ایساتیس  و رادیاتور را با کیفیت کامالً

شود. بنابراین با پاسداشت فرهنگ و عناوین  رتنزدیکدر آن گام نهاد و رفته رفته توانست به مقصد ارزشمند و هدف واالی خود 

ایرانی نام ایساتیس را برگزید، که عنوانی است تاریخی و باستانی از شهر یزد. این نام به منظور نکوداشت سرزمینی که خاستگاه 

لیمی شرایط اقهای شوفاژ دیواری ایساتیس متناسب با پکیج تفکر و راه اندازی این گروه صنعتی بوده است، انتخاب گردید.

 شوند.های متنوع تولید و عرضه میها و ظرفیتهای مختلف، در مدلکشورمان، برای مساحت

کاریز، نامی از باستان تا به امروز. عنوانی از کویر که همواره با تالش، پشتکار، تخصص و تعهد مردمان سخت کوش و 

ت و سابقه دیرینه و در تعامل با دنیا و تبادل اطالعات، تجربه و این محصول با استفاده از تجربیا دوراندیش پیوند خورده است.

 فناوری روز ایتالیا متجلی گردید. 

ثبت تواند بازده و عملکرد مهر محصول با نهایت کیفیت و اثربخشی، در صورتی که اصولی و صحیح مورد استفاده قرار گیرد، می

ه بخاص خود استفاده شود.  هایدستورالعملاندازی گردیده و طبق داشته باشد. همچنین بایستی به صورت صحیح نصب و راه 

رلی و کنت هایسیستم ترینمدرنایساتیس دارای  هایپکیجدفترچه نصب آن را مطالعه نمایید.  هر اقدامیهمین منظور قبل از 

 .نمایدمیرا صادر و هر گونه خطا یا نقص در عملکرد را دریافت نموده، فرمان قطع عملکرد  استسنسورهای حفاظتی 

که بیان خواهد شد، ضمن جلوگیری از بروز مشکالت در انجام  هاییدستورالعملامید است که با رعایت تمامی اصول ایمنی و 

 کار خود، ارمغان بخش تأمین آسایش مصرف کنندگان محترم باشیم.

 با آرزوی موفقیت

 گروه صنعتی ایساتیس
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 :کاریزدستگاه معرفی   -1

ایست بطراحی شده است. دستگاه مذکور می آبگرم بهداشتیاین دستگاه برای تأمین آبگرم مورد نیاز سیستم گرمایش و 

متناسب با  که آبگرم بهداشتیگرمایش از کف یا فن کویل و ...( و شبکه توزیع کننده  ،به مدار گرمایشی مناسب )مانند رادیاتور

 .نیستفاده از این دستگاه به غیر از موارد توصیه شده مجاز توان و عملکرد آن باشد، متصل شود. است

این  .استاین نوع از پکیج دارای طراحی بسیار زیبا بوده، کارکردی بسیار هوشمند داشته و همچنین مدلی اقتصادی 

. صفحه استاستفاده  متر مربع قابل 071استاندارد تا متراژ  هایساختمانمحصول به دلیل فن دار بودن و راندمان باال در تمام 

و همچنین این محصول  دهدمیمختلف دستگاه را نمایش  هایقسمتنمایشگر دیجیتال آن اطالعات و کدهای خطا مربوط به 

ه . این پکیج دارای مبدل مسی باستو همچنین فن کویل ( UFHبهترین نوع پکیج گرمایشی جهت سیستم گرمایش از کف )

تک وع نجهت آبگرم بهداشتی بوده که عالوه بر ضریب انتقال حرارت باال، نسبت به نزن نگ زعنوان مبدل اصلی و مبدل استیل 

 مبدله طول عمر باالتری نیز دارد.

. به خاطر داشته باشید که نمایدمیو نکات مهم در رابطه با آن را بیان محصول روش نصب و راه اندازی کتابچه حاضر 

، تاسسالیانه نیاز  هایسرویسمجاز خدمات جهت رفع عیب احتمالی و انجام  هایتکنسیناین کتابچه به جهت مراجعات بعدی 

 در مکانی مطمئن نگهداری شود. بایستمیکه 

 منظور ارائه هرگونه خدمات در خدمت شماست.شبکه گسترده نمایندگان خدمات پس از فروش در سراسر ایران به

داشت به هایسازمانتکنسین مجاز و مطابق با مقررات ملی ساختمان و  توسط بایستمینصب و راه اندازی اولیه پکیج 

 عمومی انجام پذیرد.
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 کاریزاجزای پکیج  0جدول  

 شیرگاز 03 درپوش هوای تازه 0

 فلومتر 04 فن 2

 شیرپرکن 01 مبدل اصلی 3

 پمپ 01 ترموستات حد 4

 هواگیر پمپ 07 برنر 1

 شیر اطمینان 01 رفت سنسور گرمایش 1

الکترود جرقه زن و  7

 شعلهتشخیص 

 سنسور گرمایش برگشت 01

عایق نسوز محفظه  21 جرقه زن 1

 احتراق

 محفظه احتراق 20 شیر سه راهه 1

 منبع انبساط 22 پرشر سنسور 01

سنسور دمای آب  00

 بهداشتی

 پرشر سوئیچ هوا 23

 اتصال دودکش 24 مبدل ثانویه 02

 

 

 کاریزنمای روبرو پکیج  0شکل 

 

 

 

 های پکیج کاریزورودی و خروجی 2جدول 

 )رفت گرمایش( خروجی آب گرمایش 0

 بهداشتیخروجی آب گرم  2

 ورودی گاز شهر 3

 بهداشتیورودی آب سرد  4

 )برگشت گرمایش( ورودی آب گرمایش 1

 

 

 نمای زیر پکیج کاریز 2شکل 
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 نکات ایمنی: -2

در این پکیج از فن جهت تأمین هوا و خروج محصوالت احتراق استفاده شده است. بنابراین اگر به هر دلیلی فن از کار 

 شود.بیفتد یا دودکش مربوطه مسدود شود، پکیج به صورت خودکار متوقف می

 هوا تعویض مقدار .2-1

𝑚3) برابر حداقلشود، باید ی گازسوز فرستاده میهادستگاهمقدار هوا که به داخل فضای نصب  hr⁄) 0 برای هر 

(𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑟⁄) 311 .دارای توان برای پکیج در نتیجه  باشد(kW) 21 ( یا به عبارتی𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟⁄ )22311،   فن دستگاه بایستی مقدار

(𝑚3 hr⁄)13  دستگاهاین که فن مورد استفاده در  ذکر استهوا را وارد فرآیند احتراق نماید. شایان (kW) 21 ( تا حدود𝑚3 hr⁄ )

 د.أمین نماید تتوانرا می 011

 نکات:

  .استفاده از دودکش مشترک برای وسایل ممنوع است 

 ز استفاده از دودکش مشترک مجا شوند باید دارای دودکش مستقل باشند وهایی که در طبقات مختلف نصب میپکیج

 نیست.

 کشی بر عهده نماینده خدمات نیست و فقط نصب دستگاه به دیوار رایگان است. این شرکت هیچ گونه گونه لولههیچ

مسئولیتی در قبال عیوبی که به دلیل عدم کیفیت الزم مسیر گرمایش یا بهداشتی مانند افت فشار سیستم گرمایش 

 دارد.به دلیل نشتی در آن ن

 .در صورت شکسته شدن الک و مهر حتماً دوباره مهر و موم شود 

  ،برق ورودی دستگاهHz11/ Vac231-221  بوده و برد الکترونیکی دستگاه در مقابل نوسانات برق و یا استفاده

 خارج از توان مشخص شده توسط کارخانه، گارانتی نخواهد بود. لذا استفاده از محافظ برق مخصوص جهت حفاظت

 گردد.برد الکترونیکی دستگاه به منظور استفاده از گارانتی توصیه می

 .در محل ورود گاز به دستگاه فیلتر نصب نمایید 

 ردد.گبه منظور افزایش طول عمر و کارایی بیشتر دستگاه پکیج، نصب فیلتر گاز، آب و محافظ برق توصیه می 

اده از تجهیزات غیر متعارف یا نامرغوب و یا نصب و استفاده نا الزم به ذکر است مسئولیت هر گونه حادثه در اثر استف

 صحیح از این تجهیزات بر عهده این شرکت نمی باشد.
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 هاساختمان گازسوز هایدستگاهمقررات مربوط به دودکش  -3

 مهم بهها به منظور تخلیه کامل محصوالت احتراق بسیار حائز اهمیت است. این اصول مهندسی اجرا و کنترل دودکش

 دلیل احتمال تلفات جانی باید در اولویت قرار گیرد.

 بازدودکش پکیج محفظه احتراق  .3-1

که پکیج در آن نصب شده  محلی( پکیجی است که در آن هوای احتراق مستقیماً از Bپکیج با محفظه احتراق باز )نوع

پکیج ندارد و حتی زمانی که پکیج فن دار هوای تازه محفظه احتراق باز، ارتباطی با فن دار بودن یا بدون فن بودن  0تأمین گردد.

به پکیج در این نوع ( 3جدول ) شود.بدان پکیج محفظه احتراق باز اطالق می مورد نیاز خود را از فضای محل نصب تأمین کند

وجود نداشته و همچنین هوای تازه برای تنفس هوای احتراق  بایستی مانعی برای تأمین ،سبب استفاده از هوای داخل محل نصب

 .را رعایت کند هاآننصاب موظف است قبل از نصب  ها الزم است کهاصول خاصی برای نصب این پکیج .ودتأمین شساکنین 

 دودکش پکیج محفظه احتراق بسته  .3-2

با محیط نصب ندارد و هوای تازه مورد  بند بوده و ارتباط مستقیمدرزمحفظه احتراق به صورت ، در پکیج محفظه بسته

یک فن در باالی محفظه احتراق قرار دارد و گازهای حاصل  نماید. به همین سببنیاز احتراق خود را از محیط بیرون دریافت می

 صورتبهتوان های فن دار را میخالصه تنها پکیج طوربه .دهدانتقال مییک لوله به بیرون ساختمان را به واسطه از احتراق 

 ه در محفظه احتراقسپس به دلیل اختالف فشار ایجاد شد. استمحفظه احتراق بسته نصب نمود که پکیج حاضر از این نوع 

دو  به صورت توانندمی هالوله. این شودمیهوای مورد نیاز برای احتراق از لوله دیگر و از فضای خارج از محل نصب پکیج تأمین 

محل بیرون هوای احتراق از محیط تأمین این پکیج مهم  هایویژگیجداره بوده و یا نزدیک به هم و به صورت مجزا باشند. از 

 .یستن برای خروج دود نیاز به نصب دودکش مرتفع ،برای خروج محصوالت احتراق و به دلیل استفاده از فن استنصب 

 

 خروجی دود در پکیج محفظه بسته 3شکل 

                                                 
 1-5-4بخش  3535استاندارد ملی ایران  1

 محل ورود هوای تازه
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 1به دودکش هم محوراتصال پکیج  .3-2-0

و قطر جدار خارجی  مترمیلی 11 آن که قطر جدار داخلی بودهدودکش استاندارد به صورت افقی دوجداره )هم محور( 

 درجه حول محور عمودی دارد. 311. زانوی متصل به مجرای خروجی دودکش قابلیت چرخش است مترمیلی 011آن 

)به کاتالوگ ایجاد نمود. مترمیلی 011به قطر  ایدایرهیک شکاف  باید برای عبور دودکش دوجداره از دیوار خارجی

برای هر متر طول لوله دودکش داشته باشد که این  مترمیلی 1دودکش دوجداره باید شیبی برابر  زنده دودکش مراجعه شود.(سا

 .استبه منظور جلوگیری از ورود آب باران به داخل پکیج شیب 

 

 

 نحوه اتصال دودکش دوجداره استاندارد 4شکل 

 2اتصال پکیج به دو لوله مجزا  .3-2-2

در این روش با استفاده  شود.در این حالت برای خروج دود از پکیج و تأمین هوای احتراق از دو بخش مجزا استفاده می

