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اميرگاساس.پی.آ.هيچگونهتعهدیدرقبالاشتباهاتچاپیونگارشینداردوحقايجادهرگونهاصالحدراسنادفنیوجتاریخودبدوناطالعقبلیرابرایخودمحفوظمیدارد.

مشتری گرامی،

به خاطر انتخاب يکی از محصوالت اميرگاس با کيفيت باال که قادر است رفاه و امينی شما را در مدت زمانی طوالنی تأمني منايد، به شما تبريک می گوييم. شما، به عنوان مشتری اميرگاس، همواره می توانيد 
روی سرويس خدمات مجاز که برای تضمني کارآيی داميی پکيج شما آماده و به روز شده اند، حساب کنيد. با دقت صفحات بعدی را مطالعه کنيد: در اين صفحات می توانيد توصيه های مفيدی را در مورد 

استفادۀ درست از دستگاه پيدا کنيد که رعايت آن باعث رضايت شما از محصول اميرگاس خواهد بود.

برای درخواست بررسی اوليۀ عمل کرد دستگاه، به موقع به مرکز خدمات مجاز منطقه مراجعه کنيد. تکنسني ما شرايط خوب عمل کرد دستگاه را بررسی کرده، تنظيمات الزم را اجنام خواهد داد و 
نحوۀ استفادۀ درست دستگاه را به شما نشان خواهد داد.

درصورت نياز به خدمات احتمالی تعميرونگهداری عادی به مراکز مجاز اميرگاس مراجعه کنيد: آن ها قطعات اصلی )اوريجينال( را در اختيار دارند و از آمادگی خاصی برخوردارند چراکه مستقيماً زير 
نظر سازنده کار می کنند.

هشدارهای کلی

متام محصوالت اميرگاس با بسته بندی قابل حمل محافظت شده اند.

کاال بايد در محل خشک و دور از تأثير عوامل جوی انبار شود.

کتابچۀ دستورالعمل ها بخش مکمل و اساسی محصول است و حتی درصورت فروش يا واگذاری دستگاه به غير، بايد به مصرف کنندۀ جديد حتويل داده شود.

اين کتابچه بايد با دقت نگهداری شده و موردمطالعه قرار گيرد چراکه متامی هشدارها، اطالعات مهمی را جهت امينی در مراحل نصب، استفاده و نگهداری، ارايه می کنند.

کتابچۀ حاضر حاوی اطالعات فنی مربوط به نصب پکيج های اميرگاس است. تا جايی که به ساير موضوعات مربوط به نصب اين پکيج ها مربوط می شود )به عنوان مثال: امينی در محل های کار، حفاظت 
از محيط زيست، پيش گيری از حوادث(، الزم است دستورات و مقررات جاری و اصول فنی را رعايت منود.

طبق قوانني جاری، اين دستگاه ها بايد توسط افراد حرفه ای متخصص، در ابعاد تعيني شده در قانون طراحی شوند. نصب و نگهداری آن ها بايد با رعايت مقررات قانونی جاری، طبق دستورالعمل های سازنده 
و از طرف پرسنل ماهر و متخصص از نظر حرفه ای اجنام شود که منظور از اين پرسنل، همان است که دارای صالحيت فنی در بخش تأسيسات است که در قانون پيش بينی شده است.

نصب يا مونتاژ نادرست دستگاه و/يا اجزای جانبی، کيت و دستگاه های اميرگاس می تواند باعث مشکالت غيرقابل پيش بينی برای افراد، حيوانات و اشيا شود. برای نصب درست محصول، دستورالعمل های 
همراه آن را با دقت مطالعه کنيد.

نگهداری دستگاه بايد توسط پرسنل فنی ماهر اجنام شود، سرويس خدمات مجاز اميرگاس بدين منظور يک ضمانت تخصص و حرفه ای گری ارايه می کند.

اين دستگاه بايد فقط در جهت استفاده ای که برای آن درنظر گرفته شده، مورداستفاده قرار گيرد. هرگونه استفادۀ ديگر، نادرست و بنابراين بالقوه خطرناک تلقی می شود.

درصورت اشتباه در نصب، در استفاده يا در نگهداری، ناشی از عدم  رعايت قوانني فنی جاری يا مقررات يا دستورالعمل های موجود در اين کتابچه )يا دستورات ارايه شده توسط سازنده(، سازنده هرگونه 
مسئوليت قراردادی و غيرقراردادی برای خسارات احتمالی را از خود سلب می کند و ضمانت مربوط به دستگاه از بني می رود.

www.immergas.com :برای اطالعات بيشتر در مورد مقررات قانونی مربوط به نصب ژنراتورهای گرمايی گازی، به سايت اميرگاس به نشانی زير مراجعه کنيد
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نصب 1   
پکيج

هشدارهای نصب.  1.1
پکيجEoloMythos24kWصرفاًبراینصبرویديوار،
جهتگرمايشاماکنوتوليدآبگرمبهداشتیبرای

مصارفخانگیومشابهآنطراحیشدهاست.
محلنصبدستگاهولوازمجانبیمربوطۀاميرگاس
ساختاری( و )فنی مناسب مشخصات دارای بايد
باشدبهگونهایکه)هموارهدرشرايطامينی،کارآيیو

سهولت(امکاناجناممواردزيررافراهمکند:
نصب)براساسدستوراتقواننيفنیومقرراتفنی(؛ -

ت عمليا  مل شا (  ی ر ا نگهد و تعمير  ت عمليا -
برنامهريزیشده،دورهای،عادی،فوقالعاده(؛

محل در ساختمان بيرون )تا دستگاه برداشنت -
اجزای و دستگاهها وحمل بارگيری برای مناسب
آنها(همچننيتعويضاحتمالیآنهابادستگاهها

واجزایمعادل.

يا برجستگی فاقد يعنی بايدصاف، موردنظر ديوار
از امکاندسترسی بهگونهایکه باشد فرورفتگی
برای مطلقاً کند. فراهم را دستگاه پشت قسمت
نصبرویپايهياکفطراحینشدهاند)تصوير1-1(.
باتغييرنوعنصب،طبقهبندیپکيجنيزتغييرمیکند

وبهطوردقيقتر:

از بايد باشد، شده نصب اگر B
22

نوع  از  پکيج   -
ترمينالمناسببرایمکشهوامستقيماًازمحلی
کهپکيجدرآجنانصبشدهاست،استفادهشود.

پکيج از نوع Cاگرنصبشدهباشد،بايدازلولههای  -
هممرکزياسايرانواعلولههایپيشبينیشدهبرای
پکيجهایبااتاقکبستهجهتمکشهواوخروج

دود،استفادهشود.

فقطيکلولهکشآبگرمماهرحرفهایمجازاست
کهدستگاههایگازیاميرگاسرانصبکند.

رعايت با و جاری قوانني و مقررات طبق بايد نصب
فنی خوب دستورات اساس بر محلی، فنی مقررات

اجنامشود.
قبلازنصبدستگاه،مقتضیاستبررسیشودکه
دستگاهبهطورکاملودستنخوردهبهمحلرسيده
باشد.اجزایبستهبندی)منگنهها،ميخها،کيسههای
پالستيکی،پلیاستايرنمنبسطشدهوغيره(نبايد
قرارگيرندچراکهمنشأخطر دردسترسکودکان
هستند.درصورتیکهدستگاهداخليابنياثاثيهقرار
نگهداری عمليات برای کافی فضای بايد میگيرد
میشود توصيه بنابراين باشد؛ داشته وجود عادی
کهحداقل45سانتیمتربنيقسمتبااليیپکيجو
سقففاصلهباشدويکفضای3سانتیمتریبني
بدنهپکيجوديوارههایعمودیمبلوجودداشتهباشد.
هيچشئیقابلاشتعالی)کاغذ،تکهپارچه،پالستيک،
قرار دستگاه مجاورت در نبايد غيره( و استايرن پلی

داشتهباشد.
چراکه ندهيد قرار پکيج زير را برقی خانگی لوازم
اطمينان شير عملشدن وارد درصورت است ممکن
)اگربهطورمناسببهيکقيفتخليهوصلنشده
باشد(يادرصورتوجودنشتیازاتصاالتهيدروليکی،
دچارآسيبشوند؛درغيراينصورت،سازندهمنیتواند
مسئولخساراتاحتمالیواردهبهلوازمخانگیبرقی

قلمدادشود.
ضمناًتوصيهمیشودبهداليليادشدهدرباال،اثاثيه،

مبلهاوغيرهرازيرپکيجقرارندهيد.

کارکرد، در نقص يا خرابی ناهنجاری، بروز درصورت
دستگاهبايدغيرفعالشودوالزماستيکتکنسني
دارای که را، اميرگاس فنی مرکزخدمات )مثالً ماهر
آمادگیفنیخاصوقطعاتيدکیاصلیاست(فرا
بخوانيد.بنابراينازهرگونهاقداموتالشبرایتعمير

اجتنابکنيد.
به مسئوليت تعلق باعث فوق موارد رعايت عدم

شخصوبیاثرشدنضمانتمیشود.

قواعدنصب: •

محلی در  بيرون، در میتوان را پکيج اين 
محل از منظور کرد. نصب محافظتشده
پکيج آن در که است محلی محافظتشده،
درمعرضتأثيرمستقيمونفودبارشهایجوی

)باران،برف،تگرگوغيره(نباشد.

نصبدرداخلمحلهايیباخطرآتشسوزی - 
)مثالً:پارکينگ،گاراژ(،برایدستگاههایگازسوز
دود تخليۀ لولههای مربوطه، دود کانالهای و
احتراقممنوع برای لولههایمکشهوایالزم و

است.

نصبرویپرتوافکنیعمودیصفحاتپخت - 
)اجاق(ممنوعاست.

مربوط اماکن/محيطهای در نصب ضمناً - 
پله، راه مثل بهقسمتهایمشاعساختمان
و فرار راههای زيرشيروانی، اتاق البی، زيرزمني،
غيرهممنوعاستمگرآنکهدرداخلاتاقکهای
فنیمربوطبههرواحدمستغالتیقرارگرفتهو
فقطبرایمصرفکنندهقابلدسترسیباشند
)برایمشخصاتاتاقکهایفنیبهمقرراتفنی

جاریمراجعهکنيد.

و ثابت بايديکحايل ديوار، روی پکيج توجه:نصب
مؤثررابرایژنراتورايجادمنايد.

رول پالک ها )که با دستگاه ارايه می شوند( درصورتی 
که يک قالب حايل يا شابلون فيکساژ همراه پکيج 
ديوار  به  پکيج  فيکس کردن  برای  بايد  صرفاً  باشد 
مورداستفاده قرار گيرند.اينهافقطزمانیمیتوانند
حايلمناسبیباشندکهبهطورصحيح)طبققواعد
خوبفنی(درديوارهایساختهشدهباآجرهایتوپُريا
نيمهپُرنصبشوند.درصورتوجودديوارهايیباآجريا
بلوکتوخالیوسوراخ،پارتيشنهایباثباتمحدود،
بيانشد،الزماست يابههرحالديوارهايیغيرآنچه
نسبتبهبررسیثباتاوليۀسيستمحايلاقدامشود.

نکتۀ مهم: پيچ های مخصوص رول پالک با سر شش 
گوشۀ موجود در بليستر )پالستيک حباب دار(، بايد 
منحصراً برای فيکس کردن قالب حايل مربوطه به 

ديوار به کار روند.

اينپکيجهابرایگرمکردنآببادرجهحرارتیکمتراز
درجهجوشدرفشارآمتسفربهکارمیروند.

شبکه يک و گرمايشی تأسيسات يک به بايد و
آنها توان و باسرويس مناسب بهداشتی آب توزيع

متصلشوند.

تصوير 1-1(.

بلهنه
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شرح عالمي:
تغذیۀ گاز  -  G  

خروجی آب گرم بهداشتی  -  AC  
ورودی آب سرد بهداشتی   -  AF  

برگشت تأسيسات  -  R  
رفت تأسيسات  -  M  

اتصال برق  -  V  

گروه اتصال )انتخابی(  توجه مهم:  

)mm(ارتفاع)mm(عرض)mm(عمق

756440240

اتصاالت

تأسيساتآببهداشتیگاز

GACAFRM

3/4"1/2"1/2"3/4"”3/4"

تصوير 1-2(.

1.2 ابعاد اصلی.

