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 ضطح

 A ضفت سیستن گطهبیطی E ثطگطت سیستن گطهبیطی

 B ذطٍخی آثگطم ثْساضتی S ذطٍخی ضیط اعویٌبى

 C ٍضٍزی گبظ T ضیطترلیِ

 D ٍضٍزی آة سطز F ضیطپطوي

F 
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 ًـوای کلی   

 ضطح 

 1 ٍرٍدی َّا برای سیستن لَلِ دٍتایی  9 شیر اطویٌاى سِ بار 

 2 پرشر سَئیچ َّا  10 الکترًٍیکی تجْیسات جؼبِ

 3 ٍرٍدی پرشر سَئیچ َّا آًتی کٌذاًس،  11 فلَهتر

 4 ترهَستات حذ  12 پوپ 

 5 هبذل اصلی  NTC2)) 13 یدهای برگشت گرهایش هرکسسٌسَر 

 6 (NTC1)  یدهای رفت گرهایش هرکسسٌسَر  14 في 

برًر ٍ الکترٍد ّا   15 ًقاط تست آًالیس احتراق  7 

 8 شیر گاز ٍ جرقِ زى  16 هسیر خرٍجی دٍد

 

  
 

9 

10 

11 



` 
 

Page 4 of 19 
 

EDITION 90.4 

  گرٍُ صٌعتی گرها آفریي ایساتیس

  

SUPER LUX 24 FF  
 

 دفترچِ آهَزش فٌی

 ًل فرهاىپا

 

 

 

 ضطح
 ON/OFF" 1 "ولیس  6 ٍلَم تٌظین زهبی آثگطم ثْساضتی

 2 چطاؽ سجع، ًطبى زٌّسُ فؼبل ثَزى پىیح 7 (اذتیبضی)هحل ًصت تبیوط 

 3 آة زضخِ فطبض 8 چطاؽ لطهع خْت هطرص وطزى ذبهَضی پىیح ثسلیل ًجَز ضؼلِ

 4 ٍلَم تٌظین زهبی گطهبیص هطوعی Reset" 9 "زووِ 

چطاؽ لطهع  +  سجع ًطبًسٌّسُ زهب ٍ وس  ذغب ّب(LED)چطاؽ  ػسز 5

 هطرص وٌٌسُ ذبهَضی زستگبُ ثِ زلیل گطهبی ثیص اظ حس
10 

 چطاؽ ظضز ًطبى زٌّسُ ذغب زض ترلیِ زٍز
5 
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شَفاش هراحل عولکرد پکیج در هَد 
 

 

 بازٓ دهایی

 

40°C  82°C 

تٌظیوی   زهبیی ٍلَم گطهبیطی،ثب  گطزاًسى 

  .  ظبّط هی گطزز ثبًیِ ثط ضٍی صفحِ ًوبیص4 ثِ هست  

 لطاض " آثگطم ثْساضتی " زض ٍضؼیت ضیط ثطلی ، پىیحآهبزُ ثىبضزض ظهبى 

ضبفت ضیط ) لی، ضیطثط(ضَفبغ) ضسى سیستن گطهبیص فؼبل ثب .زاضز

هسیط  ٍ لغغ هجسل ثبًَیِ ضا هسیط ذطٍخی (ثطلی ثِ ثبال ضاًسُ هی ضَز

  . ًوبیس هی ثطگطت هساض گطهبیص ضا ثبظ

 درخَاست گرهـــایش

 (ضیر ترقی)  فعال ضذى ضیر سِ راِّ

 پوپ رٍضي هی ضَد 

 

:  ضَزصبزضظیط هَاضز زضذَاست گطهبیص هی تَاًس تَسظ یىی اظ 

.  ثطًبهِ ضیعیتبیوط ( 2 تطهَستبت اتبلی(1
  

پوپ پس اظ تمبضب ثطای گطهبیص، خْت اهىبى تغییط ٍضؼیت ضیط ثطلی، 

خْت تغییط  ثبًیِ تأذیط ضٍضي هی ضَز تب ضیط ثطلی فطصت وبفی 7ثب 

 اظ سیستن گطهبیطی  ثطگطتآةخطیبى پوپ  . زاضتِ ثبضسضفت ٍضؼیت

 . ضا ثِ سوت هجسل اصلی هی فطستس

  ثبًیِ 7    

 في رٍضي هی ضَد 

الظم ثصوط است لجل اظ ". في ضطٍع ثِ وبض هی وٌسزض هسل ّبی في زاض

فؼبل ضسى في هساض پطضط َّا هی ثبیس ثبظ ثبضس ٍ زض صَضت ثستِ ثَزى 

  "هساض لجل اظضٍضي ضسى في زستگبُ ثب ذغبی زٍزوص هتَلف هی ضَز

 ازاهِ 
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 . ضَز احتطاق تبًهیي هی ثْتطیي  تَاى تٌظیوی ثطایثب گبظ  هطعل  اٍلیِاحتراق

 تررسی تطخیص ضعلِ

. ضَز  هیثطضسی ( ضؼلِتطریص)یًَیعاسیَى  ضؼلِ تَسظ الىتطٍز ٍخَز

( یب اضىبلی زض تطریص آى ثَخَز آیس). ُ ثبضس ٍخَز ًساضتیاگط احتطاق

  .  ضسُ ٍ زستگبُ هتَلف هی ضَزذبهَش پىیح

 ضیرگاز ٍ جرقِ زى  ضذى فعال
 َّا، اثتسا خطلِ ظى ٍ سپس ضیطگبظ فؼبل ثؼس اظ فؼبل ضسى پطضطسَئیچ