از یک کلکتور که از یک سمت به محل تأمین هوای تازه و خروج دود وصل شده و از طرف دیگر آن نیز به دودکش دوجداره 

 گیرد.این کار صورت میشود، متصل می

 
 

 پوش پالستیکی محل تأمین هوای تازهدر  1شکل 

                                                 
1 coaxial 

2 Twin-pipe 
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 اتصال کلکتور دودکش و تأمین هوای تازه به باالی پکیج 1شکل 

 نصب دودکش در پکیج هایسیستمانواع  -4

 (1)مراجعه شود به . 0گرددفضای محل نصب تأمین میدر این حالت هوای تازه مورد نیاز احتراق از : Bنوع 

 (2-3)مراجعه شود به  .2گردددر این حالت هوای تازه مورد نیاز احتراق از فضای بیرون تأمین می: Cنوع 

 های خروج لوله در دیوارشماتیک نصب دریچه 7شکل 

 
 

                                                 
 محفظه احتراق باز1 

 محفظه احتراق بسته2 
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 (BS 5440-1)استاندارد  حاالت مختلف نصب دودکش در پکیج محفظه احتراق بسته 3جدول 

 Bنوع 

B22 

B23 

 خروج محصوالت احتراق به بیرون از فضا

 گرفتن هوای تازه از فضای نصب

 

B32 

 

B33 

های جانمایی شده در خروج محصوالت احتراق برای یک یا چندین پکیج از طریق لوله

 ساختمان

  گرفتن هوای تازه از فضای نصب

 Cنوع 

C12  احتراق و تأمین هوای تازه از طریق دیوار خارجی با محدوده فشار یکسانخروج محصوالت 

 

C32 خروج محصوالت احتراق و تأمین هوای تازه از سقف با محدوده فشار یکسان 
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 (BS 5440-1)استاندارد های خروج لوله در دیوارمحل نصب دریچه 4جدول 

 راهنما جانمایی
 (مترحداقل فاصله )بر حسب 

 (کیلووات 53تا  61بین  هایپکیج)برای 

 A 1/0 زیر پنجره

 B 1/0 دریچه تهویهزیر 

 C 5/0 زیر لبه بام

 D 5/0 زیر بالکُن

 E 4/0 از پنجره مجاور

 F 1/0 از دریچه تهویه مجاور

 G 5/0 افقی و یا عمودی و ناودانی هایلولهاز 

 H 5/0 از لبه ساختمان

 I 5/0 از سه گوشه ساختمان

 L 3/2 از کف ساختمان و یا طبقات دیگر

 M 3/6 دیگر فاصله عمودی از دریچه

 N 6 فاصله افقی از دریچه دیگر

 O 2 متری ندارد 5در شعاع  ایتهویهاز دیوار روبرو که هیچ دریچه و یا سوراخ 

 P 5 متری دارد 5در شعاع  ایتهویهاز دیوار روبرو که دریچه و یا سوراخ 

 

 دهد.قابل نصب دودکش در ساختمان فرضی را نشان می هایمحل 7شکل 

گیرد، باید به نحوی جانمایی شده باشد که هایی که در آن فعالیت انجام میدر نظر داشته باشید که دریچه زیر بالکن -6

برای های محافظ  قرار نگیرند که گازهای حاصل از احتراق در هنگام خروج از دودکش در محدوده بالکن به ویژه نرده

 متر در نظر گرفت.میلی 2111توان طول خروجی در این حالت را اطمینان می

حداقل فاصله مورد نیاز برای جانمایی دریچه نسبت به مواد قابل احتراق )همانند ناودانی پالستیکی یا لوله تخلیه، چوب و  -2

 در نظر گرفته شده باشد. هاآنمتر باشد، مگر اینکه تمهیدات الزم بر محافظت از میلی 111غیره( باید 

که محصوالت احتراق تا حد ممکن  به سمت باال بروند، تا  گیردچنین باشد، دریچه باید طوری قرار ب این اگر شرایط نص -5

 از اثرات مخرب دمای باال محافظت شود.
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 در هنگام نصب دودکش، رعایت چند نکته الزامی است.

توسط د ارگیرد باشد که این موقرار میمقطع محلی که روی آن  برابر سطح 2نسبت سطح مقطع کالهک دودکش باید  (0

 .گرددسازنده دودکش باید لحاظ 

 ای باشد که از ورود آب باران و یا برف به داخل سیستم دودکش جلوگیری نماید.شکل ظاهری آن باید به گونه (2

مختلف و زوایای گوناگون محصوالت احتراق ای باشد که حتی در هنگام وزش باد از جهات نحوه نصب کالهک باید به گونه (3

 به سرعت خارج گردند.

 (BS 5440-1استاندارد ) محل نصب لوله دودکش در پشت بام -5

 بام مسطح .5-1

باید حداقل نیم متر از لبه بام بلندتر باشد  به باالترین نقطه بام واقع شود، متر نسبت 1اگر کالهک دودکش در محلی دورتر از 

 و در صورت داشتن فاصله کمتر باید حداقل نیم متر از باالترین نقطه بلندتر باشد.

 

 درجه 15با زاویه  دارشیبسقف . 5-2

از بام باشد متر باالتر  0متر از نوک بام باشد، در این حالت کالهک باید حداقل  11/0اگر کالهک دودکش در محلی دورتر از 

 و در صورت داشتن فاصله کمتر باید حداقل نیم متر باالتر از نوک بام قرار گیرد.
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 درجه 33با زاویه  دارشیبسقف . 5-3

متر باالتر از بام باشد  2/0متر از نوک بام باشد، در این حالت کالهک باید حداقل  31/0اگر کالهک دودکش در محلی دورتر از 

 صله کمتر باید حداقل نیم متر باالتر از نوک بام قرار گیرد.و در صورت داشتن فا

 

 درجه 45با زاویه  دارشیبسقف . 5-4

متر باالتر از بام باشد. و  2متر از نوک بام باشد، در این حالت کالهک باید حداقل 1/0اگر کالهک دودکش در محلی دورتر از 

 ر از نوک بام قرار گیرد.در صورت داشتن فاصله کمتر باید حداقل نیم متر باالت
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 درجه 03با زاویه  دارشیبسقف . 5-5

متر باالتر از بام باشد.  1/2متر از نوک بام باشد، در این حالت کالهک باید حداقل 2/0اگر کالهک دودکش در محلی دورتر از 

 .و در صورت داشتن فاصله کمتر باید حداقل نیم متر باالتر از نوک بام قرار گیرد

 

 محاسبه حداکثر طول مجاز دودکش -0

احتراق است. منطق حاکم  محصوالتاین روش، یک روش عملی برای محاسبه طول مورد نیاز، جهت تأمین هوای تازه و خروج 

)واحدها به متر( یکسان است. این طول که در کاتالوگ سازندگان  بر این روش تعیین مقاومت هر جزء، در حالت مسیر مستقیم و با سایز

 گردد.( از روش زیر محاسبه میeqLطول معادل معروف است ) به

Leq =
∆PComponent

∆PPipe
 

∆PComponent  .افت فشار جزء در شرایط استاندارد است 

∆PPipe  .افت فشار لوله با قطر یکسان در شرایط استاندارد و طول یک متر است 

ی مختلف دستگاه(، هاتوانمنظور از شرایط استاندارد )مقادیر تجربی از دبی خروجی دودکش، دمای ورود هوا و خروج دود در 

 های نصب شده است.یک نمونه به نمایندگی از انواع نمونه

 روش محاسبه طول معادل لوله. 0-1

 نقشه سیستم دودکش را ترسیم نمایید. -6

 نمایید.های مستقیم را ثبت طول لوله -2

 ها و به طور کلی اجزای سیستم را وارد نمایید.طول معادل برای زانوها و زاویه -5
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 را محاسبه نمایید. استطول کل که برابر با جمع طول دو مرحله قبل  -4

 کنید.مقایسه  1جدول آمده از مرحله قبل را با حداکثر طول مجاز در هر حالت با توجه به  به دستعدد  -3

 مختلف اتصال آن هایروشحداکثر طول مجاز دودکش در  1جدول 

 

 طراحی دودکش پکیج محفظه احتراق بسته )فن دار(. 0-2

(، mm11/11) برای خروج محصوالت احتراق و ورود هوا به قطرهای  0برای دودکش با دو لوله جداگانه نزدیک به هم )دو قلو(

جدول د اعالم شده در اعداحداکثر مجموع طول معادل )مجموع طول افقی و عمود و زانو و اتصاالت( مربوط به مسیر دود و هوا نباید از 

 بیشتر شود. 1

متر و برای لوله دو جداره دوقلو حداکثر  4(، طول mm11/011هم محور )  2در ادامه حداکثر طول معادل برای لوله دوجداره

 متر در نظر گرفته شده است. 43طول 

شود. در صورت درستی میسوب متر طول دودکش مح 1/1برابر  41°متر طول و هر زانوی  0درجه برابر  11°هر زانوی 

 شود.میهای افقی و عمودی در هر دو حالت از عدد اعالم شده کمتر مجموع طول بکار رفته با احتساب زانو و طول طراحی

                                                 
1 Twin pipe 

2 Coaxial pipe 

 

نحوه 

اتصال 

 پکیج

 (Twin Pipeدو لوله مجزا )  (Coaxial systemهم محور )

C12   ,C32  ,

C42 
B32 

C12   ,C32 

, C42 
B32 

C12   ,C32 

, C42 
C52 , C82 B22 

  01Ø-021 قطر Ø 01-011قطر 
 (S1=S2)Ø 

01-01قطر   

(S1=S2)Ø 

01-01قطر   
Ø 01قطر  

حداقل 

 )متر(

حداکثر 

 )متر(

حداقل 

 )متر(

حداکثر 

 )متر(

حداقل 

 )متر(

حداکثر 

 )متر(

حداقل 

 )متر(

حداکثر 

 )متر(

حداقل 

 )متر(

حداکثر 

 )متر(

حداقل 

s2)متر( 

حداکثر 

s2)متر( 

حداقل 

 )متر(

حداکثر 

 )متر(

پکیج 

KW20 
51/1 4 51/1 4 0 00 0 00 5 00 20 42 22 44 
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 های افقی )اتصال به دیوار(سیستم خروج دود و تأمین هوای تازه با لوله 1شکل 

 

 های افقی )اتصال به دیوار(سیستم خروج دود و تأمین هوای تازه با لوله 1شکل 
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 شرایط مورد نیاز محل نصب دستگاه پکیج: -7

  سانتیمتر از این تجهیزات رعایت شود. 41باالی اجاق گاز و سایر وسایل گرمازا نباشد. حداقل فاصله افقی 

 .در معرض کوران شدید نباشد 

 .حداقل فاصله دستگاه از دیوار مقابل یک متر باشد 

  متر باشد.سانتی01حداقل فاصله از دیوار یا کابینت مجاور از طرفین 

  متر باشد.سانتی011حداقل فاصله از کف تا زیر پکیج 

 نوع -صورت محفظه احتراق بازدر صورت نصب بهBنمائید، خواهید پکیج را در داخل کابینت نصب ، در صورتی که می

حتماً توجه کنید که پکیج برای احتراق نیاز به اکسیژن دارد و حتماً باید درب کابینت مشبک باشد تا پکیج، اکسیژن 

مورد نیاز خود را از محیط دریافت نماید. در صورت نصب در وضعیت محفظه احتراق بسته، محدودیتی در این حالت 

 نصب نیست.