1.3 حفاظت ضديخ زدن.
يک به مجهز پکيج .-5°C حرارت  درجه  حداقل 
واردعملشدن امکان که است عملکردضديخزدن
پمپومشعلراوقتیکهدرجهحرارتآبداخلپکيج

بهزيرC°4میرسد،فراهممیکند.
شده تضمني وقتی فقط ضديخزدن عملکرد اما

استکه:
برق و گاز تغذيۀ مدارهای به بهطوردرست پکيج -

متصلشدهباشد؛

پکيجبهطورمداومتغذيهشود؛ -

نيست عدمروشنشدن و بلوکه حالت در پکيج -
)پاراگراف2.4(؛

اجزایاصلیپکيجدچارآسيبنشدهاند. -

در اين شرايط، پکيج در برابر يخ زدگی تا درجه حرارت 
محيط C°5- محافظت می شود.

در پکيج که درصورتی .-15°C حرارت  درجه  حداقل 
محلینصبشدهباشدکهدرآجنادرجهحرارتبهزير
C°5-میرسدوهرگاهتغذيهگازقطعشود)ياپکيج
است ممکن برود( عدمروشنشدن و بلوکه بهحالت

دستگاهبهحالتاجنمادبرسد.
پيروی  زير  دستورات  از  يخ زدگی  خطر  از  اجتناب  برای 

کنيد:
-مدارگرمايشراباواردکردنيکمايعضديخباکيفيت
خوبغيرمضربرایسالمتیبهمدارگرمايش،اين
درمورددرصد ازيخزدگیمحافظتکنيد. را مدار
الزمنسبتبهحداقلدرجهحرارتیکهمیخواهيد
دستگاهآندرجهحرارتراحفظکند،الزماستبا
دقتووسواسدستوراتسازندۀاينمايعرارعايت
پتانسيل درجه با آبکی محلول يک بايد کنيد.

آلودگی2برایآب،تهيهشود.

موادیکهمدارگرمايشیپکيجهایاميرگاسباآنها
ساختهشدهاند، دربرابرمايعاتضديختشکيلشده
هستند مقاوم پروپيلينی و اتيلينی گليکولهای از
شده تهيه نقص بدون مخلوطها که )درصورتی

باشند(.
برایطولعمروامحایاحتمالی،توصيههایفروشنده

رارعايتکنيد.
)کيتضديخزدن( ازيکقطعۀجانبی استفاده با -
کهبنابهدرخواستارايهمیشودوازيکمقاومت
ترموستات يک و مربوطه الکتريکی،سيمکشی
فرمانتشکيلشده،مداربهداشتیراازيخزدگی
محافظتکنيد)بادقتدستورالعملمونتاژموجود

دربستۀکيترامطالعهکنيد(.

به اين صورت، محافظت در برابر اجنماد پکيج تضمني 
شده است فقط اگر:

پکيج به طورصحيح به مدار تغذيۀ برق متصل شده   -
باشد و تغذيه شود،

کليد کلی زده شده باشد،  -

اجزای کيت ضديخ زدگی، آسيب نديده باشند.  -

برابر  در   -15°C حرارت  درجه  تا  پکيج  اين شرايط،  در 
يخ زدگی محافظت می شود.

خسارات ناشی از قطع برق دستگاه و عدم  رعايت آن چه 
در صفحۀ قبل قيد شده، از ضمانت مستثنا هستند.

نکته مهم:درصورتنصبپکيجدرمحلهايیکه
عايقکاری به نياز میرسد، 0°C زير به حرات درجه

لولههایاتصالآببهداشتیوگرمايشاست.
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تصوير 1-3

اتصاالت )انتخابی(.   1.4
)II

2H3+
اتصال گاز )دستگاه از طبقه 

يا )G20( متان گاز با کارکردن برای ما پکيجهای
جیپیالساختهشدهاند.لولههایتغذيهبايدبرابريا
بزرگترازاتصالپکيجG”3/4باشد.قبلازاجناماتصال
لولههای متامی داخل دقيق متيزکاری است الزم گاز،
باقیماندههای و اجنامشود دستگاهسوخترسانی
را پکيج درست کارکرد است ممکن که را احتمالی
بهمخاطرهاندازند،متيزکنيد.ضمناًالزماستکنترل
کنيدکهگازمربوطهباگازیکهپکيجبرایآنآماده
شده،مطابقتداشتهباشد)بهپالکاطالعاتموجود
رویپکيجمراجعهشود(.اگرگازمتفاوتاست،الزم
گاز نوع به تا اجنامشود پکيج روی اقداماتی است
مربوطهمتناسبشود)بهتبديلدستگاههادرصورت
تعويضگاز،مراجعهشود(.همچننيمهماستکه
فشارديناميکشبکه)متانياجیپیال(کهبهمصرف
تغذيۀپکيجمیرسدوبايدمطابقتداشتهباشد،
بررسیشودچراکهدرصورتنارسايیفشار،میتواند
رویتوانژنراتورتأثيربگذاردوباعثايجادمشکالتی

برایمصرفکنندهشود.
مطمئنشويدکهاتصالشيرگازدرستاجنامشود.
لولۀانتقالگازبايدبراساسمقرراتجاریدارایابعاد
مناسبباشدتاگازرسانیبهمشعلحتیدرشرايط
حداکثرتوانژنراتوروسرويسدهیدستگاهراتضمني
مطابق بايد اتصال سيستم فنی(. )اطالعات کند

مقرراتباشد.

کيفيت گاز سوختی.ايندستگاهبرایکارکردنباگاز
فاقدناخالصیطراحیشدهاست؛درغيراينصورت،
الزماستکهفيلترهایمناسبیرادرباالیدستگاه

نصبکنيدتاسوخترابهصورتخالصدرآورند.

مخازن ذخيره سازی )درصورت تغذيه از انبار جی پی ال(
ممکناستاتفاقبيفتدکهمخازنجديدذخيرهسازی -
که باشند )ازت( بیاثر گاز بقايای حاوی جیپیال
تضعيف را دستگاه مورداستفادۀ گازی مخلوط

کنندوباعثکارکردنادرستآنشوند.

بهدليلترکيبمخلوطجیپیال،درمدتذخيرهسازی -
درمخازن،میتوانبررسیاليهبندیاجزایمخلوط
رااجنامداد.اينمطلبمیتواندباعثتغييردرقدرت
که شود دستگاه موردمصرف مخلوط گرمايی

نتيجۀآنتغييرسرويسدهیدستگاهاست.

اتصال هيدروليکی

ازبنينرفنت برای پکيج، اتصاالت اجنام از قبل توجه:
گرمايی تأسيسات اوليه، مبادلهکنندۀ ضمانِت
)لولهها،اجزایگرمکنندهوغيره(راباموادرسوبزدا
قادرند که رسوبزداهايی يعنی بشوييد، دقت با
خوب کارکرد میتوانند که را احتمالی رسوبهای

دستگاهرابهمخاطرهاندازند،ازبنيببرند.

از دستگاه و تأسيسات حفظ بهمنظور معموالً
رسوبات)مثالً،رسوبآهکی(وازرسوباتِگلیوساير
آب روی شيميايی پروسۀ يک اجنام مضر، رسوبات

تأسيساتگرمايیتوصيهمیشود.

با منطقی بهگونهای بايد هيدروليکی اتصاالت
اجنامشوند. پکيج، الگوی روی اتصاالت از استفاده
مجرایتخليۀشيراطمينانپکيجبايدبهيکقيف
تخليهوصلشود.درغيراينصورت،اگرشيراطمينان
آبمنايد،سازندۀپکيج در راغرق ومحل عملکند

مسئولنخواهدبود.

توصيه  دستگاه،  کارآيی  و  دوام  حفظ  برای  توجه: 
آن ها  خواص  که  آب هايی  وجود  درصورت  می شود 
کيت  شود،  آهکی  رسوبات  بروز  باعث  می تواند 

"تزريق کنندۀ پلی فسفات ها" نصب شود.

اتصال الکتريکی.پکيج”EoloMythos24kW”برای
متامدستگاه،يکدرجهازحفاظتIPX5Dدارد.امينی
که وقتیحاصلمیشود فقط دستگاه الکتريکی
به اتصال يکسيستم به دقيق طول به دستگاه
اجنام جاری امينی مقررات طبق که وصلشود زمني

شدهباشد.

شرکتاميرگاساس.پی.آ.هرگونهمسئوليت توجه: 
رابرایخساراتواردهبهاشخاصيااشياکهناشی
يا پکيج زمني به اتصال بهسيم عدموصلشدن از
خود از باشد، مربوطه مقررات عدمرعايت از ناشی

سلبمیکند.

ضمناًبررسیکنيدکهسيستمالکتريکیباحداکثر
توانجذبشدهتوسطدستگاهکهدرپالکاطالعات

موجودرویپکيجنشاندادهشده،متناسبباشد.
فاقد ”X” نوع از ويژه تغذيۀ کابل به پکيجها اين
دوشاخهمجهزهستند.اينکابلتغذيهبايدبهيک
L-N قطبيت رعايت با 230V±10% / 50Hz شبکه
اينشبکه روی ، زمني به اتصال و متصلشود
ازنوع بايدبهيکسيستمقطعجريانهمهقطبی
نياز درصورت باشد. مجهز III گروه ولتاژ زياد فشار
بهتعويضکابلتغذيه،بهيکتکنسنيماهر)مثالً
سرويسخدماتفنیمجازاميرگاس(مراجعهکنيد.

را )1-3 )تصوير توصيهشده بايدمسير تغذيه کابل
طیکند.

درصورتیکهنيازبهتعويضفيوزهایشبکهرویکارت
تنظيمباشد،ازفيوزهای3,15Aسريعاستفادهکنيد.
برایتغذيۀعمومیدستگاهازشبکهبرق،استفاده
ازآداپتور،پريزهایچندگانهوسيمسيارمجازنيست.

CAVO ALIMENTAZIONEسيمتغذيهالکتريکی
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تصوير 1-4

فرمان های ازراه دور و   1.5
کرونوترموستات های محيطی 

)انتخابی(.
پکيجامکاننصبکرونوترموستاتهایمحيطیيا
فرمانهایازراهدورراکهبهعنوانکيتهایانتخابیدر

دسترسهستند.)تصوير1-4(
2 با فقط اميرگاس کرونوترموستاتهای متامی
مونتاژ دستورالعملهای هستند. قابلاتصال سيم
راکهدرکيتاضافیموجودهستند،با واستفاده

دقتمطالعهکنيد.
امکان کرونوترموستات .On/Off کرونوترموستات •

اجنامکارهایزيررافراهممیکند:
يکیبرایروز)درجهحرارتآسايش(ويکیبرای - 

شب)درجهحرارتکاهشيافته(؛

دادنيکبرنامۀهفتگیبهدستگاهباچهار - 
روشنوخاموششدنروزانه؛

انتخابحالتعملکرددلخواهبنيانتخابهای - 
مختلفممکن؛

عملکرددستی)بادرجهحرارتقابلتنظيم(. - 

به دادهشده برنامۀ )با خودکار عملکرد - 
دستگاه(.

حلظهای تغيير )با اجباری خودکار عملکرد - 
درجهحرارتبرنامۀاتوماتيک(

LR6 نوع از ولتی 1,5 باتری 2 با کرونوترموستات 
قليايیتغذيهمیشود.

فرمانCARV2باعملکردکرونوترموستاتاقليمی. •
پانلCARV2بهمصرفکنندهاينامکانرامیدهد
قبلی، بند در مذکور عملکردهای بر عالوه که
متامیاطالعاتمهممربوطبهعملکرددستگاهو
تأسيساتگرمايیراباامکانتغييرآسانپارامترهای
قبالًدادهشدهبهدستگاهبدوننيازبهرفنتبهمحل
نصبپکيج،حتتکنترلودردسترسداشتهباشد.
اينپانلبرایديدنناهنجاریهایاحتمالیپکيجروی

خودتشخيص دستگاه به مجهز منايش، صفحه
پانل در موجود اقليمی کرونوترموستات است.
با تأسيسات حرارت درجه تنظيم امکان ازراهدور،
میکند فراهم را موردنظر محل واقعی نيازهای
بهگونهایکهمقداردرجهحرارتدلخواهبرایمحيط
هزينۀ در صرفهجويی با بنابراين و دقت نهايت با
کرونوترموستات شود. حاصل دستگاه مديريت
سيم 2 همان طريق از پکيج توسط مستقيماً
و پکيج بني ارتباط ايجاد برای تغذيهمیشودکه

کرونوترموستاتبهکارمیروند.