  .هی گطزز

ایي وٌتطل تَسظ سٌسَضّبی حطاضتی هساض ضفت ٍ ثطگطت سیستن 

 .ضَز   اًدبم هی(NTC1 , NTC2) گطهبیطی

  ( ΔT = رفتدهای  –برگشت دهای  )
 

 کٌترل جریاى آب 

، فؼبل ثَزى في "في ٍ هحیظ"ثب تطریص اذتالف فطبض : پطضط سَیچ َّا

ٍ ثبظ ثَزى هسیط ذطٍخی زٍز ضا ثِ  ثطز اػالم هی ًوبیس ٍ اخبظُ ازاهِ 

ٍ زض صَضت هطبّسُ ػیت زض في ٍ یب ذطاثیِ فؼبلیت پىیح ضا هی زّس 

پطضطسَیچ َّا ٍ گطفتگی هسیط ذطٍخی زٍز، پىیح ثب ذغبی زٍزوص 

. هتَلف هی گطزز

 

پرضرسَئیچ َّا   کٌترل تَسط 

ح 
ىی

ی پ
بز

 ػ
طز

لى
ػو

 
زهبی حس    تَسظ تطهَستبت حس ٍالغ ثط ضٍی هسیط ضفت 4102

. (حتی ظهبًی وِ ضؼلِ ضٍضي است)گطهبیص هطوعی چه هی ضَز 

ضسُ ٍ  (لغغ)زضصَضت گطم ضسى ثیص اظ حس پىیح، هساض تطهَستبت ثبظ 

یه تَلف هَلت اتفبق هی افتس ٍلی ذغبیی ًوبیص زازُ ًوی ضَز، اگط 

تَلف  ) ثبًیِ ٌَّظ تطهَستبت ثبظ ثبضس سیستن ذبهَش هی ضَز5ثؼس اظ 

 .  هیطَز زازُ ًوبیص ٍ ذغب ی گطهبی ثیص اظ حس . (غیطهَلت
 

 کٌترل دهای حذ 

 تَاى ضؼلِ ضا پىیح  تَسظ یَى ّبی تطریص،پس اظ تطریص ضؼلِ

  . هی وٌستٌظین گطهبی زضذَاستیثب هغبثك 
 

 

 هذٍالسیَى ضعلِ 
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  گرهایص هرکسی سیستنّیذرٍلیکی ًوَدار     

 
 

  (L/h 350حساوثط ثب ظطفیت  ) .ضَز  هیثبظاتَهبتیه ثصَضت ثبی پبس ضیط  ، ثرَثی صَضت ًگیطزهساض ضَفبغ، گطزش آة اگط زض 
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:  آبگرم بْذاشتی سیستناصَل عولیاتی 
 

 بازٓ دهایی

 حذاکثر حذاقل

36°C  60°C 

 زازُ هی ضَزًوبیص   ثبًی4ِت ز ثن تٌظیوی زهبییٍلَم ثْساضتیثب گطزاًسى 

 

 

 تقاضا جْت آبگرم هصرفی 

 شیر سِ راِّ 

 گرهایص خاهَش  گرهایص رٍضي 

 هغسی ضیر سِ راِّ

  ی ضَدجاتجا م

هغسی ضیر هَقعیت 

  هٌاسة سِ راِّ

ثبظ ضسى یىی اظ ضیطّبی آثگطم )ٍخَز تمبضب ثطای آثگطم هصطفی 

ویت فلَسَییچ هیىطٍسَییچ تطریص زازُ + تَسظ فلَهتط  (هصطفی

صفحِ . ضسُ ٍ پىیح زض هَز آثگطم ثْساضتی ضطٍع ثِ وبض هی ًوبیس

 ضطٍع ثِ 40ًوبیص زهبی تٌظین ضسُ ثطای آثگطم ثْساضتی  ٍ چطاؽ 

 .چطوه ظزى هی ًوبیس ًوبیص هی زّس

 سِ ضاِّلطاض زاضز ضیط  (آهبزُ ثىبض) stand - byٍلتی پىیح زض حبلت 

لطاض اگط پىیح زض سیستن گطهبیطی . هی ثبضسزض حبلت آثگطم ثْساضتی 

 ثسٍى ذبهَش تمبضبیی ثطای آثگطم ثْساضتی ٍخَز زاضتِ ثبضسگیطز ٍ 

آثگطم ثْساضتی حبلت ضیط سِ ضاِّ ثِ ضٍی هغعی  پوپ، هطؼل ٍ ضسى

 ضفتِ ٍ اظ آًدب ثِ  پوپثِ عطف ثبًَیِهجسل آة ذطٍخی اظ . هی ضٍز

 . ضٍز هجسل اصلی هی سوت

 پوپ رٍضي هی ضَد
  ثِ هجسل ثبًَیِآة اظ خطیبى پوپ  پس اظ تمبضب ثطای آثگطم ثْساضتی

 . هی فطستس  سوت هجسل اصلی

 

 ازاهِ 

 في رٍضي هی ضَد 

 
 

الظم ثصوط است لجل اظ فؼبل ضسى في هساض ".في ضطٍع ثِ وبض هی وٌس

پطضط َّا هی ثبیس ثبظ ثبضس ٍ زض صَضت ثستِ ثَزى هساض لجل اظ ضٍضي 

  "ضسى في زستگبُ ثب ذغبی زٍزوص هتَلف هی ضَز

 

 پرضرسَئیچ َّا

 

، فؼبل ثَزى في "في ٍ هحیظ"ثب تطریص اذتالف فطبض: پطضط سَیچ َّا

ٍ ثبظ ثَزى هسیط ذطٍخی زٍز ضا ثِ  ثطز اػالم هی ًوبیس ٍ اخبظُ ازاهِ 

ٍ زض صَضت هطبّسُ ػیت زض في ٍ یب ذطاثیِ فؼبلیت پىیح ضا هی زّس 

پطضطسَیچ َّا ٍ گطفتگی هسیط ذطٍخی زٍز، پىیح ػیت هطثَعِ ضا ثِ 

. صَضت وس ًوبیص هی زّس
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احتراق هطعل 
 