 باشد. شده ساخته مناسبی ساختمانی مصالح از و ستحکمم باید دیواری پکیج نصب محل دیوار 

  از اتصال زمین استفاده کرده و پریز برق مناسب باشد.بایستی 

 است و قبل از راه اندازی از باز بودن مسیر اطمینان حاصل کنید. الزامی کافی مکش با مناسب دودکش داشتن 

  در صورتی که سختی آب بین ppm211-011  باشد نیازی به استفاده از سختی گیر در مسیر بهداشتی نیست ولی

 شود.استفاده از آن توصیه می ppm211برای سختی باالی 

  در صورتی کهpH  باشد، بایستی آب ورودی به دستگاه اصالح شود. 7یا کمتر از  1/1آب باالتر از 

 .دیوارهای حساس به حرارت با عایق مناسب پوشیده شود 

 سانتی متر است. 11داقل فاصله بین پکیج و مواد قابل احتراق مانند پرده آشپزخانه ح 

 پکیج را در آنجا نصب کرد: توانمیی که نهایمحل -8

  ر از کمت هاآننصب وسایل گازسوز مانند آبگرمکن فوری و پکیج در واحدهای مسکونی یا غیر مسکونی که مساحت

از طریق دریچه دائمی که  هاآنهوای مورد نیاز جهت احتراق گاز مصرف  متر مربع باشد ممنوع است مگر آنکه 11

 مین گردد.   أبه هوای آزاد راه دارد ت مستقیماً

 و امثال آن نصب نمود در دستشویی، توالت، حمام، رختکن ها راهرگز نباید دستگاه. 
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 ند : انبار کاغذ، تینر، رنگ و امثال آن سوزی دارند مانهایی که احتمال خطر آتشها را در مکانهرگز نباید دستگاه

 .نصب نمود

 مانند باالی ماشین لباسشویی و ...(  استهایی که در آن گازهای اسیدی موجود ها را در محلهرگز نباید دستگاه(

 .شودمیباعث خوردگی اجزاء داخلی دستگاه چراکه د. نصب نمو

 در هافن این نمایید. زیرا خودداری پکیج دستگاه مجاورت در هواکش کولر و انواع مانند قوی هایفن دادن قرار از 

 طبیعی پکیج، به صورت احتراق( از از گازهای خروجی )حاصل شوندمی باعث و کنندمی ایجاد اللتاخ دودکش مکش

 .شوند کشیده خانه داخلی فضای به نتیجه در وخارج نشده  دودکش طریق از

 محتویات داخل کارتن: -9

 دستگاه 

  دفترچه راهنمانایلون 

 قالب آویز 

 پالکرولها و پیچ 

 دودکش حلقه 

کارتن دستگاه پلمپ بوده و کسی غیر از نماینده مجاز خدمات حق باز کردن کارتن را ندارد و نماینده خدمات نیز زمانی مجاز 

طمینان از اوظایف نمایندگان )ده در بخشنامه شکه پیش از باز کردن دستگاه کلیه مراحل توضیح داده استبه باز کردن کارتن 

 .باشد بررسی نمودهنصب بودن رادیاتورها و ...( را 

را در محل مناسب قرار داده به طوری که پکیج فاصله مناسب را از دیوارهای جلو و بغل داشته  هاقالببرای نصب دستگاه ابتدا 

ظر مورد ن هایمحلرای نصب پکیج رعایت شود. پس از آن الزم بو تمام الزامات  و در ارتفاع مناسب از سطح زمین نیز قرار گیرد

به آن آویزان را قالب آویز را در آن محل پیچ کرده و سپس پکیج . دهیدقرار را در آن  پالکرولو  سوراخ کردهروی دیوار  را

 .کنید

 :مراحل قبل از نصب دستگاه توسط تکنیسین نصب -13

  ئن و مطم بررسی نمودهنصاب موظف است قبل از اینکه کارتن دستگاه را باز کند نکات ذکرشده در مراحل قبلی را

گردد که دستگاه فروخته شده به مشتری برای نصب در منزل مشتری مناسب است و بعد از نصب و در مواقع استفاده 

 تیدر صور .تمان و آبگرم بهداشتی پیش نخواهد آمدهیچ مشکلی اعم از دودکش و فشار آب و توانایی گرم نمودن ساخ
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مناسب نباشد باید دستگاه به فروشگاه عودت داده شود و  او که دستگاه فروخته شده به مشتری جهت نصب در منزل

 د.دستگاه مناسب منزل مشتری تهیه گرد

  ل نماید.کشی اطمینان حاصتأسیسات ساختمان ابتدا بایستی توسط نصاب بررسی گردد و از عدم نشتی سیستم لوله 

 های رفت و برگشت شوفاژ و آب پکیج باید مجهز به شیر قطع و وصل دستی از نوع گازی باشد. بهتر است برای لوله

 (0)شیر توپی سرد ورودی از شیر قطع و وصل مناسب استفاده گردد.

 : تأسیسات ساختمان شامل

 مصرفی کشی آب سرد و گرم مصرفی و شیرهای آب سرد و گرملوله 

 کشی رفت و برگشت رادیاتورهالوله 

 کشی گازلوله 

 کشی مدار گرمایش و مدار آبگرم بهداشتی براساس اصول مهندسی تأسیسات انجام گرفته باشد.لوله 

 2بایست گاز مصرفی دستگاه میH3P/BΙΙ  گاز شهری( باشد مگر اینکه اقدامات الزم در خصوص تغییر نوع گاز مصرفی(

 از طریق نمایندگی خدمات شرکت به عمل آمده باشد.

 در صورت نصب به صورت محفظه احتراق بازدسترسی نزدیک از طریق پنجره یا دیوار خارجی به هوای آزا( .نوع -دB) 

 ود.کنترل ش نصب صحیح تمام رادیاتورهای ساختمان 

 مین اکسیژن کافی در محل نصب دستگاه( به صورت أمین شدن هوای الزم برای سوختن در دستگاه )تأاطمینان از ت

 (.Bبرای نصب از نوع محفظه احتراق باز )نوع گردش طبیعی هوا 

 صحت سیستم برق رسانی به دستگاه و وجود سیستم ارت و استفاده نمودن از یک محافظ برق مناسب برای دستگاه. 

 بار  2/0. )حداقل سیستم آب رسانی و مناسب بودن فشار آب ساختمان سالم بودن ،ساختمانی وصل بودن آب شهر

 بار( 1و حداکثر 

 استفاده از رسوب گیر و صافی مناسب. 

 و سپس اقدام  نصاب موظف است با ایجاد مقداری دود از باز بودن مسیر دودکش و کشش مناسب دود مطمئن گردد

 (Bنوع -. )برای نصب از نوع محفظه احتراق بازبنماید به نصب دستگاه

 ط ها که جهت نصب دستگاه توسها، واشرها و ....(، محافظ برق، سختی گیر و صافیها، شیرفلکهکلیه اتصاالت )شیلنگ

 .رود باید از نوع استاندارد و دارای کیفیت باال باشدنصاب بکار می

                                                 
1 Ball valve 
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  ،شیلنگ رابط، نوار تفلون، محافظ برق، سختی گیر و صافی به عهده مشتری استکلیه اتصاالت نصب اعم از شیر فلکه. 

 کشی بر عهده نماینده خدمات نیست و فقط نصب دستگاه به دیوار رایگان استگونه لولههیچ. 

  نماینده خدمات موظف است تا بعد از نصب دستگاه کلیه اتصاالت آب، گاز، برق و دودکش را از لحاظ نشتی تست

 .های گازی داخل و بیرون دستگاه را آچارکشی نمایدو مهره نماید

  باید استفاده شود و محل اتصال دودکش به دستگاه باید در محل خروج دود مناسب  کاهندهدر صورت نیاز از حلقه

 د.شو درزبندی

 خارجی  ذرات هرگونه از عاری و کامالً تمیز و طور کامل شستشوبه باید مدار گرمایش کشی لوله اندازی، راه از قبل

های دستگاه اختالل در عملکرد، تشکیل رسوب در مبدل باعث و شده خارجی وارد پکیج ذرات صورت این غیر باشد. در

 .شودمی پمپ سیرکوالتور احتماالً سوختن و

 گردد هدایت دستگاه از خارج به شیلنگ توسط اطمینان، شیر بهتر است خروجی. 

 گردد نصب مناسب فیلتر گاز ورودی مسیر در. 

 بیش  آب امالح درصد که مناطقی ذکر شد در« شرایط مورد نیاز محل نصب دستگاه پکیج» قسمت گونه که درهمان

 ازحد مجاز است باید از رسوب گیر مناسب در مسیر آب سرد ورودی استفاده شود.

 و هالوله از بایستاست و می 2/0˝مصرفی،  آب هایو لوله 4/3˝شوفاژ،  برگشت و رفت هایشیلنگ و هالوله قطر 

 .گردد استفاده استاندارد داخلی قطر با هایشیلنگ

 گرم و سرد شوفاژ، برگشت و رفت هایلوله و شود نصب دیوار روی دستگاه داخل بست های و پیچ ها با باید پکیج 

 نمود. نصب دستگاه های مناسب دیگر بهیا لوله استیل خرطومی هایلوله با را گاز لوله همچنین و مصرفی

 کامل بر روی سیستم گرمایش انجام داد. چون تزریق مداوم آب تازه در مدار گرمایش باعث  کنترل یابی نشت نظر از

 شود. کامل آچارکشی راه اندازی از قبل بایستی دستگاه شود. همچنینخوردگی بیشتر می

 تکمیل گردد. لیست شرایط نصب دستگاه حتماً توسط نماینده خدمات بررسی شده و 

 : دستگاه اندازیراهتست و  -11

 رکنهای رابط و رادیاتورها توسط شیر پنصب دستگاه باید سیستم داخلی دستگاه و لولهو کامل مدار گرمایش  شستشویبعد از  .0

برسد. سپس نصاب موظف است رادیاتورها  bar1/0  به گرمایشتا فشار سیستم  از آب پر شود 0-0نشان داده شده در قسمت 

گاز ورودی دستگاه  در این حالت جهت رویت فشار دستگاه را به برق متصل نمایید ولی .و حوله خشک کن را هواگیری نماید

 باید قطع باشد.
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 آب در موجود مواد و ناخالصی به علت بوده، خاموش طوالنی پمپ مدت به هنگامی که در یا پکیج اولیه اندازی راه لحظه در .2

 پمپ جلوی در موجود پیچ الزم است بنابراین (0شکل  در 01)شماره  شود. متوقف آن حرکت و گیرپاژ پمپ محور ممکن است

حرکت  به های ساعتخالف جهت عقربه در دور چند را گوشتی محور پمپ پیچ با ونموده  قبل از اتصال پکیج به برق شهر باز را

 درآید. گردش به و به راحتیده ش خالص پمپ محور تا شودمی باعث کار د. اینیدر آور

هوای داخل پمپ ( 0شکل  در 01)شماره ، هنمودپیچ هواگیری روی پمپ را باز  ،دستگاهقبل از روشن نمودن نصاب موظف است  .3

شار آب ف مجدداًبعد از هواگیری  نشتی داشته باشد. گونههیچ نباید . پمپبه طور کامل ببنددو سپس پیچ را ه نمودرا تخلیه 

گیری بایستی چند مرتبه تکرار شود و اگر فشار کمتر از حد قابل قبول د. عمل هواباش Bar 1/0 تا روی بررسی نمودهسیستم را 

 شد با باز کردن مجدد شیر پر کن فشار را به میزان الزم برساند.

اتصاالت آبی اطمینان حاصل نماید سپس شیر گاز زیر دستگاه را  عدم وجود نشتیاز  ،نصاب موظف است بعد از آبگیری سیستم .4

 .بودن اتصاالت گاز نیز اطمینان حاصل کند درزبندکف صابون از  وسیلهبهباز نموده و 

 اندازی دستگاه و درنصاب موظف است تا بعد از راه. اندازی نمودراهو  توان دستگاه را به برق متصلمی بعد از انجام مراحل باال .1

 و استفادهیقه رمطمئن گردد و ط هاآننشتی در  عدم وجود تا از بررسی نمودهرا  آبی، دوباره اتصاالت گازی و آنحین کارکرد 

 .از دستگاه را به مشتری آموزش دهد نگهداری

 ماید:تنظیم نه صورت مورد به مورد نصاب موظف است قبل از تحویل دستگاه به مشتری، شیر گاز دستگاه را به روش زیر و ب .1

شود و استفاده از وسایل یگیری پارامترهای فشار پکیج به هیچ عنوان روش چشمی توصیه نمجهت تنظیم و اندازه

و باعث فاصله  نیستگردد. چرا که روش چشمی به هیچ عنوان دقیق گیری فشار مناسب توصیه میگیری جهت اندازهاندازه

دستگاه و شرایط آسایش دمایی که این مهم مستقیماً در میزان مصرف انرژی  گردد.می خود آلگرفتن دستگاه از شرایط ایده

  تأثیر گذار خواهد بود.