On/ کرونوترموستات  و   CARV2 الکتريکی  اتصال 
قطع  از  بعد  بايد  ذيل الذکر  عمليات  )انتخابی(.  Off
کرونوترموستات شوند. اجنام  دستگاه  برق  جريان 
به X40 پل باحذف بايد On/Off احتمالی محيطی
گيرههای40و41وصلشوند)تصوير2-3(.مطمئن
ازنوع"متيز" On/Off شويدکهکنتاکتترموستات
يعنیمستقلازولتاژشبکهباشددرغيراينصورت
CARV2.کارتالکترونيکیتنظيمآسيبخواهدديد
احتمالیبايدباحذفپلX40رویکارتالکترونيکی
بهگيرههای40و41وصلشودودقتشودکهقطبيت
اتصاالتتغييرنکند)تصوير2-3(.اتصالباقطبيت
امکان نرساند آسيب CARV2 به اگر حتی اشتباه،
عملکردآنرامنیدهد.تنهاامکاناتصاليکفرمان

ازراهدوربهپکيجوجوددارد.

مهم:درصورتاستفادۀاحتمالیازCARV2الزماست
درمورد براساسمقرراتجاری دوخطجداگانه که
تأسيساتالکتريکیآمادهسازیشود.متاملولههای
پکيجهرگزنبايدبهعنوانپريزاتصالبهزمنيدستگاه
الکتريکیياتلفنمورداستفادهقرارگيرند.بنابراين
مطمئنشويدکهقبلازاتصالبرقپکيج،ايناتفاق

نيفتادهباشد.
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مـکـــش

تخليه

ديافراگم

تصوير 1-5

سيستم های دودکش اميرگاس.  1.6
شرکتاميرگاس،بهطورجداگانهازپکيج،راهحلهای
مختلفیرابراینصبترمينالهایمکشهواوتخليۀ
دودارايهمیکندکهبدونآنها،پکيجمنیتواندکارکند.

دستگاه  يک  به همراه  فقط  بايد  پکيج  توجه: 
مکش هوا و تخليۀ دود اصلی اميرگاس نصب شود 
شده  پيش بينی  جاری  مقررات  در  که  همان طور 
است. اين سيستم دودکش با يک مارک شناسايی 
و متمايز که روی آن نوشته شده: "برای پکيج های 

تراکمی به کار نرود" قابل شناسايی است.

مجاریتخليۀدودهانبايدباموادقابلاشتعالدرمتاس
يادرمجاورتاينموادباشندضمناًنبايدازداخلبدنه
ساختمانياديوارهایازجنسموادقابلاشتعالعبور

دادهشوند.

عواملمقاومتیوطولهایمعادل.هرجزءازدودکش •
و جتربی آزمايشات از که دارد مقاومتی عامل يک
عامل است. آمده بهدست ذيل درجدول قيدشده
ازنوعپکيجیکهرویآننصب مقاومتیهرجزء
اما بُعداست. بدون ويکطول میشودجداست
اينعاملبهدرجهحرارتسياالتیکهازداخلمجرا
عبورمیکنندمرتبطومشروطاستوبنابراينبا
استفادهدرمکشهواياتخليۀدودتغييرمیکند.هر
جزء،يکمقاومتمطابقباطوللولهبرحسبمتر
وباهمانقطردارد؛طول معادل،ازرابطۀبنيعوامل
مقاومتیبهدستمیآيد.متامی پکيج ها يک عامل 
مقاومت حداکثری دارند که به طورجتربی برابر با 100 
حداکثری مقاومتی عامل اين است. قابل حصول 
قابلقبولبامقاومتقابلمقايسهباحداکثرطول
قابلقبوللولههاباهرنوعکيتترمينالمطابقت
دارند.مجموعۀايناطالعاتامکاناجناممحاسبات
مختلف پيکربندیهای اجنام امکان بررسی برای

دودکشرافراهممیکنند.

قرارگرفنت واشرهای دولبه. برایقرارگرفنتدرست  •

واشرهایلبهداررویزانويیهاولولههایطولی،الزم
)تصوير تصوير در ارايهشده مونتاژ درجهت است

5-1(اقدامشود.

اتصالفشاریياکوپلينگیلولههایطولیوزانوهای •
با احتمالی طولی لولههای نصب برای هممرکز.
است الزم دودکش، اجزای بهساير فشاری اتصال
زانويی يا لولۀهممرکز زيرعملکنيد: بهتصوير
هممرکزراازقسمتنری)صاف(درقسمتمادگی
دهيد قبالًنصبشده،فشار لبهای(بخش واشر )با
تامحکمشود،بدينصورتدرزبندیواتصالاجزا

بهشکلدرستاجناممیشود.

توجه:وقتیکهالزماستقسمتترمينالخروجیو/ 
يالولۀطولیهممرکزراکوتاهکنيدبادرنظرگرفنت
اينکهمجرایداخلیبايدهموارهبهمقدار5ميلیمتر

نسبتبهمجرایخارجیبرجستهترباشد.

که میشود توصيه امينی، بهمنظور مهم:  نکتۀ  •
ترمينالمکش/تخليۀپکيجرا،حتیبهصورتموقت،

مسدودنکنيد.

نکته مهم: در هنگام نصب لوله های افقی شود الزم  •
است که يک لوله ها حداقل به ميزان %3 مايل باشند 
و يک بست ديواری با رول پالک زده شود که فاصلۀ 
هر بست با ديگری برای لوله های عايق بندی نشده 3 
متر و برای لوله های عايق بندی شده 2 متر می باشد.

الزم پکيج، درست کارکرد برای ديافراگم. نصب 
استرویخروجیاتاقِکبستهوقبلازلولۀمکشو
تخليه،يکديافراگمنصبشود)تصوير6-1(.انتخاب
ديافراگممناسببراساسنوعلولهوحداکثرابعاد
آناجناممیشود؛اينمحاسبهرامیتوانبااستفاده

ازجداولزيراجنامداد:

نکتۀ مهم: اينديافراگمهابهصورتسریهمراهبا
پکيجفروختهمیشوند.

تصوير 1-6

نوع نصب 
)طوللولهبرحسبمتر(

ديافراگممکشديافراگمتخليه

Ø40Ø42,5Ø45Ø47

--از1,5تا3,0از0تا1,5کيتهممرکزØ60/100افقی

--از3,2تا4,7از0تا3,2کيتهممرکزØ60/100عمودی

--از3,3تا7,4از0تا3,3کيتهممرکزØ80/125افقی

--از8,1تا12,2از0تا8,1کيتهممرکزØ80/125عمودی

Ø80کيتجداکننده
عمودیبدونانحنا

*از0تا33*از0تا33--

Ø80کيتجداکننده
افقیبادوانحنا

*از0تا28*از0تا28--

Ø80کيتجداکننده
عمودیبدونانحنا

**از0تا27**از0تا27--

Ø80کيتجداکننده
افقیبادوانحنا

**از0تا27**از0تا27--

اين مقادير حداکثر طول در مکش با 1 متر لوله در تخليه درنظر گرفته شده اند.  *

اين مقادير حداکثر طول در تخليه با 1 متر لوله در مکش درنظر گرفته شده اند.  **
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ب کننده
ص
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کاربر

ني
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ت

جداول عوامل مقاومتی و طول های   1.7
معادل.

نوعلوله
فاکتور
مقاومت

)R(

طول
معادلبرحسبمترازلولۀهممرکز

Ø60/100

طول
معادلبرحسبمترازلولۀهممرکز

Ø80/125

طول
برحسب
مترازلوله

Ø80

لولههممرکزØ60/100متر1
مکشو

تخليه16.5
2.8متر1 متر

مکش7,1متر

تخليه5,5متر

Ø60/100انحنای°90هممرکز
مکشو
تخليه21

3.5متر1.3 متر
مکش9,1متر

تخليه7,0متر

Ø60/100انحنای°45هممرکز
مکشو

تخليه16.5
2.8متر1 متر

مکش7,1متر

تخليه5,5متر

ترمينالکاملمکش-تخليۀ
Ø60/100هممرکزافقی

مکشو
تخليه46

7.6متر2.8 متر

مکش20متر

تخليه15متر

ترمينالمکش-تخليۀ
Ø60/100مکشوهممرکزافقی

تخليه32
5.3متر1.9 متر

مکش14متر

تخليه10,6متر

ترمينالمکش/تخليۀ
Ø60/100هممرکزعمودی

مکشو
تخليه41.7

7متر2.5 متر

مکش18متر

تخليه14

لولههممرکزØ80/125متر1
مکشو
تخليه6

1.0 متر0.4متر
مکش2,6متر

تخليه2,0متر

Ø80/125انحنای°90هممرکز
مکشو
تخليه7.5

1.3 متر0.5متر
مکش3,3متر

تخليه2,5متر

Ø80/125انحنای°45هممرکز
مکشو
تخليه6

1.0 متر0.4متر
مکش2,6متر

تخليه2,0متر

ترمينالکاملمکش-تخليۀ
Ø80/125هممرکزعمودی

مکشو
تخليه33

5.5 متر2.0متر

مکش14,3متر

تخليه11,0متر

ترمينالمکش/تخليۀ
Ø80/125مکشوهممرکزعمودی

تخليه26.5
4.4 متر1.6متر

مکش11,5متر

تخليه8,8متر

ترمينالکاملمکش-تخليۀ
Ø80/125هممرکزافقی

مکشو
تخليه39

6.5 متر2.3متر

مکش16,9متر

تخليه13متر

ترمينالمکش-تخليۀ
Ø80/125مکشوهممرکزافقی

تخليه34
5.6 متر2.0متر

مکش14,8متر

تخليه11,3متر

Ø60/100آداپتورهممرکزاز
مکشوتاØ80/125باجمعآوریکنندهمحسولتراکم

تخليه13
2.2 متر0.8متر

مکش5,6متر

تخليه4,3متر

آداپتورهممرکزاز
Ø80/125تاØ60/100مکشو

تخليه2
0,3 متر0.1متر

مکش0,8متر

تخليه0,6متر

مکش 1,0 متر0.4متر0,1مترمکش12.3مترلولهØ80)بايابدونعايقکاری(

تخليه 1,0 متر0.5متر0.2مترتخليه3

Ø801مترترمينالکاملمکش
)بايابدونعايقکاری(

مکش 2,2 متر0.8متر0.3مترمکش5

Ø80ترمينالمکش
Ø80ترمينالتخليه

مکش 1,3 متر0.5متر0.2مترمکش3

تخليه 0,8 متر0.4متر0.1مترتخليه2.5

Ø8090°مکش 2,2 متر0.8متر0.3مترمکش5انحنای

تخليه 2,1 متر1.1متر0.4مترتخليه6.5

Ø8045°مکش 1,3 متر0.5متر0.2مترمکش3انحنای

تخليه 1,3 متر0.6متر0.2مترتخليه4

SdoppiatoparalleloØ80
80/Ø80تاØ60/100از

مکشو
تخليه8.8

1.5متر0.5متر
مکش 3,8 متر

تخليه 2,9 متر
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ن
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ت

C12

تصوير 8-1تصوير 1-7

کيت شامل موارد زير است:
N° 1 - واشر )1(

)2(- Ø 60/100 زانويی هم مرکز  - N° 1
)3(- Ø 60/100 ترمينال هممرکز مکش/تخليه  - N° 1

سرقليانی داخلی )4(  - N° 1
سرقليانی خارجی )5(  - N° 1

تصوير 1-9

C12C12

تصوير 1-10

کيت شامل موارد زير است:
واشر )1(  - N° 1

)2(- Ø 60/100 زانويی هم مرکز  - N° 1
)3(- Ø 80/125 آداپتور  -  N° 1  

)4(- Ø 80/125 ترمينال هم مرکز مکش/تخليه  - N° 1
سرقليانی داخلی )5(  -  N° 1  

سرقليانی خارجی )6(  -  N° 1  

C12

نصب کيت های افقی هم مرکز.  1.8
جريان  ايجاد  و  بسته  اتاقک  با   C نوع  پيکربندی 

هوا با دستگاه.

را دودها تخليۀ و هوا مکش امکان ترمينال اين
مستقيماًبهخارجازمحلسکونتفراهممیکند.
کيتافقیمیتواندباخروجیازپشت،پهلویراست
وپهلویچپنصبشود.براینصبباخروجیازجلو،
الزماستازبدنهويکزانويیهممرکزفشاریاستفاده
آزمايشات اجنام برای بهگونهایکهفضایالزم شود
قيدشدهدرقانوندرزماناولنيراهاندازیايجادشود.