 تررسی تطخیص ضعلِ

 

  جرقِ زى ٍ ضیر گاز  ضذىفعال
 َّا ، اثتسا خطلِ ظى ٍ سپس ضیطگبظ پطضطسَئیچٍصل ضسى هساض ثؼس اظ 

  .فؼبل هی ضَز

 

ایي وٌتطل تَسظ سٌسَضّبی حطاضتی هساض ضفت ٍ ثطگطت سیستن 

 .ضَز   اًدبم هی(NTC1 , NTC2) گطهبیطی

 
 

 کٌترل جریاى آب 

 . ضَز احتطاق تبًهیي هی ثْتطیي  تَاى تٌظیوی ثطایثب گبظ 
 

. ضَز  هیثطضسی ( ضؼلِتطریص)یًَیعاسیَى  ضؼلِ تَسظ الىتطٍز ٍخَز

( یب اضىبلی زض تطریص آى ثَخَز آیس). ُ ثبضس ٍخَز ًساضتیاگط احتطاق

 ضسُ ٍ ثب ضٍضي ضسى چطاؽ لطهع ضؼلِ ػولىطز زستگبُ  ذبهَش پىیح

  . هتَلف هی ضَز
 

ج 
ــ

کی
ی پ

اد
ــ

 ػ
رد

ــ
کـ

ػو
 

 هذٍالسیَى ضعلِ 

تٌظین ضسُ ثط ضٍی  )حساوثط تَاى آثگطم ثْساضتی  هسٍالسیَى ثیي

  ٍاتفبق هی افتس( تٌظین ضسُ ثط ضٍی ضیط گبظ)ٍحسالل تَاى  (ضیطگبظ

. هبًس هی هطؼل تب ضسیسى ثِ زهبی پیطگیطی اظ تطىیل ضسَة ضٍضي

 .ضَز  هیاًساظُ گیطی  NTCsآثگطم ثْساضتی  زهب تَسظ سٌسَض

زهبی حس    تَسظ تطهَستبت حس ٍالغ ثط ضٍی هسیط 4102

حتی ظهبًی وِ ضؼلِ ضٍضي )ضفت گطهبیص هطوعی چه هی ضَز 

زضصَضت گطم ضسى ثیص اظ حس پىیح، هساض تطهَستبت ثبظ . (است

ضسُ ٍ یه تَلف هَلت اتفبق هی افتس ٍلی ذغبیی ًوبیص زازُ  (لغغ)

 ثبًیِ ٌَّظ تطهَستبت ثبظ ثبضس سیستن ذبهَش 5ًوی ضَز، اگط ثؼس اظ 

هطرص  زثط ضٍی صفحِ ًوبیص ثب نٍ ذغب . (غیطهَلتتَلف  )هی ضَز

 . ضَز  هی

 

 کٌترل دهای حذ 

 ضٍضي ٍ ذبهَش ، ثبیس اظخْت وبّص تطىیل ضسَة زض هجسل ثبًَیِ

ثِ   زض هَز آثگطم ثْساضتی تب حس اهىبى خلَگیطی وطز هطؼلظیبزضسى 

 : ایي هٌظَض هطؼل اظ ثطًبهِ ظیط پیطٍی هی وٌس

 T set 

حس زهبی 

ضس تطىیل 

 ضسَة

ضٍضي ضسى 

 هدسز

سٌسَض ضفت 

 ضَفبغ

Non 
influente 

85°C 81°C 

سٌسَض آثگطم 

 ثْساضتی 

> 52°C 65°C 64°C 

<52°C 62°C 61°C 

 

دهای پیطگیری از تطکیل 

 رسَب 
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 آثسطز ٍضٍزی

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

   

 ًوَدار ّیذرٍلیکی سیستن آتگرم هصرفی        
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 زووِ ّت فؼبل وطزى آىج.  هی ضَزاستفبزُ (حسالل ٍ حساوثط گبظ)ضیطگبظ ایي فبًىطي خْت آًبلیع احتطاق صحیح پىیح ٍ وبلیجطاسیَى  اظ

Reset زستگبُ ثب حساوثط تَاى ضطٍع ثىبض هی ًوبیس  ثبًیِ فطبض زّیس5 ُ   هست ضا ة. 

 

فاًکشي ضذ یخ زدگی 

 

 "اًکطي ف

  "دٍدکص تویسکي

         زلیمِ فبًىطي ذَز ثِ ذَز غیط فؼبل10ثؼس اظ  غیط ایي صَضت زض.  ضا فطبض زّیس RESET زووِ (تویع وطزى لَلِ زٍزوص)خْت ذطٍج اظ فبًىطي  

 ضَز  هی

تصوین گرفتِ  (  NTC1 ) دهای سٌسَر رفت تر طثق تاضذ ایي فاًکطي درزهاًیکِ پکیج رٍضي ٍ آهادُ تکار 

. ٍ طثق هراحل زیر عول هی کٌذ

   پایاى ٍضؼیت  ػولکرد  شرٍع ٍضؼیت 

 
ت 

خس
ت ً

عی
ٍض

 

زهبی تطریص زازُ ضسُ 

  NTC1تَسظ سٌسَض 
 3C ٍ 8Cثیي 

  ضٍضي هی ضَز پوپ  

 ِّضا یه هغعی  هَلؼیت ضبفت  شیر سِ را

 یه زلیمِ ثط ٍزلیمِ ثط ضٍی سیستن گطهبیص 

 .  هی زّسلطاضضٍی سیستن آثگطم هصطفی 

وِ زهبی ٍلتی 
NTC1  ≥ 9°C 

 