 تنظیم فشار ورودی شیر کنترل گاز. 11-1

. ابتدا جهت دسترسی به شیر گاز و برد الکترونیکی جهت تنظیمات شیرگاز، روکش دستگاه را باز نمایید. )مراجعه شود به 1

 (22 قسمت

 و مانومتر را در نقطه فشارگیری قرار دهید ) کمی باز کرده )یک گام(روی شیر گاز را  0پیچ شماره 

 گردد.توصیه می Testo 510گیری فشار، فشارسنج تفاضلی (. جهت اندازه01 شکل
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 01شکل 

فشار ورودی گاز را در منوی دستگاه پکیج در حالت تنظیم ماکسیمم شیر گاز قرار دهید. سپس  01از طریق پارامتر . پکیچ را 2

 .استمیلی بار  20تا  01 باید بینبرای این پکیج اندازه گرفته که باید متناسب با نوع گاز مصرفی باشد. این فشار 

 بودن آن مطمئن شوید.را بسته و از محکم  0. در پایان تست فشار، پیچ 3

 تنظیم حداکثر فشار ورودی به برنر. 11-2

 (00شکل را شل کرده و مانومتر را در نقطه فشارگیری قرار دهید. ) 2پیچ  .0

 

 00شکل 

کامل توضیح داده  صورتبه)در قسمت قبل در حالت تنظیم ماکسیمم شیر گاز قرار دهید.  01از طریق پارامتر پکیج را  .2

(، 02شکل ) 3باشد. اگر مقدار فشار مناسب نبود با ثابت نگه داشتن مهره بار میلی  1/00±3/1 شده است.( فشار قرائت شده باید

 ( را تنظیم کنید تا فشار خروجی از شیر گاز به مقدار مناسب برسد.03شکل ) 4پیچ 

 را بسته و از محکم بودن آن مطمئن شوید. 2در پایان تست فشار، پیچ  .3
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 .نصب نمائید در محل خودرا  درپوش شیر گاز .4

 

 02شکل 

 تنظیم حداقل فشار ورودی به برنر. 11-3

 و مانومتر را در نقطه فشار گیری قرار دهید.)یک گام( کرده  کمی بازرا  2پیچ  .0

مناسب نبود با ثابت نگه باشد. اگر مقدار فشار بار  1/0+1/1پکیج را با حداقل توان روشن کنید فشار قرائت شده باید  .2

 ( را تنظیم کنید تا فشار خروجی از شیر گاز به مقدار مناسب برسد.03شکل ) 4(، پیچ 02شکل ) 3داشتن مهره 

 

 

 03شکل 

 لوله تعدیل کننده را متصل کنید. )محفظه بسته( .3

انطباق دستگاه توسط مصرف کننده اطمینان  هایگواهیاست تا از دریافت دفترچه راهنما و  موطفبعد از نصب پکیج، نصاب 

 حاصل نموده و اطالعات الزم در مورد چگونگی کار با پکیج را در اختیار وی قرار دهد.
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 قبل از استفاده از پکیج به نکات زیر توجه نمایید:

 ا باز ها راز هیچ وسیله برقی استفاده ننمایید. در این حالت فوراً شیر گاز را ببندید پنجره در صورت احساس نشت گاز

 ترین مرکز خدمات شرکت تماس بگیرید.نموده، و سپس با نزدیک

 های استاندارد، ثابت و محکم با عایق بندی مناسب، اطمینان حاصل نمایید.از وجود دودکش 

 مانند کاغذ یا پارچه بر روی پکیج جداً خودداری نمایید. از قرار دادن لوازم قابل اشتعال 

 شود خودداری نمایید.از قرار دادن هر شیء بر روی دهانه دودکش که مانع خروج صحیح دود می 

 .مراقب فضای اطراف دریچه بازدید باشید چرا که ممکن است موجب سوختگی شود 

  در هر زمان اگر احتیاج به افزایش فشار یا تخلیه مدار گرمایش باشد، حتماً شیر گاز ورودی به دستگاه را قطع نموده و

 را فشار دهید. Resetپس از آبگیری یا تخلیه و باز نمودن شیر گاز کلید 

 ! یادآوری:

( از عهده مصرف کننده خارج 04به در صورت هرگونه ایراد دستگاه که رفع عیب آن طبق دستورالعمل )مراجعه شود 

دستگاه را از برق قطع نمایید و جهت هر گونه رفع عیب یا تعمیر با  -2شیر گاز را ببندید.  -0است به شرح زیر عمل گردد: 

تکنسین مجاز ایساتیس تماس حاصل فرمائید. در صورت تعمیر دستگاه توسط افراد یا تکنسین غیر مجاز، گارانتی دستگاه 

 کننده خواهد بود.اهد شد، و هرگونه عواقب ناشی از آن بر عهده مصرفباطل خو

بوده و برد الکترونیکی دستگاه در مقابل نوسانات برق و یا استفاده خارج  Hz11/ VAC231-221برق ورودی دستگاه، 

حفاظت برد الکترونیکی از توان مشخص شده توسط کارخانه، گارانتی نخواهد بود. لذا استفاده از محافظ برق مخصوص جهت 

  دستگاه به منظور استفاده از گارانتی الزامی است.

قبل از نصب و راه اندازی پکیج دقت شود لوله خروج (، Bدر صورت نصب دستگاه به صورت محفظه احتراق باز )نوع 

 باشد. Hدودهای حاصل از احتراق مجهز به کالهک 

 مهم فنی: هایویژگی -12

  بهداشتیآب گرم نمایش عددی دمای شوفاژ و 

 خطا و توضیح سیستم خودکار عیب یاب الکترونیکی با امکان نمایش کد 

 امکان تنظیم توان خروجی از طریق تنظیم شعله 

 .(کندمی)در شرایط خاموش شدن ناگهانی شعله، الکترود تشخیص شعله، قطع فوری گاز را تضمین 
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  و گرمایش مرکزی بهداشتیمجزای آب گرم  0حالتدو 

  حداکثر دمای آب مدار گرمایش محدودکنندهسیستم ایمنی 

 پمپ سیرکوالتور سه سرعته 

 سیستم آیونایز حفاظت از شعله 

 سیستم ضد نوسان دمای آبگرم مصرفی 

 و گردش نامناسب آب در مدار گرمایش سیستم بای پس، جهت حفاظت پکیج در برابر بی آبی 

  مدار گرمایشسیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب 

  ردد گاز بیرون فضای نصب، باعث می که با تأمین هوای مورد نیاز احتراقمحفظه احتراق بسته، قابلیت نصب به صورت

 خواهد داشت.نرا در بر  COماید و لذا خطر احتراق ناقص و تولید نفضای نصب استفاده ناکسیژن از که دستگاه 

 پرشر سوئیچ هوا جهت کنترل صحت خروج دود 

 أخیر ت ،ر سوئیچ آب، جهت کنترل فشار آب داخل مدار گرمایش و جلوگیری از روشن شدن دستگاه در حالت کم آبیپرش

خاموش شدن متعدد دستگاه، و در  و، جهت جلوگیری از روشن در راه اندازی مجدد شعله در حالت گرمایش قابل تنظیم

 انرژی.نتیجه افزایش طول عمر دستگاه و کاهش مصرف 

 اندازدمیدقیقه پمپ را به کار  0 به مدتساعت  24پمپ که در زمان توقف دستگاه، هر  گیرپاژظت در برابر سیستم حفا. 

 سیستم هواگیر خودکار 

 ی راحتی مصرف کننده و امکان وجود آبگرم همیشگی در سیستمسیستم کامفورت برا 

 قابلیت اتصال به سیستم گرمایش از کف و فن کویل 

 احتراق اولیهیم میزان ظقابلیت تن 

 های پکیجقابلیت نمایش میزان کارکرد برخی قسمت 

  قابلیت اتصال سنسور بیرونی و تنظیم شیب افزایش دما 

 حفاظت در برابر یخ زدگی: -13

یان ها به بررسی دمای جرزمانی که دستگاه به برق متصل است، سیستم ضد یخ زدگی دستگاه مستقل از سایر قسمت

دستگاه و  ،باشدبار  4/1-3فشار آب بین که  شودمیزمانی فعال یستم حفاظت در برابر یخ زدگی س .پردازدمیگرمایش مرکزی 

 باشد. به برق و گاز متصل

                                                 
1 Mode 
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 باشد و شرایط باال تأمین شده باشد باز هم سیستم و به برق متصل خاموشتوجه: در صورتی که پکیج ایساتیس در حالت 

 رد عمل خواهد شد.حفاظت یخ زدگی فعال بوده و در صورت نیاز وا

 سیستم کامفورت: -14

آب مصرفی را تا مدت زمان  ،در صورت فعال شدن این سیستم پس از اولین درخواست آبگرم مصرفی از پکیج، سیستم

 افزایش  و استهالک پکیج سبب افزایشو  شدهخاموش و روشن شدن مداوم پکیج  باعث دارد. این حالتقابل تنظیمی گرم نگه می

 .سیستم بهداشتی وجود داشته و دسترسی به آبگرم سریعتر استآبگرم تا مدت زمان مشخص شده در  شود امامیگاز مصرف 

 دستور العمل کار با کنترل پانل: -15

 

 

 کاریز صفحه نمایش و کنترل پکیج 04شکل 
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 کاریزدستگاه پکیج  هایدکمه 1جدول 

شماره 

 کلید
 توضیح نشانه

 نشانگر درخواست گرمایش ترموستات اتاقی 0
اتاقی نصب باشد و درخواست گرمایش آن فعال باشد، در صورتی که ترموستات 

 این نشانگر روشن و در غیر اینصورت خاموش است.

 بهداشتینشانگر آبگرم  2
تأمین آبگرم بهداشتی این نشانگر چشمک زن و در غیر این صورت صورت در 

 است. روشن

 - دکمه خاموش و روشن پکیج 3

 در صورت فعال بودن حالت گرمایش ولوم افزایش و کاهش دمای آب گرمایش 4

 بهداشتی در صورت فعال بودن حالت بهداشتیولوم افزایش و کاهش دمای آب  1

 Menu/Okدکمه  1
. و تنظیمات پکیج هابرنامهبه منظور تأیید تنظیمات و خروج از برنامه، منوی 

 ثانیه به حالت تنظیم شیر گاز می رود. 1در صورت نگه داشتن دکمه برای 

 Modeدکمه  7
حالت ثانیه  1حالت زمستانه و تابستانه، در صورت نگه داشتن دکمه برای تغییر 

  شود.کامفورت فعال یا غیر فعال می

 Reset/Escدکمه  1

مجدداً راه  Resetخطا متوقف شود با فشار دادن دکمه  به علتهرگاه پکیج 

شود. این دکمه برای خروج از برنامه بدون ذخیره تنظیمات نیز کاربرد اندازی می

 دارد.

 دمای تنظیمی آبگرم بهداشتی را نشان می دهد. بهداشتینشانگر دمای آبگرم  1

 دهد.فشار آب گرمایش کنونی سیستم را نشان می نشانگر فشار سیستم 01

 نشانگر کد خطای سیستم 00
رود. در صورتی که وارد منو شوید برای نشان دادن کد خطا یا ارور به کار می

 این قسمت کد منو را نمایش خواهد داد.

 در صورت روشن بودن فن این نشانگر روشن و در غیر اینصورت خاموش است. نشانگر فعال بودن فن 02

 دهد.دمای تنظیمی آب گرمایش را نشان می نشانگر دمای آب گرمایش 03

 نشانگر حالت گرمایش 04
قرار گرفتن در حالت زمستانه این نشانگر روشن و در صورت روشن  در صورت

 بودن پکیج در حالت گرماش چشمک زن است.