مونتاژکيت  .Ø 60/100 کيت افقی مکش - تخليه
)تصوير7-1(زانويیراباحلقهاتصال)2(رویسوراخ
)1 ( واشر از درحالیکه کنيد نصب پکيج مرکزی
باپيچهایموجوددرکيت را استفادهمیکنيدوآن
Ø60/100 )3( ترمينالهممرکز لولۀ کنيد. محکم
)2( زانويی مادگی درقسمت )صاف( نری ازطرف -را
)باواشرلبهدار(بهداخلفشاردهيدتامحکمشودو
مطمئنشويدکهقسمتداخلیوخارجیمحکم
تشکيلدهندۀ اجزای درزبندی صورت بدين شدهاند

کيتحاصلمیشود.

لولههایطولیکيتافقیØ60/100)تصوير1-8(. •
اينکيتبااينپيکربندیمیتواندتاميزانحداکثر
3مترافقیامتداديابدکهشاملترمينالمشبک
پکيج از خروجی در هممرکز زانويی بهاستنثای
میشود.اينپيکربندیبايکعاملمقاومتیبرابربا
100مطابقتدارد.دراينمواردالزماستازلولههای

طولیمناسباستفادهکنيد.

کيت افقی مکش - تخليه Ø 80/125.کيتمونتاژ
)تصوير9-1(:زانويیراباحلقهاتصال)2(رویسوراخ
)1 ( واشر از درحالیکه کنيد نصب پکيج مرکزی
باپيچهایموجوددرکيت را استفادهمیکنيدوآن
محکمکنيد.آداپتور)3(راازطرفنری)صاف(بهداخل
قسمتمادگیزانويی)2()باواشرلبهدار(فشاردهيدتا
محکمشود.ترمينالهممرکز-)Ø80/125)4راازطرف
نری)صاف(زانويیبهداخلقسمتمادگیآداپتور)3(
)باواشرلبهدار(فشاردهيدتامحکمشودومطمئن
محکم بههم خارجی و داخلی قسمت که شويد
تشکيلدهندۀ اجزای درزبندی صورت بدين شدهاند

کيتحاصلمیشود.

لولههایطولیکيتافقیØ80/125)تصوير1-10(. •
يک  ميزان  تا میتواند پيکربندی اين با کيت اين
ترمينال  شامل  که  يابد  امتداد  متر   7,3 حداکثر 
از  در خروجی  زانويی هم مرکز  به استنثای  مشبک 
پکيج و آداپتور Ø 60/100 در Ø 85/125 می شود.اين
پيکربندیبايکعاملمقاومتیبرابربا100مطابقت
دارد.دراينمواردالزماستازلولههایطولیمناسب

استفادهکنيد.

5
4

31

2

1

2
3

4
5

6
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C32

C32

C32 تصوير 1-12

تصوير 1-14 تصوير 1-13

کيت حلقه اتصال دارای موارد زير است:
واشر )1(  - N° 1

حلقه اتصال مادۀ هم مرکز )2(  - N° 1

کيت عمودی شامل مواردزير است:
)Ø 60/100 )3 لولۀ هم مرکز مکش/تخليه  - N° 1

سرفليانی )4(  - N° 1
کاشی آلومينيومی )5(  - N° 1

سرقليانی ثابت )6(  - N° 1
سرقليانی متحرک )7(  - N° 1

کيت شامل موارد زير است:
واشر )1(  - N° 1

حلقه اتصال مادۀ هم مرکز )2(  - N° 1
آداپتور  -  N° 1   

)Ø 80/125 )3
 Ø لولۀ هم مرکز مکش/تخليه  - N° 1

)80/125 )4
سرفليانی )5(  - N° 1

کاشی آلومينيومی )6(  - N° 1
سرقليانی ثابت )7(  - N° 1

سرقليانی متحرک )8(  - N° 1

نصب کيت های عمودی هم مرکز.  1.9
جريان  ايجاد  و  بسته  اتاقک  با   C نوع  پيکربندی 

هوا با دستگاه.

ترمينال اين تخليه. و هممرکزمکش عمودی کيت
امکانمکشهواوتخليۀدودهارامستقيماًبهخارج

ازمحلسکونتدرجهتعمودیفراهممیکند.

آلومينيومی صفحۀ با عمودی کيت مهم:  نکتۀ 
فراهم را رویسقفها و تراسها روی نصب امکان
میکندکهشيبحداکثر%45)حدود°25(وارتفاع
بنيقسمتبااليیترمينالونيمپوسته)374ميلیمتر(

بايدهموارهرعايتشود.

 .Ø 60/100 کيت عمودی با صفحۀ آلومينيومی
دارای کيت از است الزم کيت، اين از استفاده برای
حلقهاتصال60/100)کهجداگانهفروختهمیشود(

استفادهکنيد.
کيتمونتاژ)تصوير11-1(:حلقهاتصالهممرکز)2(
رارویسوراخمرکزیپکيجنصبکنيددرحالیکهاز
)1(استفادهمیکنيدوآنراباپيچهایموجود واشر
درکيتمحکمکنيد.آداپتور)3(راازطرفنری)صاف(
داخلقسمتمادگیحلقهاتصالهممرکز)2(قرارد

دهيد.نصبصفحۀآلومينيومی.کاشیهایرویبام
راباصفحۀآلومينيومی)5(جايگزينکنيد،بهشکلی
کهآببارانبتواندرویآنجاریشود.نيمپوستۀثابت
)7(رارویصفحۀآلومينيومیقراردهيدولولۀمکش-
تخليه)6(راواردآنکنيد.ترمينالهممرکزØ80/125را
ازطرفنری)6()صاف(داخلقسمتمادگیآداپتور)3(
)باواشرلبهدار(فشاردهيدتامحکمشودومطمئن
شويدکهواشرسرقليانی)4(راجازدهايدبدينصورت

درزبندیاجزایتشکيلدهندۀکيتحاصلمیشود.

)تصوير Ø 80/100 عمودی کيت طولی •لولههای
12-1(.اينکيتبااينپيکربندیمیتواندتاميزان
حداکثر 4/7 مترمستقيمعمودیامتداديابدکه
يک با پيکربندی اين میشود. نيز ترمينال شامل
اين در دارد. مطابقت 100 با برابر مقاومتی عامل
ازلولههایطولیفشاریمناسب موردالزماست

استفادهکنيد.

.Ø 80/125 کيت عمودی با صفحۀ آلومينيومی
Ø80/125مونتاژکيت)تصوير13-1(:براینصبکيت
الزماستازکيتآداپتوردارایحلقهاتصالاستفاده
کنيدتابتوانيدسيستمدودکشØ80/125رانصب
سوراخ روی را )2( اتصال حلقه دارای آداپتور کنيد.

)1 ( واشر از درحالیکه کنيد نصب پکيج مرکزی
ندارد(  روان ساز  روغن  به  نياز  )که  میکنيد استفاده
و پايني بهطرف برجستۀحلقوی لبههای درحالیکه
درمتاسباحلقهاتصالپکيجباشدوآنراباپيچهای
کاشی های  نصب  کنيد. محکم کيت در موجود
غيرواقعی آلومينيومی: کاشی های روی بام را با صفحۀ 
آلومينيومی )4( جايگزين کنيد، به شکلی که آب باران 
بتواند روی آن جاری شود. نيم پوستۀ ثابت )5( را روی 
صفحۀ آلومينيومی قرار دهيد و ترمينال مکش-تخليه 
)7( را وارد آن کنيد. ترمينال هم مرکز Ø 80/125 را از 
طرف نری )صاف( داخل قسمت مادگی آداپتور )1( )با 
و مطمئن  تا محکم شود  دهيد  لبه دار( فشار  واشر 
شويد که واشر سرقليانی )3( را جا زده ايد، بدين صورت 

درزبندی اجزای تشکيل دهندۀ کيت حاصل می شود.

لولههایطولیکيتعمودیØ80/125)تصوير1-14(. •
کيتدارایاينپيکربندیمیتواند تا ميزان حداکثر 
12/2 متر امتداديابدکهشاملترمينالنيزمیشود.
درصورتوجوداجزایاضافیالزماستطولمعادل
راازميزانحداکثرقابلقبولکسرکنيد.دراينمورد
الزماستازلولههایطولیفشاریمناسباستفاده

کنيد.

1

2

3

6

4

7

5

تصوير 1-11
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1.10  نصب کيت جدا کننده.
جريان  ايجاد  و  بسته  اتاقک  با   C نوع  پيکربندی 

هوا با دستگاه.

اينکيتامکانمکشهوابهخارجازمحلسکونت
طريق از بخاری لوله يا شومينه از دودها تخليۀ و
فراهم هوا مکش و دود تخليۀ لولههای جداسازی
میسازد.ازلولۀ)S(محصوالتاحتراقبهبيرونرانده
احتراقمکيده برای الزم )A(هوای لولۀ از میشوند.
میشود.هردولولهمیتواننددرهرجهتیقرارگيرند.

کيت جدا کننده Ø 80/80. مونتاژکيت)تصوير1-15(.
حلقهاتصال)4(رارویسوراخمرکزیپکيجنصبکنيد
درحالیکهازواشر)1(استفادهمیکنيدوآنراباپيچهای
دارایسرششگوشهونوکمسطحموجوددرکيت
محکمکنيدوورقۀمحکمکننده)5(رادرونآنفشار
دهيدتامحکمشود.حلقهاتصالمسطحموجوددر

سوراخجانبینسبتبهسوراخمرکزی)برحسبنياز(را
برداريدوحلقهاتصال)3(راجايگزينآنکنيددرحالیکهاز
واشر)2(استفادهمیکنيدکهدرپکيجموجوداستوآن
راباپيچهایخودکارموجودمحکمکنيد.زانويیها)6(را
ازطرفنری)صاف(داخلقسمتمادگیحلقههایاتصال
)3و4(فشاردهيد.ترمينالمکش)7(راازطرفنری)صاف(
داخلقسمتمادگیزانويی)6(فشاردهيدتامحکم
واشرهایسرقليانی قبالً ومطمئنشويدکه شود
داخلیوخارجیمربوطهراجازدهايد.لولۀتخليه)10(را
ازطرفنری)صاف(داخلقسمتمادگیزانويی)6(فشار
دهيدتامحکمشودومطمئنشويدکهقبالًواشر
سرقليانیداخلیراجازدهايد؛بدينصورتدرزبندیاجزای

تشکيلدهندۀکيتحاصلمیشود.

حداقل اندازههای . )1-16 )تصوير نصب فضاهای •
Ø فضاهاینصبکيتترمينالجداکننده80/80

دربرخیشرايطحدقيدشدهاند.

درتصوير)تصوير17-1(پيکربندیباتخليۀعمودی •
ومکشافقینشاندادهشدهاست.

لولههایطولیکيتجداکنندهØ80/80حداکثر •
طولمستقيماخلط)بدونانحنا(بهتصويرعمودی،
-،Ø80قابلاستفادهبرایلولههایمکشوتخليه
41متراستکه40مترآنبرایمکشو1متربرای
تخليهاست.اينطولکلیبايکعاملمقاومتی
برابربا100مطابقتدارد.طولکلیقابلاستفاده،
کهازجمعطولهایلولههایØ80مکشوتخليه
بهدستمیآيد،حداکثرمیتواندبهمقاديرقيدشده
درجدولزيربرسد.درصورتیکهنيازبهاستفادهاز
يا اجزای ترکيبیباشد،حداکثرطول لوازم جانبی 
ازيکعامل قابلدسترسیرامیتوانبااستفاده
مقاومتیبرایهرجزءياطول معادلآنمحاسبهکرد.
جمعاينعواملمقاومتینبايدبيشترازمقدار100

باشد.

حداکثرطولهایقابلاستفاده
)شاملترمينالمکشمشبکودوزانويی90°(

لولهعايقبندیشدهلولهعايقبندینشده

مکش)متر(تخليه)متر(مکش)متر(تخليه)متر(

136,0*629,5*

234,5*728,0*

333,0*826,5*

432,0*925,5*

530,5*1024,0*

لولۀمکشمیتواندافزايشيابدبهميزان2,5متراگرزانويیتخليهحذفشود،2متراگرزانويیمکش *
حذفشود،4,5متراگرهردوزانويیحذفشوند.