 

 

 

 

 

 

           ( 3C<NTC1<8C ) ضطایظ شوط ضسُ زض ٍضؼیت ًرست ٌَّظ ثطلطاض ثبضس  دقیق20ِ ثؼس اظ اگط

. هیطَز فبًىطي ضس ید ظزگی ٍضؼیت زٍم پىیح ٍاضز 

 

 

   پایاى ٍضؼیت  ػولکرد  شرٍع ٍضؼیت

م 
دٍ

ت 
عی

ٍض
 

زهبی تطریص زازُ ضسُ 

 ظیط NTC1تَسظ سٌسَض 

3C   است 

 ـ هطؼل  ثب حسالل تَاى ضٍضي هی ضَز 
ضٍضي هی ضَز    پوپـ 

 .  لطاض هی گیطز" سیستن گطهبیطی"ـ ضیط سِ ضاِّ ثط ضٍی 

 

تب ظهبًی وِ 

  NTC1زهبی 

 30°C 
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 کٌترل جریاى آب    

 

 اتفاقی کِ رخ هی دّذ   کٌترلزهاى  رًٍذ کٌترل

   > 7°C/sec  ضفتزهبی  گطازیبى  

 

  ( هی ضَزوٌتطل هیلی ثبًی100ِّط )

  ، ثبًیِ اٍل ثؼس اظ تطریص ضؼل4ِثدع 

ّب چه   NTCتَسظ زهبی خطیبى آة 

 هی ضَز 

 :  P1 1 ٍ  ًوبیص ذغبی  فَضیتَلف .1

  هتؼبلت گطزش ثبًیِ 10ـ 

  ثبًیِ تَْیِ هتؼبلت 10ـ 

 . ضَز ضاُ اًساظی هی  ثبًی10ِپىیح ثؼس اظ هدسزاّ 

 هتَلف    پىیح.ثؼس هدسزاّ تىطاض ضَززلیمِ  4ذغب ایي اگط  .2

 ًوبیص زازُ هی ضَز 03 1ٍ ذغبی .ضَز هی

 هتؼبلت  تَْیِ ثبًیِ 20 ـ

   هتؼبلتگطزش زلیمِ 1ـ 
 

> 20°C/sec ضفت زهبی گطازیبى   

یب  

> 20°C/sec  ثطگطت زهبی  گطازیبى  

 ( هی ضَزوٌتطل هیلی ثبًی100ِّط )

 

 ثبًیِ 7 ،ّط ظهبى وِ ضؼلِ ضٍضي ثبضس

پبیبى ذبهَضی ثؼلت ثبض ثؼس اظ ّط 

 پىیح ایوي تَلف یب زضذَاست گطهبیص

  04 1 ٍ  ًوبیص ذغبی  فَضیذبهَضی  .1

  ثبًیِ تَْیِ هتؼبلت 20 ـ

 ة هتؼبقگطزش زلیمِ 1 ـ 

> 55°C  ضفت زهبی ـ  ثطگطتزهبی 

 7ّط ظهبى وِ ضؼلِ ضٍضي ثبضس ٍ تب 

 پبیبى ثبًیِ ثؼس اظ ّط ذبهَضی ثؼلت 

 پىیح ایوي تَلف یب زضذَاست گطهبیص

                                                               P2 1 ثِ زالیل ایوٌی ٍ  اػالم ذغبی  فَضی          تَلف

  هتؼبلت گطزش ثبًیِ 10ـ 

 ثبًیِ تَْیِ هتؼبلت  10ـ 

.  ضَز هی  ثبًیِ پىیح ضاُ اًساظی10ثؼس اظ هدسزاّ 

  تىطاض ضَزهطىل ایوي تَلف زلیمِ اظ ًرستیي 4ثؼس اظ اگط  .1

ًوبیص زازُ P2 1   ضسُ ٍ ذغبی  هتَلفپىیح ثسالیل ایوٌی 

 .هی ضَز

  ثبًیِ سیطوَالسیَى هتؼبلت 10: پوپـ 

 ثبًیِ تَْیِ هتؼبلت  10:فيـ 

 .هی گطزز تبیوط صفط  ٍ ثبًیِ پىیح هدسزاً ضٍضي10ثؼس اظ 

 هدسزاً تىطاض ذغبی فَق ایوي تَلف زلیمِ اظ ًرستیي 4  ثؼس اظاگط  

 . ًوبیص زازُ هی ضَز05 1  ٍ ذغبی ضسُ هتَلفپىیح . ضَز 
 ثبًیِ تَْیِ هتؼبلت  20ـ 

   هتؼبلتگطزش زلیمِ 1ـ 

+ 10°Cهَلغ ضٍضي ثَزى ضؼلِ  زض ّویطِ   ضفت  زهبی<ثطگطت زهبی

 ایوي تَلف یه ثیبفتس اتفبق هتَالی ثبًیِ 20 ثطای ًمص اگط .1

 .ًوبیص زازُ هی ضَز P3 1  ٍ ذغبیزّس هی ضخ

  هتؼبلت گطزش ثبًیِ 10ـ 

   ثبًیِ تَْیِ هتؼبلت10ـ 

 .ضَز   ثبًیِ پىیح هدسزاً ضاُ اًساظی هی10ثؼس اظ 

زلیمِ  4 ثوست هطتجِ  2 ثبًیِ هتَالی تب 20اگط ًمص ثطای .2

اػالم هی 06 1   ٍ ذغبی هیطَزهتَلفاتفبق ثیبفتس پىیح 

 .گطزز

 ثبًیِ تَْیِ هتؼبلت  20ـ 

   هتؼبلتگطزش زلیمِ 1ـ 

+ 30°Cهَلغ ضٍضي ثَزى ضؼلِ  زض ّویطِ   ضفت زهبی<ثطگطت  زهبی
  07 1 ٍ  ًوبیص ذغبی ذبهَضی .1