 شود.پیغام پکیج در این قسمت نمایش داده می محل نمایش پیغام دستگاه 01

 

 اولیه دستگاه:اندازی راه  -10
 شیر گاز را باز کنید. -0

 را فشار دهید. 3و دکمه  متصل کردهبرق جریان دستگاه را به  -2

این قسمت سطح دسترسی کاربر  .استمخصوص مصرف کننده  000 رمز کاربر وارد گردد که کددر این مرحله بایستی  -3

 .کندمیبه منوها را محدود 

عدد مربوط به رده تا این عدد تغییر ک 1ولوم شماره چرخش . با کندمیشروع به چشمک زدن  00گر قسمت نشان -4
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 منوی مورد نظر را انتخاب کنید.

 شود.می منو را تأیید کرده و وارد زیر منو ،1دکمه شماره  -1

 رود.بکار می یا منو برای خروج از برنامه 1دکمه شماره  -1

 منوزیر  1. سپس با استفاده از ولوم کندمیشروع به چشمک زدن  00دوم قسمت  زیر منو، رقمپس از وارد شدن به  -7

 شوید.وارد برنامه می 1مورد نظر خود را انتخاب کرده و با دکمه 

بدون  1گیرد و در صورت فشار دادن دکمه ذخیره صورت می 1پس از انجام تنظیمات در هر برنامه با فشار دادن دکمه  -1

 شود.سازی از برنامه خارج می ذخیره

 تنظیمات حالت زمستانه -10-1

 شیر گاز را باز کنید. -0

 را فشار دهید. 3به جریان برق متصل کرده و دکمه دستگاه را  -2

مخصوص مصرف کننده است. این  111در این مرحله بایستی پسورد کاربر وارد گردد. که پسورد  -3

 کند.قسمت سطح دسترسی کاربر به منوها را محدود می

 ( پکیج را در حالت زمستانه قرار دهید.MODE) 7با استفاده از دکمه شماره  -4

 نشان دهد.  وضعیت کارکرد دستگاه را با عالمت صفحه نمایش  -1

 دمای آب رادیاتورها را روی دمای مطلوب خود تنظیم نمایید. 4سپس با ولوم شماره  -1

 دمای آب گرم بهداشتی را روی دمای مطلوب خود تنظیم نمایید. 1با استفاده از ولوم شماره  -7

کند. سپس دستگاه دمای آب سیستم می طور خودکار ذخیرهبعد از تنظیم، پکیج دمای تنظیمی را به -1

 گرمایش را نشان داده و پکیج در حالت گرمایشی کار خواهد کرد.

 تنظیمات حالت تابستانه -10-2

 شیر گاز را باز کنید. -0

 را فشار دهید. 3دستگاه را به جریان برق متصل کرده و دکمه  -2

مخصوص مصرف کننده است. این  000در این مرحله بایستی پسورد کاربر وارد گردد. که پسورد  -3

 کند.قسمت سطح دسترسی کاربر به منوها را محدود می

 ( پکیج را در حالت تابستانه قرار دهید.MODE) 7با استفاده از دکمه شماره  -4

 نشان دهد.  صفحه نمایش وضعیت کارکرد دستگاه را با عالمت  -1

 ب خود تنظیم نمایید.دمای آب رادیاتورها را روی دمای مطلو 1سپس با ولوم شماره  -1

کند. سپس دستگاه دمای آب سیستم طور خودکار ذخیره میبعد از تنظیم، پکیج دمای تنظیمی را به -7

 آب گرم بهداشتی را نشان داده و پکیج در حالت گرمایشی کار خواهد کرد.
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 تنظیمات مختلف دستگاه: -10-3

 (Boiler general setting)تنظیمات عمومی پکیج  .1

هستند که ابتدا وارد این منو شده و سپس زیر منوی مورد نظر  0این قسمت جزء منوی اصلی شماره تمامی تنظیمات 

 را انتخاب نمایید.

 :(language) تعیین زبان دستگاه

اه تنها زبان انگلیسی وجود داشته و قابل در این دستگاین امکان وجود دارد. الزم به ذکر است که  00با استفاده از منوی 

 .تنیستغییر 

 :(Buzzer Function) دستگاه هنگام وقوع خطا در آن 1هشدار

 ها پکیج آالرمخطا، در صورت به وجود آمدن بعضی از باشد (Enable)در صورتی که روی حالت  02با استفاده از منوی 

 توان مشخص نمود.را نیز می دهد. مدت زمان آالرممی

 : (Initial Combustion)تعیین میزان احتراق اولیه

 .استقابل تنظیم  %11-0توان میزان احتراق اولیه را مشخص نمود. این مقدار از می 03با استفاده از منوی 

 : (Adjust MAX Limit, Adjust MIN Limit)حداقل( )حداکثر و شیر گاز تنطیمات

به دستگاه وصل شده و مقدار . برای این کار مانومتر کردتنظیم را مقدار شیر گاز حداکثر توان می 01با استفاده از منوی 

 (2-00)مراجعه شود به  توجه شود که دسترسی به این منو تنها برای نصاب وجود دارد. شود.آن مشخص می

دسترسی به این منو   مانند حالت حداکثرشود. تنظیم میتوسط مانومتر حداقل مقدار شیر گاز  01با استفاده از منوی 

 (3-00)مراجعه شود به  تنها برای نصاب وجود دارد.

 : (Air Purge)هواگیری سیستم

 در این حالتشود. حتماً بایستی چک شود که شیر هواگیر باز باشد. هواگیری سیستم انجام می 07با استفاده از منوی 

 شود و به این ترتیب سیستم هواگیری خواهد شد.چندین مرتبه در حالت گرمایش و بهداشتی خاموش و روشن می پمپ

 : (”Factory Reset “Boiler General Setting)1یست کردن منوی اصلی شماره ر

این بخش  تنظیماتهمه  پس از آن و هتوان ریست کردمیرا  Boiler general settingکل منوی  01با استفاده از منوی 

 گردد.به حالت پیش فرض کارخانه بر می

                                                 
1 Alarm 
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 : (Total Factory Reset)ریست کردن کل تنظیمات پکیج

 کرده و همه را به پیش فرض کارخانه برگرداند.ریست توان میکل تنظیمات و پارامترهای پکیج را  01با استفاده از منوی 

 (Central heating)گرمایش مرکزی  .2

مورد نظر  هستند که ابتدا وارد این منو شده و سپس زیر منوی 2تمامی تنظیمات این قسمت جزء منوی اصلی شماره 

 را انتخاب نمایید.

 :  (MIN Heating Power)تنظیم حداقل توان پکیج

 در. این حالت به این منظور است که توان مشخص کردمیرا  در حالتگرمایش پکیجحداقل توان  20با استفاده از منوی 

 تواند متغیر باشد.می %11-0این مقدار از  کند.نکار به صورت مداوم  پایینپکیج با توان  ،صورت درخواست گرمایش کم

 : (MAX Heating Power)تنظیم حداکثر توان پکیج

 شود. تواند واردمی %11-10. این مقدار از قابل تنظیم استماکزیمم توان پکیج  22با استفاده از منوی 

 لت گرمایش:ادستگاه در ح هایزمانتنظیم 

:Heating Delay 

  این  .شودمشخص می زمان ما بین هر بار خاموش و روشن شدن دستگاه در حالت گرمایش 23با استفاده از منوی

در حالت اتوماتیک طبق جدول زیر به صورت خودکار  دقیقه قابل تنظیم است. 7تا  1منو در دو حالت اتوماتیک و 

 شود.تنظیم می

< 50°C 51-60°C 61-70°C 71-80°C > 80°C دمای تنظیمی گرمایش 

 تأخیر در شروع مجدد 1 2 3 4 5
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:Subsequent Circulation 

  که دسترسی  شودمشخص می قطع درخواست گرمایش ترموستات اتاقیزمان کار پمپ بعد از  24منوی با استفاده از

 دقیقه است. 01تا  1این زمان بین  به این منو تنها برای نصاب وجود دارد.

ود. شماند که این باعث استهالک پکیج میپمپ به صورت دائم روشن میدر صورت استفاده نکردن از ترموستات اتاقی 

در صورتی که از ترموستات اتاقی استفاده شود پکیج پس از دریافت خروجی از ترموستات مبنی بر رسیدن به دمای 

موش پمپ را خاموش کرده و تا رسیدن درخواست مجدد گرمایش خا، 24پس از سپری شدن زمان پارامتر مورد نظر، 

 ماند.می

:Subsequent Ventilation 

  31که به صورت پیش فرض  شودوارد می زمان روشن بودن فن بعد از خاموش شدن پکیج 21با استفاده از منوی 

 و قابل تغییر نیست. بودهثانیه 

:Restart Delay After Sanitary 

  پکیج به حالت گرمایش برودگذرد تا می بهداشتیتأمین آبگرم توان زمانی را که بعد از می 21با استفاده از منوی، 

 .دقیقه قابل تنظیم است 31تا  1تنظیم کرد. این زمان بین 

 : (Low Temp. Heating)یم حالت دما پایینظتن

در صورت فعال شدن . رنج دمایی این حالت شودتنظیم میبرای گرمایش از کف پایین حالت دما  27با استفاده از منوی 

 است. گرادسانتیدرجه  41-11

 : (Outdoor Sensor)تنظیم شیب گرمایش با سنسور بیرونی

 که با چه سرعتی کردشیب گرمایش پکیج را مشخص  توانمیسنسور بیرونی،  نصبدر صورت  ،21با استفاده از منوی 

 گیرد.ج باالتر قرار میپکیج دمای داخل را به مقدار تنظیم شده برساند. هر چه این شیب بیشتر باشد دما تنظیمی پکی

 : (”Factory Reset “Central Heating 1)2ریست کردن منوی اصلی شماره 

توان ریست کرده و پس از آن همه تنظیمات این بخش را می Boiler general settingکل منوی  01با استفاده از منوی 

 گردد.به حالت پیش فرض کارخانه بر می

 (Central heating 2):گرمایش مرکزی  .3

هستند که ابتدا وارد این منو شده و سپس زیر منوی مورد نظر  3تمامی تنظیمات این قسمت جزء منوی اصلی شماره 

 را انتخاب نمایید.

 : (Delay Start Fan Coil)چگونگی اتصال به فن کویل

ه دستگاه ب از شرکت تهیه و مجزااین پکیج قابلیت اتصال به فن کویل را داشته که برای این کار بایستی بردی به صورت 
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 توان کنترل نمود.میفن موجود روی فن کویل را  30با استفاده از منوی وصل شود. 

 : (”Factory Reset “Central Heating 2)3ریست کردن منوی اصلی شماره 

 .را ریست کرد 3شماره  کل قسمتتوان می 31با استفاده از منوی 

 :Sanitaryبهداشتی  .4

هستند که ابتدا وارد این منو شده و سپس زیر منوی مورد نظر  4تنظیمات این قسمت جزء منوی اصلی شماره تمامی 

 را انتخاب نمایید.

 : (Comfort Function)فعال کردن حالت کامفورت سیستم

 اولین درخواست،الت، پکیج بعد از توان فعال کرد. با فعال شدن این ححالت کامفورت را می 40با استفاده از منوی 

یا همیشگی دقیقه و  31، 01تواند دارد. این زمان می، گرم نگه مینیز هستآبگرم بهداشتی را برای زمانی که قابل تنظیم 

شود آبگرم در پکیج وجود داشته و تا گرم شدن در زمانی که پکیج راه اندازی میباشد. این حالت برای این است که 

 یستم موجود باشد.مجدد آب، مقداری آبگرم در س

 : (Start Delay After Detection)جلوگیری از روشن و خاموش شدن پی در پی پکیج

که  شودباعث می. این منو است آبگرم بهداشتیبرای تأخیر در روشن شدن پکیج پس از تشخیص درخواست  42منوی 

 شود.پکیج کمتر روشن و خاموش شده و در نتیجه استهالک آن کمتر می

 : (Switch off Logic)منطق قطع احتراق در پکیجتعیین 

قابل تنظیم است دو حالت در این قسمت را تعیین کرد. منطق قطع احتراق در پکیج توان می 43منوی با استفاده از 

Anti-scale/Set point+4 °C  کارکرد حالت کهAnti-scale  است 7جدول طبق. 