1122,5*

1221,5*

C82

تصوير 1-15

C42

C52

تصوير 1-16

تصوير 1-18

C82

تصوير 1-17

حلقه اتصال مادگی تخلیه )4(  -  N°1  
ورقۀ محکم کننده  )5(  -  N°1  

)6(- -90° Ø 80 زانويی های  -  N°2  
)7(- Ø 80  ترمينال مکش  -  N°1  
سرقليانی های داخلی )8(  -  N°2  

سرقليانی خارجی )9(  -  N° 1  
)10(- Ø 80 لولۀ تخليه  -  N°1  

1

8 9

6 6

7
3

2

S

A

4

5

8 9

کيت شامل موارد زير است:
واشر تخلیه )1(  –  N°1  

واشر درزبندی حلقه اتصال )2(  –  N°1  
حلقه اتصال مادگی مکش )3(  -  N°1  

تا احتراق محصوالت تخليۀ برای پکيج اين توجه: 
طولحداکثر27مترمستقيماخلطتامجرایتخليه،
بايکمتربهعالوۀزانويی°90درمکش،طراحیشده

است.اگرنصبنيازبهافزايشدودکشداردکهاز12
امکان است الزم میشود، بيشتر توصيهشده متر
تشکيلمايعتراکمرادرنظرگرفتکهدرداخللوله

Serie("ايجادمیشودوازدودکشاميرگاس"سریآبی
Blu(ازنوععايقبندیشدهاستفادهکنيد.
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. )1-18 )تصوير دود کانالهای در درجهحرارت افت •
برایاجتنابازمشکالتمايعتراکمدودهادرلولۀ
تخليهØ80،کهدراثرسردشدنازطريقديوارصورت
میگيرد،الزماستطول لولۀ تخليه را تا فقط 5 متر 
محدود کنيد.اگرنيازبهپوششدادنفواصلبيشتری
لولههایØ80عايقبندیشده از است،الزماست
Ø80/80استفادهکنيد)بهفصلکيتجداکننده

عايقبندیشدهمراجعهشود(.

مونتاژ عايق بندی شده.  Ø  80/80 جدا کننده  کيت 
رویسوراخ را )4( اتصال حلقه .)1-19 )تصوير کيت
واشر ز ا درحالیکه کنيد نصب پکيج مرکزی
سر دارای پيچهای با را آن و میکنيد استفاده )1(
ششگوشهونوکمسطحموجوددرکيت،محکم
کنيدوورقۀمحکمکننده)5(رادرونآنفشاردهيدتا
محکمشود.حلقهاتصالمسطحموجوددرسوراخ
را نياز( )برحسب مرکزی سوراخ به نسبت جانبی
برداريدوآنراباحلقهاتصال)3(درحالیکهرویواشر
و کرده جايگزين میدهيد، قرار پکيج در موجود )2(
ببنديد. بسته در تلگرافینوکدارموجود پيچهای با
کالهک)7(رارویزانويی)6(ازطرفنری)صاف(گذاشته
وبلغزانيد،آنگاهزانويی)6(راازطرفنری)صاف(داخل
)3(فشاردهيد.زانويی قسمتمادگیحلقهاتصال
)12(راازطرفنری)صاف(داخلقسمتمادگیحلقه
ازطرف را )8( ترمينالمکش )4(فشاردهيد. اتصال
نری)صاف(داخلقسمتمادگیزانويی)6(فشاردهيد
واشرهای قبالً ومطمئنشويدکه تامحکمشود
سرقليانی)10و9(راکهنصبصحيحبنيلولهوديوار
راتضمنيمیکنند،جازدهايد،آنگاهحلقۀدرزبند)7(
رارویترمينال)8(محکمکنيد.لولۀتخليه)11(رااز
طرفنری)صاف(داخلقسمتمادگیزانويی)12(فشار
دهيدتامحکمشودومطمئنشويدکهقبالًواشر

سرقليانی)9(راکهنصبصحيحبنيلولهودودکش
راتضمنيمیکنند،جازدهايد.

عايقبندیکيتترمينالجداکننده.هرگاهمشکالت •
رویسطح يا تخليه لولۀ در دودها تراکم مايع
باشند،شرکت داشته وجود مکش لولۀ خارجی
اميرگاسبنابهدرخواست،لولههایمکشوتخليۀ
عايقبندیشدهارايهمیکند.اينعايقبندیرویلولۀ
تخليه،بهدليلافتدرجهحرارتدودهادرمسيرشان،
لولۀمکش روی عايقبندی باشد. میتواندضروری
میتواندضروریباشدچراکههوایواردشوند)اگر
خيلیسردباشد(میتواندسطحخارجیلولهرابه
درجهحرارتکمترازنقطۀشبنِمهوایمحيطیکه
درآنقراردارد،برساند.درتصويرهای)تصوير÷1-20
21-1(کاربردهایمختلفلولههایعايقبندیشده

نشاندادهشدهاند.

Ø هممرکز لولۀ يک از عايقبندیشده لولههای 
80داخلیوØ125خارجیبافضایبينابينیهوای
ساکنتشکيلشدهاند.ازنظرفنیامکاناستفاده
ازدوبستØ80عايقبندیشدهوجودنداردچراکه
اماامکان رامنیدهند. اجازه اين فضاهایمربوطه
انتخاب با عايقبندیشده، بست يک از استفاده
لولۀمکشيالولۀتخليه،وجوددارد.درصورتیکهبا
زانويیمکشعايقبندیشدهشروعمیکنيد،بايدآن
رارویحلقهاتصالخودشفشاردهيدتارویحلقه
اتصالخروجدودمحکمشود،وضعيتیکههردو
ارتفاعیيکسان در را دود وتخليۀ خروجیمکش

قرارمیدهد.

عايقبندیشده، دود درکانالهای درجهحرارت افت •
برایاجتنابازمشکالتمايعتراکمدودهادرلولۀ
تخليهØ80عايقبندیشده،کهدراثرسردشدناز
لولۀ  طول  است الزم میگيرد، ديوارصورت طريق
درتصوير تا فقط 12 متر محدود کنيد. را  تخليه 
)تصوير21-1(يکموردخاصعايقبندیشده،نشان
تخليۀ لولۀ و کوتاه لولۀمکش است، دادهشده

C821-20 تصوير

تصوير 1-21

C82

C82

تصوير 1-19

کيت شامل موارد زير است:
واشر تخليه )1(  -  N°1  

واشر درزبندی حلقه اتصال )2(  -  N°1  
حلقه اتصال مادگی مکش )3(  -  N°1  
حلقه اتصال مادگی تخلیه )4(  -  N°1  

ورقۀ محکم کننده )5(  -  N°1  
)Ø 80 )6 90° زانويی  -  N°1  

گالهک بسنت لوله )7(  -  N°1  
ترمينال مکش Ø 80 عايق بندی شده )8(  -  N°1  

سرقليانی های داخلی)9(  -  N°2  
سرقليانی خارجی )10(  -  N° 1  

لولۀ تخليه Ø 80  عایق بندی شده )11(  -  N°1  
)Ø 80/125 )12 زائويی °90 هم مرکز  -  N°1  

1

9 11

12 6

83

2

S
A

4

5
9 10

7

مکش لولۀ متام متر(. 5 از )بلندتر بلند خيلی
تراکمهوای مايع ايجاد از تا عايقبندیشدهاست
مرطوبمحيطیکهپکيجدرآجناقرارداردوبالولۀ
سردشدهتوسطهوایورودیازخارجدرمتاساست،
استثنایبست به تخليه، لولۀ متام اجتنابشود.
افت از تا میشود عايقبندی راهی، دو از خروجی
گرمایلولهکاستهشودوبدينترتيبازتشکيل

مايعتراکمدودهااجتنابشود.

نکتۀ مهم: درهنگامنصبلولههایعايقبندیشده، 
الزماستهر2متريکبستديواریبارولپالکنصب

شود.
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لوله کشی شومينه يا سوراخ های   1.11
اتصاالت فنی.

بهوسيلۀ آن ازطريق که است عملياتی لولهکشی
واردکردنيکياچندلولۀمناسب،يکسيستمتخليۀ
محصوالتاحتراقيکدستگاهگازیايجادمیشودکه
ازجفتشدنيکلولهازلولهکشیبايکشومينه،
دودکشياسوراخاتصالفنیموجودياتازهساز)حتی
اين برای میشود. تشکيل جديد( ساختمانها در
لولهکشیبايدازلولههايیکهتوسطسازندهبرایاين
منظورمناسباعالمشدهاستفادهشودوشيوههای
و سازنده همان توسط بيانشده استفادۀ و نصب

دستوراتموجوددرمقرراتجاریرعايتشوند.

تخليۀ دودها از دودکش/شومينه.  1.12
لولۀتخليۀدودهانبايدبهيکدودکشجمعیچندشاخه
برای دودها، تخليۀ لولۀ متصلشود. نوعسنتی از
تکتکپکيجهاینصبشدهباپيکربندیC،میتواندبه
يکدودکشجمعیويژه،ازنوعLASمتصلشود.برای
Bفقطلولۀتخليهدرشومينۀتکیيا

22
پيکربندیهای

مستقيماًدرجوخارجبهوسيلۀترمينالمناسب،مجاز
است.دودکشهایجمعیودودکشهایترکيبیبايد
وتوصيههایمقررات بارعايتروشمحاسبه صرفاً
فنیجاری،توسطپرسنلفنیحرفهایومتخصص
دودکشهايی يا شومينهها مقاطع شوند. طراحی
کهلولۀتخليۀدودهابهآنهامتصلمیشوندبايد
مطابقت جاری فنی مقررات در مذکور شرايط با

داشتهباشند.

دودکش ها، شومينه ها، قسمت های   1.13
بيرون رونده از سقف و ترمينال ها.

از بيرونرونده قسمتهای و شومينهها دودکشها،
سقفبرایتخليۀمحصوالتاحتراقبايدباشرايط
باشند. داشته مطابقت جاری مقررات در مذکور
قسمتهایبيرونروندهازسقفوترمينالهایتخليۀ
رویبامبايدمقاديردهانۀخروجوفواصلازاحجامفنی

پيشبينیشدهدرمقرراتفنیجاریرارعايتکنند.

ترمينالهای ديوار. در  تخليه  ترمينال های  استقرار 
تخليهبايد:

قرار ساختمان خارجی پيرامونی ديوارهای روی -
بگيريند؛

بهگونهایمستقرشوندکهفواصل،مقاديرحداقل -
قيدشدهدرمقرراتفنیجاریرارعايتکنند.

تهويۀ  با  دستگاه ها  احتراق  محصوالت  تخليۀ 
در روباز. يا با دستگاه در فضاهای محدود  طبيعی 
روباز)چاههایتهويه،حياطخلوت، فضاهایمحدود
حياطهاومشابهآن(کهازهمهجوانببستههستند،
دستگاههای احتراق محصوالت مستقيم تخليۀ
گازسوزباتهويۀطبيعیيابادستگاهوکششگرمای
بيشاز4وتا35کيلوواتمجازاستبهشرطآنکه

شرايطمذکوردرمقرراتفنیجاریرعايتشوند.

پُر کردن دستگاه.  1.14
بعدازوصلکردنپکيج،نسبتبهپُرکردندستگاهاز

طريقشيرپُرکردن)تصوير2-2(اقدامکنيد.
پُرکردنبايدبهآرامیصورتگيردتابهحبابهایهوای
موجوددرآباجازهدهدکهآزادشدهوازطريقهواگيری

پکيجوتأسيساتگرمايشیخارجشوند.
روی که دارد خودکار هواگيری شير يک پکيج
سيرکوالتورقراردارد.کنترل کنيد که پيچ سر آن ُشل 
شده باشد.شيرهایهواگيریرادياتورهارابازکنيد.

شيرهایهواگيریرادياتورهابايدوقتیکهفقطازآنها
آبخارجمیشود،بستهشوند.

شیرپُرکردنبایدوقتیبستهشودکهمانومترپکيج
حدود1,2باررانشانمیدهد.

گردش پمپ عملیات، اين طول در مهم:  نکتۀ 
stand-by- on دکمۀ بهوسیلۀ را )سیرکوالسیون(
موجودرویپانلبهکاراندازید.با ُشل کردن پیچ جلویی 
را  سیرکوالسیون  پمپ  موتور،  نگهداشنت  روشن  و 

هواگیری کنید.
بعدازاينعملیات،پیچرادوبارهببندید.