  ثبًیِ تَْیِ هتؼبلت 20ـ 

   هتؼبلتگطزش زلیمِ 1ـ  .2
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ّیذرٍلیکٍاحذ   

 

 هٌجغ اًجسبط

 NTC2سٌسَض 

ثطگطت هساض گطهبیطی 
 

لَلِ ٍضٍزی ثِ هجسل 

 اصلی

 ضیط َّاگیط اتَهبتیه 

  آةپوپ
 ضیط اعویٌبى سِ ثبض

 ضیط سِ ضاِّهَتَض 

لَلِ ذطٍخی اظ هجسل 

 اصلی

 

 هجسل ثبًَیِ

ضاثظ ثبی پبس 

 اتَهبتیه

 NTC1سٌسَض 

ضفت هساض گطهبیطی 

 

 تطهَستبت حس 

 هجسل گطهبیی اصلی

 فلَهتط آثگطم ثْساضتی

هحل اتصبلی فیلتط ٍ گیح 

 آة

 هیىطٍ سَئیچ فلَ سَئیچ  آةضیط ترلیِ

(پطٍپطضٌبل)  
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 شیر سِ راِّ       
هی ضَز  وٌتطل ایي ثرص تَسظ ثطز الىتطًٍیىی  . ضَز ثِ سوت سیستن گطهبیص یب ثِ سوت هجسل ثبًَیِ اظ ضیط سِ ضاِّ استفبزُ هی   آة خطیبىخْت تغییط

.   ضیط سِ ضاِّ زض هَلؼیت آثگطم ثْساضتی لطاض زاضز ، ( stand _ by )استظهبًی وِ پىیح زض حبلت اًتظبض فطهبى 
 

 :اجسا شیر سِ راِّ 

 هَتَض ضیط سِ ضاِّ  .1

  ًگِ زاضًسُ هَتَض ضیط سِ ضاِّ (ولیپ)ثست .2

 ضیط سِ ویت اتصبل زٌّسُ (ولیپ)ثست .3

 ضاِّ ثِ ثرص ّیسضٍلیه 

 (ویت فٌطی ضیط سِ ضاِّ)ضبفت  .4

  اٍضیٌگ آة ثٌسی .5

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (.تصَیر زیر را هالحظِ کٌیذ  ). شیر سِ راِّ برای هًَتاش ، جای هخصَص دارد 

  
 

 

  " آبگرم بْذاشتی "هَقؼیت   " گرهایشی "هَقؼیت 

 

 

1 

4 

2 3 

5 
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  ٍضعیت پکیج در زهاى تغییر حالت ضیر سِ راِّ      

 

 هَتَر ضیر سِ راِّ      

. ضیط سِ ضاِّ ثَسیلِ یه هَتَض الىتطیىی اًدبم هی ضَز (هغعی)حطوت ضفت 

.  زی ٍ وبثل ثطق آى ضا خسا ويثبظ وطزُضا  (2)تٌْب وبفی است ولیپ . الظم ثِ ثبظ وطزى سبیط لسوتْبی پىیح ًیستهَتَض فَق خْت تؼَیض 

. تَسظ ثطز تغصیِ هی ضَز  (هرلَط یب فمظ ثْساضتی  )  ثط ضٍی پبًل فطهبىاًتربثیسیستن هَتَض ّویطِ ثط اسبس 

 هٌبغ برق  سیستن ّای برق 

1 2 3

STM0011 

 vac 230: ٍلتبغ   

 kohm 10:                                              همبٍهت 

اتصال ایجاد شذُ     پیي هَتَر 

 ثیطًٍی  1-2 فاًکشي بْذاشتی 

 ثِ سوت ػمت  3-2 فاًکشي گرهایشی 

: شَد گرهایش رٍشي هیسیستن زهاًی کِ 

 ثبًیِ 7گطهبیطی ثب هَتَض زض سیستن   ثِ وبضضطٍع

ظهبى الظم ثطای خبثدب ). ضَز  تأذیط اًدبم هی

 " ثِ " ثْساضتی" حبلت اظ هغعیضسى 

 (."گطهبیطی

 :بْذاشتی آبگرم یتقاضا

 ُ حبلت ةفَضی اظ حبلت گطهبیطیضیط سِ ضاِّ 

 .هی وٌس ضطٍع ثِ وبض تغییط ٍآثگطم ثْساضتی 

  : بْذاشتیتقاضا آبگرما ب

 آثگطم " ثِ " گطهبیطی "ٍضؼیت ضیط سِ ضاِّ اظ 

 تغییط هی وٌس زض حبلی وِ پوپ ٍ "ثْساضتی 

 . هطؼل ّوچٌبى زض حبل وبض ّستٌس 

 : پس از درخَاست آبگرم هصرفی 

اگط ٌَّظ گطهبیص هَضز ًیبظ ثبضس، پوپ ٍ هطؼل 

ظهبى الظم ثطای ) . ثبًیِ هتَلف هی ضًَس7ثطای 

 ثِ " ثْساضتی"خبثدب ضسى ضبفت اظ ٍضؼیت 

 اظ اثتسا "گطهبیطی"سیستنػولیبت  ( "گطهبیطی"

. ضطٍع ثِ وبض هی وٌس  

 پىیح زض حبل وبض

سیستن ثط ضٍی 

استگطهبیطی   

پىیح زض حبل 

  آهبزُ ثىبض
Stand - by  

ضیط سِ ضاِّ ثط  :  stand - byپىیح زض حبلت 

 . استضٍی ٍضؼیت آثگطم ثْساضتی
 

 