 Antiscaleحاالت قطع احتراق در تنظیم  7جدول 

 

درجه  2و هنگامی که دما به  شودقطع میدر پکیج بیشتر از دمای تنظیمی احتراق  C˙4نیز  Set point+4 °Cدر حالت 

 دمای تنظیمی دمای قطع احتراق دمای شروع احتراق

C˙11 C˙18 بدون تأثیر 
 سنسور گرمایش

(central Heating) 

C˙46 C˙48 C˙85< آبگرم سنسور 

(Sanitary) C˙41 C˙45 C˙85> 
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 شود.باالتر از دمای تنظیمی رسید، پکیج روشن می

 :بهداشتیهای پکیج در حالت آب زمان

:Subsequent Circulation 

  دهد و غیر قابل مدت زمان کارکرد پمپ پس از خاموش شدن برنر در حالت آبگرم بهداشتی نشان می 44منوی

 تنظیم است.

:Subsequent ventilation 

  برنر در حالت آبگرم بهداشتی جهت تخلیه محصوالت احتراق مدت زمان کارکرد فن پس از خاموش شدن  41منوی

 دهد و غیر قابل تنظیم است.را نشان می

 : (Sanitary State)کنترل پکیج در حالت بهداشتی

حالت تأمین آبگرم بهداشتی را فعال یا غیر فعال کرد. در صورت غیر فعال کردن این توان می 41با استفاده از منوی 

 ماند.شود و در حالت مصرف آب بهداشتی پکیج خاموش میپارامتر پکیج تنها جهت گرمایش استفاده می

 : (MIN Flow For Start)ندازی پکیجتنظیم دبی راه ا

 شود.حداقل دبی آب برای راه اندازی پکیج در حالت آبگرم بهداشتی تنظیم می 47منوی با استفاده از 

 : (”Factory Reset “Sanitary)ریست کردن تنظیمات آبگرم بهداشتی

 رداند.کرده و به تنظیمات کارخانه برگ را ریست بهداشتیآبگرم تنظیمات قسمت توان می 41منوی با استفاده از 

  (Service parameter):پارامترهای سرویس .7

هستند که ابتدا وارد این منو شده و سپس زیر منوی مورد نظر را  7تمامی تنظیمات این قسمت جزء منوی اصلی شماره 

 انتخاب نمایید.

 مختلف پکیج: هایوضعیتنشان دادن 

 شود.زیر وضعیت آن قسمت از پکیج در آن لحظه نمایش داده میبا انتخاب هر کدام از منوهای 

  وضعیت توان پکیج70منوی :(Power State)  

  وضعیت پمپ پکیج72منوی :(Pump State)  

  وضعیت شیر سه راهه73منوی :(3 Way Valve State)  

  بهداشتیدبی آبگرم مقدار : 74منوی(Sanitary Flow Rate)  

  تواند دو حالت باز و بسته داشته باشد.یچ هوا که می: وضعیت پرشر سوئ71منوی(Air Pressure Switch State)  

  دمای مدار رفت گرمایش71منوی :(Flow Temprature)  
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  دمای مدار برگشت گرمایش77منوی :(Return Temprature)  

  بهداشتی:دمای آبگرم 71منوی(Sanitary Temprature)  

  دمای بیرون ساختمان71منوی :(Outdoor Temperature)  

 :Operation Reportگزارش عملکرد  .8

هستند که ابتدا وارد این منو شده و سپس زیر منوی مورد نظر را  1تمامی تنظیمات این قسمت جزء منوی اصلی شماره 

 انتخاب نمایید.

 های پکیج:نشان دادن مدت زمان کار قسمت

  است الت گرمایشمدت زمان کارکرد پکیج در حنشان دهنده : 10منوی.(Heating Runtime)  

  است بهداشتیمدت زمان کارکرد پکیج در حالت آبگرم نشان دهنده : 12منوی.(Sanitary Runtime)  

  داشته است. اختالف این منو با درخواست گرمایش ترموستات اتاقی که  است یزمانمدت نشان دهنده : 13منوی

درخواست گرمایش وجود داشته باشد اما برنر به دلیل برقراری شرایط  دتواندر پکیج می که در این است 10منوی 

 دمای گرمایش خاموش باشد.

  تعداد خطاهایی که در تشکیل شعله وجود داشته است. در این موارد جرقه زده شده ولی به نشان دهنده : 14منوی

  (Number Of Flame Fault)علل مختلف شعله تشکیل نشده است.

  که جرقه زن فعال شده چه به صورت موفق و چه ناموفق. دفعاتی استدهنده تعداد نشان : 11منوی(Number of 

Ignition Cycles) 

  مدت زمان کارکرد فن11منوی :(Fan Runtime)  

  کرد پمپر: مدت زمان کا17منوی(Pump Runtime)  

 نشان دادن خطاهای سیستم:

  د.را نشان دا آخر سیستمخطای  01 توانمی 11با استفاده از منوی(Error History)  

  کندمیخطاهای سیستم را پاک  نیز 11منوی.(Clear History)  

 :About Boilerاطالعات پکیج  .9

 مشاهده اطالعات برخی از اجزای پکیج:

  استبرد اصلی  برنامه: نشان دهنده ورژن 10منوی.(Main Board Software Version)  

  است نمایشگربرنامه : نشان دهنده ورژن 12منوی.(Display Board Software Version)  

  است. برد پکیج: نشان دهنده ورژن 13منوی(Hardware Version)  
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  است. پکیج: نشان دهنده شماره سریال 14منوی(Boiler Serial Number)  

  دهد.: شماره سرویس کار پکیج را نشان می11منوی(Service Contact)  

 دستگاه:روش باز کردن روکش  -17

 پیچ ها را باز کنید. -0

 روکش را مطابق روش نشان داده شده در شکل جدا کنید. -2

 شیر گاز را ببندید و سپس هر گونه عملیاتی در داخل دستگاه پکیج را آغاز کنید. ،! نکته مهم: ابتدا برق دستگاه را قطع کرده

 
 

  دستور العمل رفع عیب: -18

که در صورت ایجاد هر گونه مشکل در عملکرد دستگاه، آن را  استاین دستگاه مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند 

 دستگاه در زیر نشان داده شده است. ایراداتدهد. لیستی از شناسایی کرده و کد مورد نظر را نمایش می

  

1 

2 

4 

3 
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 توضیحات راه حل علت احتمالی پیام ایراد کدخطا

E01  حدگرمای بیش از Over heat 

 ها NTCبررسی  NTCخرابی 

و یا  خرابی ترموستات حد

 کابل آن
 بررسی ترموستات حد

 بررسی عملکرد پمپ خرابی پمپ

 بررسی مسیر مدار گرمایش گرفتگی مسیر

 مسیرتخلیه هوای  وجود هوا در سیستم

 چک کردن شیر گاز تنظیم نبودن شیر گاز

E02 

تغییر دمای آبگرم 

گرمایش رفت در یک 

 C˙7ثانیه بیشتر از 

باشد و این حالت 

مرتبه تکرار  3برای 

 شود.

Circulation 

error 

 وجود هوا در سیستم
و بررسی  هواگیری سیستم

 هواگیر اتوماتیک پمپ

پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

 تا دوباره شروع بکار کند. کرده

 رسوب گیری رسوب مبدل ثانویه

 ها NTCبررسی  NTCخرابی 

 خرابی کیت شیر سه راهه
بررسی کیت موتور یا کابل 

 رابط یا رله برد

 بررسی عملکرد پمپ خرابی پمپ

E03 

تغییر دمای آبگرم 

گرمایش رفت در یک 

 C˙21ثانیه بیشتر از 

باشد و یا تغییر دمای 

آبگرم برگشت در 

یک ثانیه بیشتر از 

C˙21 .باشد 

Circulation 

error 

 وجود هوا در سیستم
و بررسی  هواگیری سیستم

 هواگیر اتوماتیک پمپ

پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.

 رسوب گیری رسوب مبدل ثانویه

 ها NTCبررسی  NTCخرابی 

 خرابی کیت شیر سه راهه
بررسی کیت موتور یا کابل 

 رابط یا رله برد

 بررسی عملکرد پمپ خرابی پمپ

E04 

دمای آبگرم گرمایش 

از  C˙11رفت 

برگشت بیشتر بوده و 

مرتبه  3این روند 

 تکرار گردد.

Circulation 

error 

 هواگیری سیستم وجود هوا در سیستم

مشکل سیستم را ریست پس از رفع 

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.

 رسوب گیری رسوب مبدل ثانویه

 ها NTCبررسی  NTCخرابی 

 خرابی کیت شیر سه راهه
بررسی کیت موتور یا کابل 

 رابط یا رله برد

 بررسی عملکرد پمپ خرابی پمپ

E05 

دمای آبگرم گرمایش 

از  C˙01برگشت 

بوده و رفت بیشتر 

مرتبه  3این روند 

 تکرار گردد.

Circulation 

error 

 هواگیری سیستم وجود هوا در سیستم

پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.

 ها NTCعدم نصب صحیح 
چک  ها NTC مکان نصب 

 شود.

 ها NTCبررسی  NTCخرابی 

 بررسی عملکرد پمپ خرابی پمپ

 بررسی مسیر گرمایش مسدود شدن مسیر

E06 

دمای آبگرم گرمایش 

از  C˙31برگشت 

 رفت بیشتر باشد.

Circulation 

error 

 هواگیری سیستم وجود هوا در سیستم

پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.

پکیج به اتصال ناصحیح 

 سیستم های گرمایشی
 اتصال پکیجبررسی نحوه 

 بررسی مسیر آب مسدود شدن مسیر

 ها NTCبررسی  NTCخرابی 

 ها NTC عدم نصب صحیح 
  ها NTC مکان نصب 

 چک شود.

پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

کرده تا دوباره شروع بکار کند. 
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 توضیحات راه حل علت احتمالی پیام ایراد کدخطا

E10 
خطا در قرائت 

 سنسور فشار

Water 

pressure 

sensor error 

 سنسور فشارتعویض  خرابی سنسور فشار
با بروز این مشکل پکیج متوقف شده و 

 دهد.پس از رفع عیب بکار خود ادامه می
خرابی کابل سنسور فشار و 

 قطعی یا اتصال کوتاه آن
 بررسی کابل سنسور فشار

E11 

فشار آب در مدار 

بار  4/1کمتر از 

 باشد.

Low water 

pressure 
 باز کردن شیر پر کن نبود آب در سیستم

بروز این مشکل پکیج متوقف شده و  با

 دهد.پس از رفع عیب بکار خود ادامه می

E12 
 بیشترفشار مدار آب 

 بار باشد. 3از 
High water 

pressure 

خرابی مبدل ثانویه و اتصال 

 مدار بهداشتی به گرمایش

بررسی مبدل ثانویه و 

 اتصاالت
با بروز این مشکل پکیج متوقف شده و 

 دهد.بکار خود ادامه میپس از رفع عیب 
 بررسی شیر پر کن خرابی شیر پر کن

باز گذاشتن شیر پر کن و 

 فراموشی در بستن آن
 بررسی شیر پر کن

E13 
خرابی سنسور رفت 

 NTC1گرمایش 
Flow NTC 

error 

 مشکل در سیم رابط
رابط  هایسیمبررسی 

 سنسور
با بروز این مشکل پکیج متوقف شده و 

 دهد.عیب بکار خود ادامه می پس از رفع
 چک کردن سنسور خرابی سنسور

E14 

خرابی سنسور 

برگشت گرمایش 

NTC2 

Return 

NTC error 

 مشکل در سیم رابط
رابط  هایسیمبررسی 

 سنسور
با بروز این مشکل پکیج متوقف شده و 

 دهد.پس از رفع عیب بکار خود ادامه می
 چک کردن سنسور خرابی سنسور

E15 
 خرابی سنسور آب

 NTC3بهداشتی 
Sanitary 

NTC error 

 مشکل در سیم رابط
رابط  هایسیمبررسی 

 سنسور
با بروز این مشکل پکیج متوقف شده و 

 دهد.پس از رفع عیب بکار خود ادامه می
 چک کردن سنسور خرابی سنسور

E16 
خطا در سنسور 

 NTC4خارجی

Outdoor 

temperature 

probe error 

 چک کردن سنسور خرابی سنسور

با بروز این مشکل پکیج متوقف شده و 

دهد. پس از رفع عیب بکار خود ادامه می

این پارامتر را غیر فعال و پس از  توانمی

 رفع عیب آن را فعال نمود.