راه اندازی تأسيسات گازی.  1.15
مقررات به است الزم تأسيسات، اين راهاندازی برای
جاریمراجعهکنید.اينمقررات،تأسيساتوعملیات
میکند: تقسیم گروه سه به را آنها راهاندازی
تأسيسات اصالحشده، تأسيسات نو، تأسيسات

مجدداًفعالشده.
بهویژه،برایتأسيساتگازینوسازالزماست:

پنجرههاودرهارابازکنید؛ -

ازایجادجرقهوشعلههایآزاداجتنابکنید؛ -

نسبتبهتخلیۀهوایموجوددرلولههااقداممنایید؛ -

مقررات دستور طبق را داخلی تأسيسات درزبندی -
بررسیکنید.

راه اندازی پکيج )روشن کردن(.  1.16
زیر کارهای اجنام تطابق، اظهارنامۀ بهمنظورصدور

برایراهاندازیپکيجالزمهستند:
مقررات دستور طبق را داخلی تأسيسات درزبندی -

جاریبررسیکنید؛

آن برای پکيج که گازی با را مصرفی گاز تطابق -
آمادهسازیشدهبررسیکنيد؛

را آن روشنشدنصحيح و کنيد روشن را پکيج -
بررسیکنيد؛

بررسیکنیدکهکششگازوفشارهایمربوطهبا -
مقادیربیانشدهدرکتابچهمطابقتداشتهباشند

با)پاراگراف3.15(;

عملکرددستگاهایمنیرادرصورتعدموجودگاز -
وزمانواردعملشدنآنرابررسیکنید؛

عملکردکلیدکلیموجوددرباالیپکيجرابررسی -
کنید؛

مکش/تخلیه هممرکز ترمینال که کنید بررسی -
)اگرموجوداست(مسدودنباشد.

منفی نتیجۀ کنترلها اين از يکی فقط حتی اگر
داشت،پکيجنبایدراهاندازیشود.

یک  توسط  باید  پکيج  اولیۀ  بررسی  مهم:  نکتۀ 
تکنیسن ماهر اجنام شود. ضمانت پکيج از تاریخ اين 

بررسی شروع می شود.
صادر  مصرف کننده  برای  ضمانت  و  بررسی  گواهی 

می شود.
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تقدم موجود در تأسيسات

پمپ گردش )سيرکوالسيون(.  1.17
پکيجهایسریEoloMythos24kWباسيرکوالتور
نصبشدهدردستگاهبارگالتورالکتريکیسرعتدر
روی ارايهمیشوند.وقتیسيرکوالتور سهوضعيت
اولنيسرعتاست،پکيجبهدرستیکارمنیکند.برای
کارکردبهينۀپکيجتوصيهمیشوددرتأسيساتنو
)تکلولهومدول(ازپمپسيرکوالسيونرویحداکثر
سرعتاستفادهکنيد.سيرکوالتوردارایکندانسور

میباشد.

آزاد کردن احتمالی پمپ.اگربعدازمدتزمانطوالنی
عدمفعاليت،سيرکوالتوربلوکهشدهباشد،الزماست
پيچدرجلويیرابازکردهوبايکپيچگوشتی،محور
موتوررابچرخانيد.اينکاررابانهايتاحتياطاجنام

دهيدتابهخودِسيرکوالتورآسيبنزنيد.

تنظيم بای پس )بخش 23 تصوير 23-1(.درصورتنياز
امکانتنظيمبایپسبراساسنيازهایدستگاهازيک
حداقل)بدونبایپس(تايکحداکثر)باواردعملکردن
بایپس(منايشدادهشدهدرگرافيکوجوددارد)تصوير
22-1(.اينتنظيمرابايکپيچگوشتیدوپهلواجنام
دهيد،باچرخاندندرجهتحرکتعقربههایساعت،
درجهتعکسحرکت و واردعملمیشود بایپس

عقربههایساعت،ازمدارخارجمیشود.

کيت موجود بنابه درخواست.  1.18
کيتگروهاتصال)بنابهدرخواست(.اينکيتشامل •
لولهها،اتصاالتوشيرها)شاملشيرگاز(میشود
تأسيسات به اتصاالتپکيج اجناممتامی برای که

بهکارمیرود.

فيلتر بدون يا با تأسيسات قطع شيرهای کيت •
نصب برای پکيج درخواست(. )بنابه قابلبازرسی
روی که دارد آمادگی تأسيسات قطع شيرهای
لولههایرفتوبرگشتگروهاتصالنصبمیشوند.
اينکيتدرزماننگهداریبسيارمفيداستچراکه
امکانتخليۀفقطپکيجرابدوننيازبهتخليۀحتی
مدل در همچنني میکند، فراهم تأسيسات متام
دارایفيلتر،عواملکارکردپکيجرابهلطففيلتر

قابلبازرسیمحافظتمیکند.

کيتتزريقکنندهپلیفسفاتها)بنابهدرخواست(. •
تزريقکنندۀپلیفسفاتها،تشکيلرسوباتآهکی
راکاهشمیدهدودرطولزمانشرايطاصلیمبادلۀ
گرمايیوتوليدآبگرمبهداشتیراحفظمیکند.
پکيجبراینصبکيتتزريقکنندۀپلیفسفاتها

آمادگیدارد.

کيتهایيادشدهدرباالبهطورکاملوهمراهبابرگۀ
ارايه آنها از استفاده و مونتاژ دستورالعملهای

میشود.

 A = تقدم موجود در تأسيسات با حداکثر سرعت در حالت عدم  
عمل کرد بای پس

 B = تقدم مجود در تأسيسات با حداکثر سرعت در حالت 
عمل کرد بای پس

 C = تقدم موجود در تأسيسات با سرعت دوم در حالت عدم  
عمل کرد بای پس

 D = تقدم موجود در تأسيسات با سرعت دوم در حالت عمل کرد 
بای پس

)m
 H

2 O
تقدم )

)l/h( کشش

)kPa( تقدم

A

B

تصوير 1-22

C D
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تصوير 1-23

اجزای پکيج.  1.19

شرح عالمي:
)F دود( )A چاهک های برداشت )هوا  -  1  

اتاقک بسته  -  2  
َفن  -  3  

اتاقک احتراق  -  4  
دستگاه تنظیم جریان آب بهداشتی  -  5  

شیر گاز  -  6  
شیر پُر کردن تأسيسات  -  7  

پریز فشار سیگنال مثبت  -  8  
پریز فشار سیگنال منفی  -  9  

دستگاه تنظیم فشار دودها  -  10  
ترموستات ایمنی  -  11  

هود دودها  -   12  
سوند رفت  -  13  

مبادله کنندۀ اولیه  -  14  
شمعک های روشن کردن و بررسی  -  15  

سینی باز کردن تأسيسات  -  16  
مشعل  -  17  

دستگاه تنظیم فشار تأسيسات  -  18  
شیر هوا گیری  -  19  

سیرکوالتور پکيج  -  20  
مبادله کنندۀ بهداشتی  -  21  

شیر سه راهی )دارای موتور(  -  22  
بای پس قابل  تنظیم  -  23  

شیر ایمنی با فشار 3 بار  -  24  
شیر خالی کردن تأسيسات  -  25  

گروه اتصال )انتخابی(  نکتۀ مهم:  
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دستورالعمل های استفاده و 2   
نگهداری

متيزکاری و نگهداری.  2.1
تأسيساتگرمايیبايدحتتنگهداریدورهای توجه: 
به مربوط بخش به کتابچه، اين در منظور، )بدين
ونگهداریساالنۀ به"کنترل بندمربوط تکنسني،
دستگاه"مراجعهشود(وحتتبررسیانقضایکارآيی
بارعايتمقرراتکشوری،منطقهایو انرژی ازنظر

محلیجاریقرارگيرند.
اينکارامکانحفظمشخصاتامينی،بازدهوکارکرد

پکيجرادرطولزمانفراهممیکند.
و متيزکاری ساالنۀ قراردادهای که میکنيم توصيه

نگهداریراباتکنسنيمنطقهتانمنعقدکنيد.

هشدارهای کلی.  2.2
پکيجديواریرادرمعرضبخارهایمستقيمناشیاز

صفحاتپخت)اجاقها(قرارندهيد.
ناوارد افراد و کودکان توسط پکيج استفادۀ از

جلوگيریکنيد.
بهترمينالتخليۀدودها)اگرموجوداست(دستنزنيد

چراکهبهدرجهحرارتهایباالمیرسد.

هممرکز ترمينال که کنيد بررسی امينی، بهمنظور
حتی است(، موجود )اگر مکش-هوا/تخليه-دود

بهصورتموقتمسدودنباشد.
پکيج موقت غيرفعالسازی به تصميم هرگاه

گرفتيدبايد:
پيشبينی ازضديخ درصورتیکهاستفاده الف(
اقدام آبی تأسيسات تخليۀ به نشده،نسبت

کنيد؛

نسبتبهقطعتغذيۀبرق،آبوگازدستگاه ب(
اقدامکنيد؛

در واقع نگهداریساختارهای يا بهکار نياز درصورت
نزديکیلولههايادردستگاههایتخليۀدودهاولوازم
کار، امتام از بعد و کنيد خاموش را دستگاه آنها،
کارآيیلولههاودستگاههاراتوسطپرسنلحرفهای

ماهربررسیکنيد.
د موا با  ا ر ن آ اجزای  يا ه دستگا متيزکاریهای

سريعاالشتعالاجنامندهيد.
درمحلیکهدستگاه را قابلاشتعال ومواد ظروف

نصبشده،قرارندهيد.

توجه: استفادهازهرقطعهایکهازبرقاستفاده •
از دارد اصلی قواعد برخی رعايت به نياز میکند

جمله:

بااجزایبدنکهخيسيامرطوبهستندبهدستگاه -
به است خيس پاهایتان وقتی حتی نزنيد؛ دست

دستگاهدستنزنيد.

کابلهایبرقرانکشيد،دستگاهرادرمعرضعوامل -
جوی)باران،خورشيدوغيره(قرارندهيد؛

مصرفکننده توسط نبايد دستگاه تغذيه کابل -
تعويضشود؛

خاموش را دستگاه کابل، آسيبديدگی درصورت -
حرفهای پرسنل به فقط آن تعويض برای و کنيد

ماهرمراجعهکنيد؛

هرگاهتصميمگرفتيدکهبرایيکمدتزمانخاص -
کليد است مقتضی نکنيد، استفاده دستگاه ار

تغذيۀبرقواقعدرباالیدستگاهراقطعکنيد.

2.3  پانل فرمان ها.

تصوير 2-1

شرح عالمي:
دکمه ری ست  -  1  

دکمه Stand-by/ تابستان/زمستان  -  2  
دکمه )+( برای افزایش   -  3   

درجه حرارت آب بهداشتی
دکمۀ )-( برای کاهش   -  4   

درجه حرارت آب بهداشتی

دکمۀ )+( برای افزایش درجه حرارت آب تأسيسات  -  5  
دکمۀ )-( برای کاهش درجه حرارت آب تأسيسات  -  6  

مانومتر پکيج  -  7  
کارکرد )آب( بهداشتی  -  8  

منایش درجه حرارت ها و کد خطا  -  9  
واحد اندازه گیری  -  10  

کارکرد گرمایشی  -  11  
زمستان  -  12  

تابستان  -  13  
توان توزیع شده  -  14  

وجود شعله  -  15  
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ازروشنکردن،بررسیکنيد روشن کردن پکيج.قبل
کهتأسيساتازآبپُرباشديعنیکنترلکنيدکه
عقربۀمانومتر)7(مقداریبني1,2÷1باررانشاندهد.

شيرگازواقعدرباالیپکيجرابازکنيد. -

دکمۀ)2(رافشاردهيدوپکيجرادروضعيتتابستان -
(قراردهيد. (يازمستان) (

نکتۀ مهم: دکمۀ)2(بايدبرایمدتزمانالزمیکه 
(،تابستان) (Stand-byامکانرفنتبهعملکرد
(راقراهممیکند،فشردهنگاه (يازمستان)

داشتهشود.

توجه: بعدازهرباررفنتبهيکوضعيت،دکمهبايد 
رهاشودتابهوضعيتبعدیبرويد.

درجه ،) ( تابستان وضعيت در کارکرد انتخاب با
حرارتآببهداشتیبادکمههای)4-3(تنظيممیشود.