  " گطهبیطی"ضیط ثط ضٍی ٍضؼیت 
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 هبذل ثاًَیِ 
 . هجسل ثبًَیِ ثب زٍ پیچ ثِ ٍاحس ّیسضٍلیه هتصل ضسُ است 

  .هحل لطاض گطفتي پیچ ّب عَضی است وِ تٌْب زض ایي ٍضؼیت هجسل ثط سط خبی ذَز ثِ زضستی لطاض هی گیطز 

 

 دهای ضذ تشکیل رسَب 

وبّص تطىیل ضسَة زض هجسل ثبًَیِ   خْت 

 ضٍضي ٍ ذبهَش ضسى پىیح زض حیي ػولیبت سیستن ثْساضتی، 

 NTC1همساض زهبّبی تطریص زازُ ضسُ ثَسیلِ سٌسَضّبی ثِ 

ٍ NTCS  ثستگی زاضز .  

 T set ضطٍع  زهبی حس ضس ضسَة 

 

NTC1 
 (ضَفبغ سٌسَض زهبی ضفت)

 

 C 81°C°85 ثی اثط 

NTCs 

 (سٌسَض آثگطم ثْساضتی )

> 52°C 65°C 64°C 

<52°C 62°C 61°C 

 

 
 

 ثاًَیِهبذل 

 

ٍاضز  ٍ پس اظاًتمبل  A  اظهسیط آةخطیبى هجسل اصلی ، آثگطم

.  ذبضج هی ضَز B هسیطگطهبی ذَزاظ 

  

ػجَض اظ فلَسَئیچ  پس اظ  آة سطز اظ وبًبل اصلی آة گطم هصطفی 

ُ        هصطف آهبز  ثطایDاظهسیط ى گطم ضسٍاضز ٍ پس اظ   Cاظ هسیط

              .        هی ضَز  
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            ٍاحذ پوپ
  INTMTSL 15/PREMIUM-1: ًَع پوپ

 آهپر/ 26 ٍات    59

 . شَد  ثاًیِ فؼال هی15، برای  ساػت از آخریي کارکرد21سیستن ضذ جام پوپ ٍ شیر سِ راِّ ّر *  

 هبذل اصلی    
 . ایي لغؼِ گطهبی حبصل اظ احتطاق ضا ثِ آة سیستن اصلی هٌتمل هی وٌس ،ثسًِ هجسل اظ هس ٍ ثب پَضطی اظ سیلیىَى ضس ذَضزگی پَضیسُ ضسُ

ّوَاضُ گطم ضسى ثیص اظ حس هجسل ضا تحت ًظط زاضتِ ٍ زضصَضت گطهبیص ثیص اظ  (ًصت ضسُ زض ذطٍخی ایي هجسل )  C±4°C°102یه تطهَستبت حس 

 . ثبػث تَلف ایوٌی پىیح هی ضَز (...ًبضی اظ ون آثی یب)حس 

 

 

 سٌسَر حرارتی       

زض اثط اذتالف زهبی آة ضفت ٍ ثطگطت گطهبیطی گطم ثْساضتی  زهبی آة. استفبزُ ضسُ استیخْت ثطضسی ٍ وٌتطل زهبی ضفت ٍ ثطگطت اظ زٍ سٌسَض توبس

 .وٌتطل هی ضَز

 

 

 

 

 NTC1سٌسَض 

هساض ضفت گطهبیص  

 NTC2سٌسَر 

برگشت هذار 

گرهایش  
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 ترهَستات حذ 

 
 ثبًیِ 5 ٍ اگط ثؼس اظ (ثسٍى وس ذغب)ضَز هَخت لغغ هَلت پىیح هی (4C 102) تطهَستبت حس لغغ ضسى هساض تَسظ 

. هی ضَز  زضخِ ضٍضي 90 لطهع ٍ چطاؽ تطهَستبت ّوچٌبى ثبظ ثبضس هَخت ذبهَش ضسى لغؼی پىیح ٍ ضٍضي ضسى چطاؽ

ٍ  87C    زهبی تطهَستبت .خْت ضٍضي ضسى هدسز پىیح زهب هی ثبیست ثِ زهبی ًطهبل ثطای ػولیبت پىیح وبّص یبثس

 81Cثْساضتی  آثگطم  سٌسَض ضفت زض سیستن  88Cٍزهبی حس سٌسَض ضفت زض سیستن گطهبیطی 

  .ضَز   ثط ضٍی وٌتطل پبًل پىیح هدسزاً ضٍضي هیResetثسیي تطتیت ثب فطبض زازى زووِ 
 

 

 

پرشرسَئیچ َّا    
 

  ذطٍج زٍز ضا وٌتطل هی ًوبیس صحت تطریص زٌّسُ اذتالف فطبض،پطضطسَئیچ تَسظ پىیح 

 
 24kW: On= 74Pa/0,74mbar; 

        Off= 88Pa/0,88mbar. 

.  حبصل اظ وبض وطز في ضا حس ًوَزُ ٍ ثِ ثطز اػالم هیٌوبیسL پطضطسَییچ َّا، فطبض ٍضٍزی 

 ضا حس وطزُ ٍ تَسظ حطوت زیبفطاگن ٍ لغغ ٍ ٍصل ضسى خطیبى ثطق ثِ ثطز اػالم  "H"زٍهیي ػول پطضطسَییچ اذتالف فطبض هحفظِ احتطاق ٍ ٍضٍزی لَلِ 

. هی ًوبیس

 

 

  ثابت سرػتفي با  
 .في ، زض زاذل َّز لطاضزاضز ٍ ذطٍج صحیح زٍز ضا تضویي هی وٌس

 :اظ في ّبی ظیط استفبزُ ضسُ است 
24kW: 35W motor. 