انتخاب سنسور بیرونی 

 نامناسب

تعویض سنسور بیرونی با 

 سنسور مناسب

عدم نصب سنسور بیرونی و 

تنظیم پارامترهای پکیج 

 مبنی بر وجود آن

بررسی سنسور و تنظیمات 

 آن

E21 

که  بردوجود خطا در 

باعث توقف پکیج 

 شود.می

PCB error بردتعویض  خراب شده است برد 
پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.

E30 

در صورت تشکیل 

نشدن شعله یا عدم 

تشخیص شعله 

توسط الکترود 

 تشخیص شعله

Gas/flame 

error 

 بررسی شیر گاز تنظیم نبودن شیر گاز 

پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.

 بررسی اتصال ارت عدم اتصال ارت جرقه زن

 تأمین اکسیژن و تنظیم آن کمبود اکسیژن در محیط

 خرابی جرقه زن
زن یا عوض بررسی جرقه 

 کردن آن

مشکل در الکترود تشخیص 

 شعله

بررسی سیم کشی یا عوض 

 کردن الکترود

 بررسی شیر گاز مشکل در شیر گاز

 03تنظیم پارامتر  توان اشتعال پایین

 بررسی برد الکترونیکی مشکل در برد

عدم انطباق نوع گاز مصرفی 

 با ژیگلور برنر
 مصرفیچک کردن گاز 
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 توضیحات راه حل علت احتمالی پیام ایراد کدخطا

E31  تشکیل شعله وقتی

 شیر گاز بسته است

Gas/flame 

error 

 خرابی شیر گاز
بررسی شیر گاز و تعویض 

 در صورت نیاز
پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.
 بردتعویض  بردخرابی در 

E32 

پرش  در صورت

شعله از روی سطح 

مرتبه پرش  01برنر )

در یک مرتبه در 

 خواست گرمایش(

Gas/flame 

error 

 بردتعویض  بردخرابی در 

پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.

 تعویض الکترود خرابی الکترود تشخیص شعله

 بررسی مسیر دودکش عدم نصب صحیح دودکش

E41 

قبل از شروع سیکل 

ر ، پرشتشکیل شعله

سوئیچ هوا فعال 

 باشد.

Air 

pressure 

switch 

error 

خرابی سیم کشی 

 پرشرسوئیچ هوا
 بررسی سیم کشی

با بروز این مشکل پکیج متوقف شده و 

 دهد.پس از رفع عیب بکار خود ادامه می
 بررسی پرشرسوئیچ هوا خرابی پرشرسوئیچ هوا

برد )روشن ماندن خرابی رله 

 فن(
 بررسی رله برد

E42 

در حین کار پکیج، 

پرشرسوئیچ باز شده 

 باشد.

Air 

pressure 

switch/fan 

warning 

خرابی فن و مسدود شدن 

 دودکش

بررسی مسیر دودکش یا 

 تعویض فن

پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.

 پرشرسوئیچبررسی  خرابی پرشرسوئیچ

 بررسی ولتاژ برق پایین بودن ولتاژ برق شهری

 بررسی رله برد خرابی رله برد

 بررسی سالمت فن خرابی ونتوری فن

 چک کردن لوله خرابی لوله سیلیکونی

E43  تأخیر در بسته شدن

 پرشر سوئیچ هوا

Air 

pressure 

switch/fan 

error 

 پرشرسوئیچبررسی  خرابی پرشرسوئیچ

با بروز این مشکل پکیج متوقف شده و 

 دهد.پس از رفع عیب بکار خود ادامه می

خرابی فن و مسدود شدن 

 دودکش

بررسی مسیر دودکش یا 

 تعویض فن

 بررسی ولتاژ برق پایین بودن ولتاژ برق شهری

 بررسی سالمت فن خرابی ونتوری فن

E50  عدم اتصال کانکتور

CN4 

CN4 

connection 

error 

در  CN4عدم اتصال کانکتور 

 برد 

بررسی و اتصال کانکتور 

CN4 در برد 

با بروز این مشکل پکیج متوقف شده و 

 دهد.پس از رفع عیب بکار خود ادامه می

E51  عدم اتصال کانکتور

CN10 

CN10  

connection 

error 

 CN10عدم اتصال کانکتور 

 در برد

بررسی و اتصال کانکتور 

CN10 در برد 

با بروز این مشکل پکیج متوقف شده و 

 دهد.پس از رفع عیب بکار خود ادامه می

E60 خطا در قسمت پمپ 
Pump error 

 تعمیر یا تعویض پمپ خرابی پمپ
پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.
عدم اتصال کابل پمپ یا 

 وجود قطعی در کابل

کانکتور پمپ و سیم بررسی 

 رابط آن

E61  اختالل در کارکرد

 پمپ

PCB error-

pump is 

running 
 تعویض برد مشکل در برد

پس از رفع مشکل سیستم را ریست 

 کرده تا دوباره شروع بکار کند.
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 اخطارهای دستگاه: -19

 

کد 

 اخطار
 توضیحات راه حل علت احتمالی پیام ایراد

P01  تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت

 باشد. C˙7در یک ثانیه بیشتر از 

Circulation 

problem 
مانند خطای 

E02 
 E02مانند خطای 

با بروز مشکل ذکر شده در سیستم برای بار 

اول، این اخطار بر روی صفحه نمایش ظاهر  

 شود.می

P02  دمای آبگرم گرمایش رفتC˙11 

 از برگشت بیشتر باشد.

Circulation 

problem 
مانند خطای 

E02 
 E02مانند خطای 

با بروز مشکل ذکر شده در سیستم برای بار 

اول، این اخطار بر روی صفحه نمایش ظاهر  

 شود.می

P03  دمای آبگرم گرمایش برگشت

C˙01 .از رفت بیشتر باشد 

Circulation 

problem 
مانند خطای 

E02 
 E02مانند خطای 

شده در سیستم برای بار با بروز مشکل ذکر 

اول، این اخطار بر روی صفحه نمایش ظاهر  

 شود.می

P06 فشار پایین آب مسیر گرمایش 
Low water 

pressure 

نبود آب در 

 سیستم
 باز کردن شیر پر کن

با بروز مشکل ذکر شده در سیستم، این 

 شود.اخطار بر روی صفحه نمایش ظاهر  می

P07  گرمایشفشار باالی آب مسیر 
High water 

pressure 

سیستم بیش 

از حد آبگیری 

 شده است

تخلیه مقداری از آب مسیر 

گرمایش و بررسی وضعیت 

 شیر پر کن

با بروز مشکل ذکر شده در سیستم، این 

 شود.اخطار بر روی صفحه نمایش ظاهر  می

P21  اولین شکست در به وجود آمدن

 شعله

Gas/flame 

warning 
مانند خطای 

E30 
 E30مانند خطای 

با بروز مشکل ذکر شده در سیستم، این 

 شود.اخطار بر روی صفحه نمایش ظاهر  می

P22  دومین شکست در به وجود آمدن

 شعله

Gas/flame 

warning 
مانند خطای 

E30 
 E30مانند خطای 

با بروز مشکل ذکر شده در سیستم، این 

 شود.اخطار بر روی صفحه نمایش ظاهر  می

P23  شعله در حین کار پکیجقطع 
Gas/flame 

warning 

خرابی الکترود 

تشخیص 

 شعله

بررسی الکترود و تعویض در 

 صورت نیاز

با بروز مشکل ذکر شده در سیستم، این 

 شود.اخطار بر روی صفحه نمایش ظاهر  می

 

 (آبگرم بهداشتی جهت تأمین تابستانه )فقط حالتوارد شدن به . 10-3

 شیر گاز را باز کنید. -0

)در صورت روشن بودن دستگاه این دو مرحله  را فشار دهید. 3 و دکمه متصل نمودهبرق جریان دستگاه را به سیم  -2

 شود.(حذف می

 شود.خاموش می LCD 04و  03( پکیج به حالت تابستانه رفته و قسمت MODE) 7با فشار کلید شماره  -3

در همین  کنید.دما را روی مقدار مورد نظر تنظیم می 4با استفاده از ولوم شماره  در حالت تابستانه، برای تنظیم دما -4

 بدون وارد شدن به حالت زمستانه تنظیم کرد.توان دمای آب گرمایش را می 4حالت با چرخاندن ولوم شماره 

 (غییر وضعیت داد.توان ت( میMODE) 7در صورت تمایل برای رفتن به حالت زمستانه با فشار مجدد کلید شماره )
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 تغییر نوع گاز: -23

این در حالی است که پکیج حاضر آماده گاز مایع طراحی شده اند  یا های ایساتیس برای کار با گاز طبیعی )متان( وپکیج

کز خدمات مر تریننزدیکبایست با در صورتی که نیاز دارید گاز مصرفی دستگاه را تغییر دهید میو  استبه کار با گاز شهری 

 از فروش منطقه خود تماس بگیرید. پس

 تعمیر و نگهداری: -21

عمیر و ت شود.تعمیر و نگهداری سالیانه و منظم جهت کنترل و بررسی کامل پکیج توسط تکنسین مجرب توصیه می

 .گرددبعدی و افزایش طول عمر دستگاه می هایهزینهنگهداری صحیح همیشه موجب کاهش 

 .استتوجه: هزینه رسوب گیری مبدل و شستشوی مدارهای سیستم گرمایش بر عهده مشتری 

گیری از هر گونه آسیب و خسارت، به مصرف کننده و افراد غیر مجاز اجازه تعمیر دستگاه داده نشده و در به منظور جلو

 ی را ندارد.سازنده دستگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت یا آسیب احتمال این صورتغیر 

ی ارانتفقط در صورت راه اندازی پکیج توسط تکنسین مجاز شرکت، اجازه استفاده از آن را دارید در غیر این صورت گ

 دستگاه معتبر نخواهد بود.
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 :برقی هاینقشهراهنمای  -22

 R عنوان عنوان انگلیسی اختصار عالمت

 
CHFT 

 orwardFeating H entral C

emperatureT 
 0 دمای آب رفت گرمایش مرکزی

 
CHRT 

 eturn R eatingH entral C

emperatureT 
 2 دمای آب برگشت گرمایش مرکزی

 
ST emperatureT anitary S 3 دمای آب بهداشتی 

WPS

 
WPS ensorSressure  Pater  W 4 سنسور فشار آب 

F.M

 
FM eterMlow  F 1 فلومتر 

 
MGV alveVas  Gng   odulatiM 1 مدوالر گاز 

 
APS witchSressure  Pir  A 7 سوئیچ فشار هوا 

 
GV alveVas  G 1 شیر گاز 

SG
 SG ratoreenGpark  S 1 جرقه زن 

 FD etectionDlame  F 01 الکترود تشخیص شعله 

 
FAN FAN 00 فن 

P
 

Pump Pump 02 پمپ 

 
TS witchShermostat  T 03 ترموستات حد 

 
RT hermostatToom  R 04 ترموستات اتاقی 

 
OS ensorSutdoor  O 01 سنسور دمای بیرونی 

M

 
3.W.V alveVay  W  3 01 شیر سه راهه 

 Earth rthaE )07 ارت )بدنه 

 
Fuse Fuse  01 ولت 211 آمپر 2فیوز 

Reset 
Esc

MENU

MODE

+ -+-

 

LCD & 

Panel 
LCD & Panel 01 پنل جلو و نمایشگر 
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 پکیج کاریز:و برد  نقشه برق -23
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 کاریز برد کنترلی پکیج 01شکل 

 نمودارهای فنی: -24

 

 

 خروجی پکیج براساس فشار گاز طبیعینمودار توان  01شکل 

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25

ن 
توا

(
kw  )

 kW31پکیج 

 kW21پکیج 

 گاز طبیعی در خروجی شیر گاز–(mbar)فشار 
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 کیلو وات 31و  21پکیج  منحنی مشخصه پمپ 07شکل 

 الزامات ایمنی: -25

  ه متناسب با ک آبگرم بهداشتیبه مدار گرمایشی مناسب )مانند رادیاتور( و شبکه توزیع کننده  بایستمیدستگاه مذکور

 .نیستتوان و عملکرد آن باشد متصل شود. استفاده از این دستگاه به غیر از مواد توصیه شده مجاز 

  هایرالعملدستومسئولیتی در قبال خسارات احتمالی ناشی از استفاده نادرست و یا عدم توجه به  گونههیچسازنده دستگاه 

 مندرج در این دفترچه را ندارد.