(،درجهحرارت باانتخابکارکرددروضعيتزمستان)
میشود، تنظيم )5-6( دکمههای با تأسيسات آب
بهداشتی آب حرارت درجه تنظيم برای درحالیکه
با میشود، استفاده )3-4( دکمههای از همچنان
فشردن)+(درجهحرارتافزايشمیيابدوبافشردن)-(

کاهشمیيابد.

میکند. عمل بهطورخودکار پکيج حلظه، اين از
ياتوليدآب درصورتعدمدرخواستگرما)گرمايش
میرود "انتظار" بهعملکرد پکيج بهداشتی(، گرم
يعنیپکيجتغذيهمیشودولیشعلهندارد.هربارکه
مشعلروشنمیشود،عالمتمربوطبهوجودشعله

)15(رویصفحهمنايشظاهرمیشود.

عالمي خرابی ها و ناهنجاری ها.  2.4
درصورتناهنجاری،نورصفحهمنايشپکيجازسبزبه
قرمزتغييرمیکندورویصفحهمنايشکدهایخطای

مربوطهمذکوردرجدولچشمکمیزنند.

ناهنجاری اعالم شده
کد

خطا

01توقفبهدليلروشننشدن.

توقفترموستات)امينی(بهدليلدرجهحرارت
بيشازحد

02

04کنتاکتهایالکترومکانيکی

05ناهنجاریسوندرفت

11خرابیدستگاهتنظيمفشاردودها.

20شعلهزايد)پارازيت(

27گردش)سيرکوالسيون(ناکافی

31فقدانارتباطکنترلازراهدور

توقف به دليل روشن نشدن.باهردرخواستگرمايش
محيطياتوليدآبگرم،پکيجبهطورخودکارروشن
10 مدت ظرف مشعل روشنشدن اگر میشود.
بهدليل "توقف بهوضعيت پکيج نشود، اجنام ثانيه
روشننشدن")کد01(میرود.برایرفع"توقفبهدليل
فشار را )1( ریست دکمۀ است الزم روشننشدن"
غيرفعالبودن از بعد يا روشنشدن اولني با دهيد.
طوالنیدستگاهممکناستالزمباشدکهبرایرفع
اين اگر کنيد. اقدام روشننشدن" بهدليل "توقف
پديدهبهطوردامياتفاقافتاد،بايکتکنسنيماهر)مثال

سرويسخدماتفنیاميرگاس(متاسبگيريد.

توقف ترموستات درجه حرارت بيش ازحد.درهنگام
کارکردعادی،اگربهدليليکناهنجاریدرجهحرارت
توقف بهوضعيت پکيج برود، باال بيشازحد داخلی
بعد میرود. )02 )کد بيشازحد حرارت درجه بهدليل
ازسردشدنمناسب،بافشردندکمهریست)1(رفع
"توقفبهدليلدرجهحرارتبيشازحد"کنيد.اگراين
پديدهبهطوردامياتفاقافتاد،بايکتکنسنيماهر)مثال

سرويسخدماتفنیاميرگاس(متاسبگيريد.

کنتاکت های الکترومکانيکی.درصورتيککنتاکت
يادستگاهتنظيمفشار مقاومتیترموستاتامينی
دودهارویمیدهد)کد05(وپکيجمتوقفمیشود؛
سعیکنيدپکيجراریستکنيداگرناهنجاریدرست
نشد،الزماستبايکتکنسنيماهر)مثالسرويس

خدماتفنیاميرگاس(متاسبگيريد.

ناهنجاری سوند رفت.اگرکارت،يکناهنجاریراروی
متوقف پکيج 05(؛ )کد دهد تشخيص رفت سوند
میشود،الزماستبايکتکنسنيماهر)مثالسرويس

خدماتفنیاميرگاس(متاسبگيريد.

رخ درصورتی دودها. فشار  تنظيم  دستگاه  خرابی 
میدهدکهلولههایمکشوتخليهمسدودباشند
.)11 )کد باشد شده متوقف َفن که درصورتی يا
درصورتبازيابیشرايطعادی،پکيجدوبارهشروعبهکار
میکندبدوناينکهنيازبهریستدستگاهباشد.اگر
ناهنجاریادامهيابد،الزماستبايکتکنسنيماهر

)مثالًسرويسخدماتفنیاميرگاس(متاسبگيريد.

مدار پراکندگی درصورت  . )پارازيت( زايد  شعلۀ 
ياناهنجاریدرکنترلشعلهرویمیدهد تشخيص
اگر کنيد، ریست را پکيج کنيد سعی 20(؛ )کد
ناهنجاریادامهيافت،الزماستبايکتکنسنيماهر

)مثالسرويسخدماتفنیاميرگاس(متاسبگيريد.

پکيج که میدهد رخ درصورتی ناکافی.  آب  گردش 
بهدليلگردشکمآبدرمداراوليه،بيشازحدداغشود

)کد27(،مواردزيرمیتواننددليلآنباشند:

گردش)سيرکوالسيون(ناکافیتأسيسات؛بررسی -
وجود بسته گرمايش مدار در قطعی که کنيد
نداشتهباشدواينکهتأسيساتکامالًفاقدهوا

)بدونهوا(باشد؛

به نسبت است الزم است؛ متوقف سيرکوالتور -
آزادسازیسيرکوالتوراقدامشود؛

اگراينپديدهبهطوردامياتفاقافتاد،بايکتکنسني
ماهر)مثالسرويسخدماتفنیاميرگاس(متاسبگيريد.

فقدان ارتباط با کنترل ازراه دور.بعداز1دقيقهازقطع
ارتباطبنيپکيجوفرمانازراهدوررخمیدهد)کد31(.
برایریستکردنکدخطا،جريانبرقپکيجراقطع
بهطوردامي پديده اين اگر کنيد. وصل ومجدداً کرده
اتفاقافتاد،بايکتکنسنيماهر)مثالسرويسخدمات

فنیاميرگاس(متاسبگيريد.

2 ( دهيد فشار را دکمه  پکيج. خاموش کردن 
(تازمانیکهرویصفحهمنايشمناد تصوير2-1()

(ظاهرنشود. (

تنش حتت هنوز پکيج شرايط، اين در مهم:  نکتۀ 
قراردارد.

کليدهمهقطبیخارجازپکيجراقطعکردهوشيرگاز
واقعدرباالیدستگاهراببنديد.پکيجراوقتیکهبرای
بيهوده زمانهایطوالنیمورداستفادهنيست، مدت

حتتتغذيهقرارندهيد.

بازيابی فشار تأسيسات گرمايش.  2.5

بهصورتدورهای،فشارآبتأسيساتراکنترلکنيد.
را بار 1,2 و 1 بني مقداری بايد پکيج مانومتر عقربۀ

نشاندهد.
اگر فشار کمتر از 1 بار است )تأسيسات سرد است( 
الزم است نسبت به بازيابی آن از طريق شير پُر کردن 

واقع در قسمت پايينی پکيج )تصوير 2-2(.

نکتۀ مهم: بعدازاينکارشيرپُرکردنراببنديد.
ريسک برسد، بار 3 به نزديک مقادر به فشار اگر

مداخلۀشيراطمينانوجوددارد.
درخواست ماهر حرفهای پرسنل از صورت، اين در

کمککنيد.

اگرافتفشاربهطورمداومرویداد،ازپرسنلحرفهای
احتمالی نشت چون کنيد، کمک درخواست ماهر

تأسيساتبايدازبنيبرود.

خالی کردن تأسيسات.  2.6
تخليۀ ازشير پکيج، خالیکردن عمليات اجنام برای

مربوطه)تصوير2-2(.
شير که شويد مطمئن عمليات، اين اجنام از قبل

پُرکردنبستهباشد.

حفاظت ضديخ زدن.  2.7
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وقتی دارایيکعملکردضديخزدناستکه پکيج
4°Cدرجهحرارتآبتأسيساتدرداخلپکيجبهزير
برسد)حفاظتتادرجهحرارتحداقلC°5-(پمپو
42°Cمشعلرابهکارمیاندازدووقتیکهبهبيشاز
برد،متوقفمیشود.برایاجتنابازروشننگهداشنت
دستگاهدرصورتغيبتطوالنی،الزماستتأسيسات
راکامالًتخليهکنيدياموادضديخبهآبتأسيسات
آب مدار صورت، دو هر در کنيد. اضافه گرمايشی
بهداشتیپکيجبايدتخليهشود.درتأسيساتیکه
که است الزم میشود، تخليه مکرر و بهطورمداوم
آب تاسختی شود اجنام فرآوریشده آب با پُرکردن
رسوبات ايجاد باعث آب( )سختی برودچراکه بني از

آهکیمیشود.
متاماطالعاتمربوطبهحافظتضديخزدندرپاراگراف
دستگاه تضمنيصحت بهمنظور بيانشدهاند.  1.4
که مناطقی در گرمايشی-بهداشتی تأسيسات و
میکنيم توصيه میرسد، زيرصفر به حرارت درجه
نصب و ضديخ مايع با را گرمايش تأسيسات که
کيتضديخزدگیاميرگاسدرپکيجمحافظتکنيد.
دوم(، )منزل مدت غيرفعالبودنطوالنی درصورت اما

همچننيتوصيهمیکنيم:
-تغذيۀبرقراقطعکنيد؛

مدارآببهداشتیپکيجراازطريقشيرهایتخليۀ -
پيشبينیشده)شکل23-1(وشبکۀداخلیتوزيع

آببهداشتیخالیکنيد.

متيزکاری پوشش دستگاه.  2.8
برایمتيزکردنپوششپکيج،ازدستمالهایمرطوبو
صابونخنثیاستفادهکنيد.ازموادشويندۀساينده

ياپودریاستفادهنکنيد.

غيرفعال سازی قطعی.  2.9
پکيج قطعی غيرفعالسازی به تصميم هرگاه
عمليات بخواهيد ماهر حرفهای پرسنل از گرفتيد،
مربوطهرااجنامدهندومطمئنشويدکهتغذيههای

برق،آبوسوختقطعشدهباشند.

تصوير 2-2

شرح عالمي:
شیر پُر کردن  -  1  

شير خالی کردن  -  2  

منای زيرين.
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راه اندازی3   
 پکيج 

)بررسی اوليه(

برایراهاندازیپکيجالزماست:
وجوداظهارنامۀتطابقنصبرابررسیکنيد؛ -

آن برای پکيج که گازی با را مصرفی گاز تطابق -
آمادهسازیشدهاست،بررسیکنيد؛

L-N230،رعايتقطبيتV-50Hzاتصالبهشبکه -
واتصالزمنيرابررسیکنيد؛

بررسیکنيدکهتأسيساتگرمايشیپُرازآبباشد -
يعنیکنترلکنيدکهعقربۀمانومترپکيجفشار

1,2÷1باررانشاندهد؛

و باشد باز هواگيری شير سِر که کنيد بررسی -
تأسيساتکامالًهواگيریشدهباشد؛

را آن روشنشدنصحيح و کنيد روشن را پکيج -
بررسیکنيد؛

بررسیکنيدکهکششحداکثر،متوسطوحداقل -
گازوفشارهایمربوطهبامقاديرنشاندادهشدهدر

کتابچه)پاراگراف3.15(مطابقتداشتهباشند؛

مداخلۀدستگاهامينیرادرصورتعدموجودگازو -
زمانمداخلۀمربوطهرابررسیکنيد؛

عملکردشيرکلیواقعدرباالیپکيجودرپکيج -
بررسیکنيد؛

تخليه و/يا مکش ترمينالهای که کنيد بررسی -
مسدودنباشند؛

نقشۀ هيدروليکی.  3.1

تصوير 3-1

عملکرددستگاهتنظيمفشارامينیدربرابرعدم -
وجودهوارابررسیکنيد؛

عملکرددستگاههایتنظيمرابررسیکنيد؛ -

دستگاههایتنظيمکششگازرامحکمببنديد -
)هرگاهتنظيماتتغييرکنند(؛

توليدآبگرمبهداشتیرابررسیکنيد؛ -

درزبندیمدارهایهيدروليکیرابررسیکنيد؛ -

هوارسانیو/ياتهويۀمحلنصبپيشبينیشدهرا -
بررسیکنيد؛

اگرحتیفقطيکیازکنترلهایمربوطبهامينیمنفی
باشد،تأسيساتنبايدراهاندازیشود.