 .پطضط سَئیچ َّا هتصل است  "L"في  زاضای یه فطبض ٍضٍزی است وِ تَلیس ذال هی ًوبیس ٍ ثِ ٍضٍزی لَلِ

 
 

 

    

 

 
 

 

  

 

 

 فشارمحل نصب 
 سنج

محل نصب  

سنجفشار  

NC NA 

 اتصال برد  CN22بو 
 (  12 و 11پين  )

 

NC NA 

  اتصال برد CN22بو 

  ( 12 و 11پين  )

حالت آماده در
 بکار

 نشدروشن 
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 تٌحَُ تٌظین شیرگاز

:هراحل قبل از اًجام اٍلیي احتراق   

 

 

 

 :اعویٌبى حبصل وٌیس وِ -1

 .ضیط گبظ ثستِ  است- 

اظ ػسم اتصبل ثطق ثِ زستگبُ اعویٌبى حبصل وٌیس ٍ ولیِ اتصبالت وبثل اضت ثِ سیستن ضا ثطضسی ًوبئیس ٍ - 

 .اظ خْت آى هغوئي ضَیس

 .ثِ ٍسیلِ یه پیچ گَضتی زضپَش َّاگیط اتَهبتیه ضا خب ثِ خب وٌیس - 

 .ثبیس ثبضسbar 1فطبض سیستن ضٍی گیح فطبض - 

ٍلَم تٌظین .سجع ضًگ ضٍضي  هی ضَز  LED. ضا فطبض زّیس on/ offپس اظ اتصبل زستگبُ ثِ ثطق ولیس -  

پوپ ضطٍع ثِ وبض هی وٌس ٍ زستگبُ سؼی ثط .زهبی گطهبیص اظ حسالل ثِ حساوثط زض خْت افعایص ثچطذبًیس

 ثبًیِ سیستن الىتطًٍیىی زستگبُ ػولىطز ضا هتَلف هی وٌس چطا وِ گبظ زستگبُ 7پس اظ .ضٍضي ضسى زاضز

 .ضٍضي هی ضَز (ػسم تطریص ضؼلِ)لطهع ضًگ  LED .لغغ هی ثبضس 

 .اخبظُ زّیس پوپ زستگبُ ثِ ػولىطز ذَز ازاهِ زّس تب توبم َّای سیستن ترلیِ گطزز-  

 .َّای زاذل ضازیبتَضّب ضا ًیع ترلیِ ًوبییس- 

تٌظین  1bar فطبض سیستن  ضا چه وٌیس ٍ زض صَضتی وِ زچبض افت گطزیسُ است فطبض آة سیستن ضا ضٍی - 

 .ًوبئیس

 .زٍز وص هسیط ذطٍج هحصَالت احتطاق ثبیس هٌبست ٍ ػبضی اظ ّطگًَِ هبًغ ثبضس- 2

. ضطایظ تَْیِ زستگبُ زض هحل ًصت هْیب ثبضس- 3

ضیط گبظ ضا ثبظ وٌیس ٍ توبم اتصبالت ٍ زضظ ثٌسّبی اتصبالت گبظ ضا چه وٌیس ٍ اظ ػسم ًطتی گبظ سیستن - 4

 .اعویٌبى حبصل وٌیس

 . هدسزا ضاُ اًساظی ًوبییس RESETزستگبُ ضا ثب فططزى زووِ - 5

 .زستگبُ خطلِ  هی ظًس ٍ ایي وبض ضا تب تطىیل ػول احتطاق ازاهِ هی زّس- 5
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 :بررسی تٌظیوات گاز 
 :لبة خلَی زستگبُ ضا خبثِ خب وٌیس ٍ عجك ضًٍس ظیط ػول ًوبئیس

 
 بررسی فشار گاز 

 . ضا ضل وٌیس ٍ گیح فطبض ضا ثِ آى هتصل ًوبئیس3پیچ ضوبضُ  -1

 ثِ  Resetضا ثب فطبض زازى زووِ  flue sweep فبًىطي.پىیح ضا زض حساوثط تَاى ضٍضي وٌیس  -2

فطبض گبظ هی . ضٍضي هی ضَز LED  60ظضز چطوه هی ظًس ٍ  LED. ثبًیِ فؼبل وٌیس5هست 

 .تغبثك زاضتِ ثبضس (هغبثك ثب خسٍل)ثبیست ثطاسبس ًَع گبظ هَضز استفبزُ

 . ضا هحىن وٌیس3پس اظ ثطضسی فطبض گبظ پیچ ضوبضُ  -3

 . زلیمِ غیط فؼبل هی ضَز10ٍ یب گصضت  Reset ثؼس اظ فططزى زووِ  flue sweep  فبًىطي  -4

 بررسی حذاکثر تَاى شعلِ در هذ آبگرم بْذاشتی 
 . ضا ضل وٌیس ٍ گیح فطبض ضا ثِ آى هتصل ًوبئیس1ثطای ثطضسی حساوثطتَاى ضؼلِ پیچ ضوبضُ  -1

 5ضا ثِ هست  resetزووِ .ضا ثطای حساوثط تَاى گطهبیص فؼبل ًوبئیس flue sweepفبًىطي  -2

تب هیعاى حساوثط ثچطذبًیس  (ٍلَم تٌظین زهبی هساض گطهبیص) 6ٍلَم ضوبضُ .ثبًیِ فطبض زّیس

.LED  ٍ زٍزوص چطوه هی ظًس LED 80  فطبض گبظ هی ثبیست هغبثك ثب . ضٍضي هی ضَز

چٌبًچِ فطبض گبظ ثب هغبزیط زض .ًَع گبظ هصطفی ثطاثط همبزیط هَخَز زض خسٍل تٌظین گبظ ثبضس