  مطابق قوانین جاری و یا اصول فنی و قواعد مشخص شده توسط  بایستمیو یا هر نوع مداخله در دستگاه نصب و تعمیر

 تواندمیقطعات داخلی مخصوصاً اجزاء مهر و موم شده،  کاریدستسازنده باشد. نصب غیر صحیح دستگاه و همچنین 

د، لذا سازنده دستگاه هیچ گونه مسئولیتی در نه تنها به شخص بلکه به مکان نصب و لوازم اطراف آن نیز آسیب برسان

 اجزاء داخلی توسط تکنسین غیر مجاز را ندارد. کاریدسترابطه با نصب دستگاه و 

 دودکش و اتصاالت مربوط، باید دستگاه را خاموش و شیر گاز را ببندید. در  ،برای انجام هرگونه تعمیرات بر روی دستگاه

قرار  OFFدستگاه را در وضعیت  ،دو شاخه را از پریز برق کشیده شودمییج، توصیه صورت عدم استفاده دراز مدت از پک

 .کنیدتخلیه را و حتماً در زمستان آب سیستم  را ببندیدشیر گاز  ،داده

 مودبرای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه، باید موارد زیر را رعایت ن: 

از مواد وسایل غیر قابل اشتعال جهت  -3ز خارج کنید. دو شاخه برق دستگاه را از پری -2پکیج را خاموش کنید.  -0

 .نمائیدنظافت پکیج استفاده 

  نمایندبه کودکان یا افراد غیر متخصص اجازه ندهید تا بدون ناظر از دستگاه استفاده. 

 .هرگز با پای برهنه و دستان مرطوب به پکیج شوفاژ دیواری دست نزنید 

 ،دو شاخه دستگاه را از پریز بکشید. حتماً قبل از تمیز کردن پکیج شوفاژ دیواری 



41 

 

 :در صورت نصب پکیج در فضای باز، موارد زیر را رعایت فرمایید 

 آب ورودی و خروجی برای جلوگیری از یخ زدگی هایلولهعایق نمودن  .0

 مسقف بودن محل نصب و قرار دادن پوشش محافظ در اطراف دستگاه .2

  تنظیم کننده یا کابل های مربوط  هایسیستمها، یا قطع کردن کابل کاریدستحتی در صورت قطع بودن برق شهر، از

 ایمنی خودداری نمایید. هایسیستمبه 

  فشار آب مدار گرمایش را بررسی نمایید. این فشار همواره باید در محدوده مجازاز روی نمایشگر باریکهر چند وقت ، 

bar 1/0-0 .ی فشار دستگاه، نشانگر وجود نشتی در سیستم لوله کشی محل نصب اافت مکرر و دوره قرار گرفته باشد

ایش در سیستم گرم ترسریعموجب ایجاد رسوب و باید فوراً رفع عیب گردد، چراکه تزریق مداوم آب تازه به سیستم  است

 را قطع نموده و در هر زمان اگر احتیاج به افزایش فشار یا تخلیه مدار گرمایش باشد، شیر گاز ورودی به دستگاه .است

 را فشار دهید. resetپس از آبگیری یا تخلیه، بعد از باز نمودن شیر گاز کلید 

  وجود داشته  گرادسانتیدرجه  1در صورتی که پکیج در محیط بیرون نصب شده یا احتمال کاهش دمای هوا تا کمتر از

 "دگیزضد یخ "، سیستم این صورتیرا در غیر باشد، دو شاخه دستگاه را از پریز برق نکشید و شیر گاز را نبندید؛ ز

 .افتدمیدستگاه از کار 

  با سرویس سالیانه پکیج شوفاژ دیواری، توسط سرویس کار مجاز، از عملکرد صحیح، کارکرد بهینه و  شودمیتوصیه

 افزایش طول عمر آن اطمینان حاصل کنید.

 د آن به داخل پکیج شوفاژ دیواری، در مسیر و احتمال ورو یکه لوله کشی آب شهربا توجه به وجود ذرات معلق در شب

 بازدید و در صورت لزوم تمیز نمایید. باریکورودی آب به دستگاه یک صافی قرار دارد که بهتر است آن را حداقل سالی 

 ن حالحداقل ممکن است. با ای به میزان که ته نشین شدن رسوب آب در آن ای طراحی شده استاین دستگاه به گونه 

 :کندمیدر مناطق با امالح زیاد آب، رعایت نکات زیر دوام دستگاه را در برابر رسوب آب بیشتر 

، هداشتیآبگرم بتنظیم دمای  کلیدگرم با درجه حرارت باال نیاز ندارید، بهتر است به وسیله  در مواقعی که به آب -0

 درجه ممکن نگه دارید. ترینپاییندمای آب را در 

ل از سرویس کار مجاز بخواهید پکیج شوفاژ دیواری را بازدید و در صورت نیاز آن را رسوب گیری در سا باریک -2

 .نمایدو سرویس 

 از سرویس کار مجاز بخواهید تا در مسیر ورود آب به پکیج شوفاژ دیواری یک دستگاه سختی گیر نصب نماید. -3

 ار مجاز با ک س حاصل فرمایید تا در اسرع وقت، سرویساگر دستگاه نیاز به تعمیر داشت، با مرکز مشتریان ایساتیس تما

 قطعات یدکی استاندارد برای تعمیر دستگاه مراجعه نماید.
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  صفحه کنترل و قطعات پالستیکی پکیج شوفاژ دیواری از یک دستمال آغشته به آب و کاور اصلیبرای تمیز کردن ،

 مقاومتر( استفاده نمایید. هایلکهآب و الکل )برای  %11صابون یا مخلوط 

 زبر و ساینده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. هایمحلولنکته: به هیچ عنوان از مواد نفتی یا 
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 مشخصات فنی پکیج: -20

 

 30 26 واحد مشخصات
 KW 26/9.6 30 توان حرارتی ورودی اسمی

 KW 24/8.7 28 توان حرارتی خروجی اسمی

 Cº 30~80 30~80 گرمایش مرکزیمحدوده دمایی مدار 

 Bar 3 3 حداکثر فشار کاری مدار گرمایش مرکزی

 Bar 0.2~6 0.2~6 ماکزیمم/مینیمم فشار آب ورودی

 Cº 30~60 30~60 ماکزیمم/مینیمم دمای آبگرم بهداشتی

 L/bar 1/8 1/8 منبع انبساط)ظرفیت/فشار اولیه(

 Cº21=TΔ L/min 13.7 16 دبی جریان آب گرم مصرفی 

 Cº31=TΔ L/min 11.5 13.4دبی ویژه آبگرم بهداشتی 

 L/min 2~2.5 2~2.6 حداقل دبی آب گرم مصرفی

 V/Hz 220~230/50 220~230/50 ولتاژ/فرکانس

 W 110 150 حداکثر توان برق مصرفی

 Inch G3/4 G3/4 اتصال مدار گرمایش مرکزی

 Inch G3/4 G3/4 اتصال گاز

 Inch G1/2 G1/2 مصرفیاتصال آب سرد و گرم 

 mm 60/ϕ100ϕ 60/ϕ100ϕ خروجی دود/ورودی هوا

 2H3B/Pǁ 2H3B/Pǁ … رده گاز مصرفی

 m bar 20 20 حداکثر فشار گاز طبیعی

 NOx class 3 3کالس 

 kg 35 36 وزن خالص

 mm 740×410×328 740×410×328 ابعاد)ارتفاع*عرض*عمق(

 IP X4D X4D درجه حفاظت سیستم الکتریکی

 B22-B32-C12-C32 انواع شیوه های نصب دستگاه
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 :ایدورهچک کردن  -27

 نام قسمت
بازدید 

 ایدوره
 موارد احتمالی

 تمیزی و عدم وجود رسوب سالیانه مبدل اصلی

 گیری در صورت نیازرسوب و رسوب عدم وجود سالیانه (های دومبدلهمبدل ثانویه)در دستگاه

 روتور و هواگیر اتوماتیک ،پمپتمیز کردن  سالیانه *پمپ

 سالیانه منبع انبساط
نشتی آب  عدم وجودبار پشت صفحه و  0وجود فشار 

 به سمت دیگر صفحه

 هابازدید چشمی و تمیزی پره سالیانه فن

 سالیانه پرشر سوییچ هوا
کنترل لوله سیلیکونی و عملکرد براساس فشارهای 

 تعریف شده

 گرفتگی ژیگلورها عدمتمیزی و  سالیانه مانیفلد شعله

 سالیانه زن و سیستم تشخیص شعلهجرقه
دم عفاصله کافی بین کنترل شعله و صفحات شعله و 

 گیری جریان یونیزاسیونها و اندازهوجود دوده در آن

 عملکرد صحیح و چک کردن چرخش مناسب آن سالیانه فلومتر

 هاسوراخگرفتگی  عدمتمیزی فیلتر و  سالیانه فیلتر آب گرمایش و بهداشتی

 نشتی عدم وجود سالیانه شیر اطمینان

 گرفتگی لوله عدمعملکرد صحیح این قسمت و  سالیانه مسیر بای پس

 توان تا حدودی به کیفیت آب مدار گرمایش در دوران کارکرد پی برد.با کنترل روتور و شافت پمپ می *

 ضمانت نامه: -28

. چنانچه در طول این مدت دستگاه شما دچار نقص استماه از تاریخ نصب دارای ضمانت نامه  31دستگاه پکیج به مدت 

 رایگان توسط شرکت ایساتیس انجام خواهد شد. صورتبهفنی گردد، تعمیر و تعویض قطعه آسیب دیده 

 :استاین ضمانت نامه در موارد مزبور فاقد اعتبار 

 .ایساتیس کاران مجاز از سرویسنصب پکیج شوفاژ دیواری توسط افرادی غیر  -0

 .مجاز کارانسرویستغییر شرایط نصب توسط افرادی غیر از  یا جابجایی دستگاه و کاریدستتعمیر،  -2

 .صحیح از دستگاهنا استفاده  -3

 .عدم رعایت الزامات ایمنی مندرج در این راهنما -4
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 .مخدوش شدن یا از بین رفتن شماره سریال دستگاه -1

 .بازبینی ادواریصدمات ناشی از عدم  -1

 .مجاز بر روی آن کارسرویسمفقود یا مخدوش شدن ضمانت نامه یا عدم وجود مهر و امضای  -7

 . آسیب دیدگی دستگاه بر اثر عواملی از قبیل آتش سوزی، رعد و برق، سیل، زلزله و ... -1

فشار بیش از حد آسیب دیدگی دستگاه بر اثر عوامل محیطی غیر معمول و مغایر با جدول مشخصات فنی، نظیر  -1

 . گاز، باال بودن بیش از حد امالح آب، نوسان برق و ...

 . آسیب دیدگی دستگاه بر اثر استفاده غیر متعارف نظیر مصارف صنعتی، غیر خانگی و ... -01

کار  صافی آب و آمد و رفت سرویس کردن ، سرویسایدوره، هزینه هرگونه سرویس نامهضمانتدر طول دوره اعتبار 

 عهده مشتری است. مجاز به 

 