 . تٌظین ًوبییس2خسٍل هغبیطت زاضز  فطبض گبظ ضا ثَسیلِ پیچ ضوبضُ 

 . ایي تٌظیوبت ثِ صَضت اتَهبتیه شذیطُ هی گطزز

 . ضا سفت وٌیس1ظهبًیىِ تٌظیوبت  ثِ اتوبم ضسیس پیچ ضوبضُ  -3

غیط فؼبل هی  reset  زلیمِ ٍ یب ثب فططزى زووِ 10پس اظ گصضت  flue sweep فبًىطي  -4

 .گطزز
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 تٌظین حذاقل تَاى شعلِ

. ضا ضل وٌیس ٍگیح فطبض ضا ثِ آى هتصل وٌیس1ثطای ثطضسی حسالل تَاى ضؼلِ پیچ ضوبضُ - 1  

 ثبًیِ ثفطبضیس ٍ 5ضا ثِ هست  resetزووِ . ضا زض حسالل تَاى فؼبل ًوبئیس  flue sweepفبوطي -2

بِ ًحَی کِ هذ گرهایش غیر ٍلَم تٌظین زهبی هساض گطهبیص ضا تب حسالل هیعاى ثچطذبًیس 

 .ضٍضي هی ضَز  LED  40 زٍزوطط چطوه هی ظًس ٍ   LED.فؼال ًگردد 

 .فطبض حسالل ضا ثَسیلِ گیح فطبض ثطضسی وٌیس -3

 . ذبضج ضَیس flue sweepاظ فبوطي  RESETثب فططزى زووِ  -4

ثِ  (ػسم تطریص ضؼلِ) لطهع ضًگ  LED. ثبًیِ فطبض زّیس10 ضا ثِ هست  on/ offولیس  -5

 .آّستگی ضطٍع ثِ چطوه ظزى هی وٌس

ضطٍع ثِ چطوه ظزى ثب   (ػسم تطریص ضؼلِ) لطهع ضًگ  LEDضا فطبض زّیس  RESETزووِ  -6

 .سطػت ثیطتطی هی وٌس

از چرخاًذى ٍلَم .ثطای تٌظین هیعاى حسالل تَاى ضؼلِ ٍلَم تٌظین زهبی گطهبیص ضا ثچطذبًیس  -7

 .تٌظین دهای آبگرم بْذاشتی جذاً خَدداری ًوائیذ

 .ایي تٌظیوبت ثِ صَضت اتَهبتیه شذیطُ هی گطزز -8

پس اظ .  زلیمِ صجط وٌیس1ضا ثفطبضیس ٍ یب ثِ هست  on/ offثطای ذبضج ضسى اظ تٌظیوبت ولیس  -9

 . ضا سفت وٌیس1اتوبم وبض پیچ ضوبضُ 

 .اتصاالت الکتریکی شیر گاز را جا بِ جا ًکٌیذ:تَجِ 

 تٌظین حذاکثر تَاى شعلِ گرهایش ٍ احتراق ًرم
 ضا ضل 1ثطای ثطضسی یب تٌظین حساوثط تَاى ضؼلِ گطهبیص ٍ یب تٌظین احتطاق ًطم پیچ ضوبضُ  -1

 .وٌیس ٍ گیح فطبض ضا ثِ آى هتصل ًوبئیس

ثِ آّستگی  (ػسم تطریص ضؼلِ)لطهع ضًگ  LED  ثبًیِ ثفطبضیس 10ضا ثِ هست  on/ offولیس  -2

 .ضطٍع ثِ چطوه ظزى هی وٌس ضوب هی تَاًیس تٌظیوبت ضا ضطٍع وٌیس

برای تٌظین هیساى حذاکثر تَاى شؼلِ گرهایش ٍلَم تٌظین دهای هذار گرهایش را  -3

 .بچرخاًیذ

 .برای تٌظین احتراق اٍلیِ ٍلَم تٌظین دهای آبگرم بْذاشتی را بچرخاًیذ

 .ایي تٌظیوبت ثصَضت اتَهبتیه شذیطُ هی گطزز -4

ثطای .اگر یکی از دٍ ٍلَم تٌظین ًگردد پکیج تٌظیوات قبلی را رخیرُ سازی هی کٌذ

.  زلیمِ صجط وٌیس1ضاثفطبضیس ٍ یب ثِ هست  on/ offذطٍج اظ تٌظیوبت ولیس 

 . ضا سفت وٌیس1پس اظ اتوبم وبض پیچ ضوبضُ  -5
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HEATING GAS PRRSSURE 

24,2 22,0 20,0 16,5 14,5 12,5 9,8 Heat Out Put (kw) GAS 

SUPER 
LUX 

11,7 9,7 8,0 6,5 5,0 3,7 2,3 mbar G20 

25,9 21,4 17,7 15,6 12,0 8,9 5,5 mbar G30 

33,0 27,3 22,5 19,3 14,9 11,1 6,8 mbar G31 
 

 ػلت
  90 80 70 60 50 40 

         گطهبیی ثیص حس 

 ػسم چطذص اة 
        

 NTC 1  اتصبل وَتبُ ضسى هساض ثبظ ٍ یب
        

  NTC 2 اتصبل وَتبُ ضسى هساض ثبظ ٍ یب
        

 ذغبی اضتجبعی ثطز 
        

 EEPROMذغبی 
        

         ذغبی زاذلی ثطز

         ذغب زض تطریص ضؼلِ

 تطریص ضؼلِ زض صَضت ثستِ ثَزى ضیطگبظ
        

 (غیط یىٌَاذتی ضؼلِ)ًمص زض ضؼلِ 
        

 ذغب زض ذطٍج زٍز، پطط سَییچ َّا ٍ یب في
        

 چطوه ظى                     ثبثت        