شرح عالمي:
دستگاه تنظیم جریان آب بهداشتی  -  1  

محدود کنندۀ جریان آب  –  2  
شیر پُر کردن تأسيسات  -  3  

شیر گاز  -  4  
سینی باز کردن تأسيسات  -  5  

مشعل  -  6  
مبادله کنندۀ اولیه  -  7  

َفن  -  8  
اتاقک بسته  -  9  

دستگاه تنظیم فشار دودها  -  10  
سوند رفت  -  11  

ترموستات ایمنی  -  12  
شیر هوا گیری  -  13  

سیرکوالتور پکيج  -  14  
شیر خالی کردن تأسيسات  -  15  

دستگاه تنظیم فشار تأسيسات  -  16  
مبادله کنندۀ صفحه ای  –  17  

شیر سه راهی )دارای موتور(  -  18  
بای پس  –  19  

شیر ایمنی با فشار 3 بار  -  20  

تغذیۀ گاز  –  G  
خروجی آب گرم بهداشتی  –  AC  

ورودی آب بهداشتی  –  AF  
برگشت تأسيسات  –  R  

رفت تأسيسات  –  M  
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نقشۀ الکتريکی.  3.2

فرمانAmicoRemotoV2:پکيجبرایاستفادهازفرمان
ازراهدور)CARV2(آمادهسازیشدهاستکهبايدبه
قطبها درحالیکه شود متصل 41 و 40 گيرههای

رعايتمیشوندوپُلX40نيزحذفمیشود.

ترموستاتمحيط:پکيجبرایاستفادهازترموستات
به بايد که است آمادهسازیشده )S20( محيطی
گيرههای40و41متصلشودوپُلX40نيزحذفشود.

اتصالX6برایوصلکردنبهکامپيوترشخصیاست.

شکاالت احتمالی و داليل آن ها.  3.3
نکتۀ مهم: عملياتتعميرونگهداریبايدتوسطيک
اميرگاس( فنی )مثالًسرويسخدمات ماهر تکنسني

اجنامشوند.

ازنشتلولههادرمدارگازاست. بویگاز.ناشی -
الزماستدرزبندیمدارانتقالگازرابررسیکنيد.

َفنکارمیکنداماتخليهالکتريکیبرایروشنشدن -
رویرَمپمشعلصورتمنیگيرد.ممکناستاتفاق
بيفتدکهَفنروشنشودامادستگاهاندازهگيری
کششدودها،اجازۀروشنشدنمنیدهد.الزماست

کنترلکنيد:

از )بيش بلند خيلی مکش-تخليه لولۀ که )1
اندازههایمجاز(نباشد.

در )چه مکش-تخليه لولۀ از بخشی که )2
قسمتتخليهوچهدرقسمتمکش(مسدود

نباشد.

کهاتاقکبسته،کامالًدرزبندیشدهباشد. )3

احتراقنامنظم)شعلۀقرمزيازرد(.میتواندناشیاز -
مواردزيرباشد:مشعلکثيفاست،بستۀتيغهای
مسدوداست،ترمينالمکش-تخليهبهطورصحيح
نصبنشدهاست.متيزکاریاجزایفوقرااجنامدهيد
وبررسیکنيدکهترمينالدرستنصبشدهباشد.

واردعملشدنمداومترموستاتامينیدرجهحرارت -
پکيج، در آب فشار کاهش به میتواند بيشازحد.
تأسيسات در ناکافی )سيرکوالسيون( گردش به
ناهنجاری به يا سيرکوالتور توقف به گرمايش،
مانومتر روی باشد. مربوط پکيج تنظيم کارت در
مقادير بني تأسيسات فشار که کنيد بررسی
شيرهای که کنيد بررسی  باشد.  تعينيشده،

رادياتورهایهمگیبستهنباشند.

شير سِر بازبودن تأسيسات. داخل در هوا وجود -
هواگيریرابررسیکنيد)تصوير23-1(.کنترلکنيد
کهفشارتأسيساتودرجهسينیبازشدندرحدود
تعينيشدهباشند؛مقداردرجهسينیبازشدنبايد
1,0بارباشد،مقدارفشارتأسيساتبايدبني1و1,2

بارباشد.

توقفبهدليلروشننشدن)پاراگراف2.4(. -

تبديل پکيج درصورت تعويض گاز.  3.4
گاز غيراز گازی با را دستگاه باشد الزم هرگاه
تعينيشدهرویپالکمتناسبسازیکنيد،الزماست
کيتیباشرايطالزمبرایتبديلرادرخواستکنيدکه

بهسرعتقابلاجناماست.
عملياتمتناسبسازیبانوعگازبايدبهيکتکنسني

ماهر)مثالًسرويسخدماتفنیاميرگاس(سپردهشود.
برایعبورازيکگازبهگازديگرالزماست:

جريانبرقدستگاهراقطعکنيد؛ -

نازلهایمشعلاصلیراتعويضکنيدودقتکنيد -
بني را کيت همراه موجود درزبندی واشرهای که

کلکتورگازونازلهاقراردهيد.

جريانبرقدستگاهراوصلکنيد؛ -

ازطريقصفحهکليدپکيج،پارامترنوعگاز)P1(را -
انتخابکردهوسپس)nG(رابرایتغذيهبامتانيا

)LG(رابرایتغذيهباجیپیالانتخابکنيد؛

توانگرمايیاسمیپکيجراتنظيمکنيد؛ -

توانگرمايیحداقلپکيجدرمرحلۀآببهداشتی -
راتنظيمکنيد؛

را گرمايش مرحلۀ در پکيج حداقل گرمايی توان -
تنظيمکنيد؛

)احتماالً(توانحداکثرگرمايشراتنظيمکنيد؛ -

دستگاههایتنظيمکششگازرا)هرگاهتنظيمات -
تغييرمیکنند(محکم)غيرقابلدستکاری(کنيد؛

بعدازاجنامتبديل،برچسبموجوددرکيتتبديلرا -
درمجاورتپالکاطالعاتبچسبانيد.الزماستبا
يکماژيکغيرقابلپاکشدن،اطالعاتنوعگازقبلی

راازرویپالکحذفکنيد.

مربوط موردمصرف گاز نوع به بايد تنظيمات اين
)پاراگراف جدول توصيههای رعايت با يعنی باشند

.)3.15

شرح عالمي:
سوند رفت  -  B1  

فرمان Amico RemotoV2 )اختياری(  -  CARV2 
صفحه منایش  –  DS1  

شمعک های روشن کردن و تشخیص  –  E1  
ترموستات ایمنی  –  E4  

فیوز خط  –  F1  
فیوز خنثی  –  F2  

سیرکوالتور پکيج  –  M1  
َفن  –  M20  

شیر سه راهی  –  M30  
انتخاب گر نوع پکيج)3-2 پیش گزیده(  –  JP1  

انتخاب گر کارکرد  –  S2  
دکمه ری ست توقف  –  S3  

دستگاه تنظیم فشار آب بهداشتی  –  S4  
دستگاه تنظیم فشار تأسيسات  –  S5  

دستگاه تنظیم فشار دودها  –  S6  
ترموستات محیط )انتخابی(  –  S20  

دکمه افزایش درجه حرارت آب بهداشتی  –  S21  
دکمه کاهش درجه حرارت آب بهداشتی  –  S22  

دکمه افزایش درجه حرارت گرمایش  –  S23  
دکمه افزایش درجه حرارت گرمایش  –  S24  

ترانسفورماتور روشن کردن  –  T1  

ترانسفورماتور کارت پکيج  -  T2  
پُل ترموستات محیط  -  X40  

شیر گاز  –  Y1  
مدوالتور شیر گاز  –  Y2  

رابط کاربر  –  1  
نکتۀ مهم: رابط کاربر در سمت   -  2  

جوش کاری های کارت پکيج قرار دارد.

230Vac 50Hz تغذیه  –  3  
آبی  –  4  

قهوه ای  –  5  
زرد/ سبز  –  6  
مشکی  –  7  

خاکستری  –  8  
سفید  –  9 تصوير 3-2 
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SIT 845 شير گاز

شرح عالمي:
بوبین  –  1  

پیچ های تنظیم توان حداقل  –  2  
مهره تنظیم توان حداکثر  –  3  

پریز فشار خروجی شیر گاز  –  4  
پریز فشار ورودی شیر گاز  –  5  

سِر محافظ  –  6  

تصوير 3-3

کنترل هايی که بايد بعد از تبديل گاز   3.5
اجنام شوند.

با نازلهايی با تبديل اينکه از ازمطمئن شدن بعد
قطرتوصيه شدهبراینوعگازموردمصرفاجنامشده
وتنظيمبافشارتعينيشدهصورتگرفته،الزماست

اطمينانحاصلکنيدکه:
برگشتشعلهدراتاقکاحتراقوجودنداشتهباشد؛ -

شعلۀمشعلبيشازحدبلندياکوتاهنبودهوثابت -
باشد)ازمشعلفاصلهنداشتهباشد(؛

افزايشفشارهایمورداستفادهبرایتنظيمکامالً -
بستهباشندونشتگازدرمداروجودنداشتهباشد.

نکتۀ مهم: متامیعملياتمربوطبهتنظيماتپکيج
بايدتوسطيکتکنسنيماهر)مثالًسرويسخدمات
فنیاميرگاس(اجنامشوند.تنظيممشعلبايدبايک
مانومترديفرانسيلی”U”تصويرياديجيتالاجنامشود
کهبهپريزفشارواقعدررویاتاقکبسته)بخش8
تصوير23-1(وبهپريزفشارخروجیشيرگاز)بخش
4تصوير3-3(متصلمیشودوبايدبهمقدارفشار
قيدشدهدرجدول)پاراگراف3.15(درموردنوعگازیکه

پکيجبرایآنتنظيمشده،توجهشود.

تنظيمات احتمالی.  3.6
تنظيمتوانگرمايیاسمیپکيج. •

دکمۀ)+(تنظيمدرجهحرارتآببهداشتی)3تصوير -
2-1(راتاحداکثردرجهحرارتکارکردفشاردهيد.

از تا کنيد باز را بهداشتی گرم آب شير يک -
واردعملشدنمدوالسيوناجتنابشود.

رویمهرۀبرجنی)3تصوير3-3(،تواناسمیپکيج -
راتنظيمکنيددرحالیکهبهمقاديرفشارحداکثر
قيدشدهدرجداول)پاراگراف3.15(برحسبنوعگاز

توجهداريد.

ساعت، عقربههای حرکت جهت در چرخاندن با -
پتانسيلگرمايیافزايشودرجهتعکسحرکت

عقربههایساعتکاهشمیيابد.

آب مرحلۀ در پکيج حداقل گرمايی توان تنظيم •
بهداشتی)تصوير3-3(.

نکتۀ مهم: فقطبعدازاجنامتنظيمفشاراسمی 
اقدامبهاينکارکنيد.

پالستيکی پيچ با حداقل گرمايی توان تنظيم 
چهارسو)2(واقعرویشيرگازوباثابتنگهداشنت

مهرهبرجنی)3(اجناممیشود.

تغذيۀبوبنيمدولکنندهراقطعکنيد)کافیاست -
يکاتصال)faston(راقطعکنيد(؛باچرخاندنپيچ
افزايش درجهتحرکتعقربههایساعت،فشار
ودرجهتعکسحرکتعقربههایساعتفشار
بوبني تغذيۀ تنظيم، امتام از بعد میيابد. کاهش
مدولکنندهراوصلکنيد.فشاریکهتوانحداقل
پکيجدرمرحلۀآببهداشتیبايدباآنتنظيمشود،
)پاراگراف جداول در قيدشده مقدار از نبايدکمتر

3.15(برحسبنوعگازباشد.

نکتۀ مهم: برایاجنامتنظيماترویشيرگازالزماست
تنظيمات، پايان در و برداريد را )6( روکشپالستيکی

دوبارهروکشرابگذاريد.

برنامه ريزی کارت الکترونيکی  3.7
پکيجبرایبرنامهريزیاحتمالیبرخیپارامترهایکارکرد
آمادهسازیشدهاست.باتغييراينپارامترهاهمانطور
کهدرزيربيانشده،امکانتنظيمپکيجبرحسبنيازهای

خاصوجوددارد.

به است الزم برنامهريزی مرحلۀ به دسترسی برای
شيوۀزيرعملکنيد)رفرنسهایتصوير2-1(:

را )2 ( و )1 ( دکمههای ثانيه 15 حدود بهمدت -
بهطورهمزمانفشاردهيدتااينکهورودیبرنامهريزی

رویصفحهمنايشظاهرشود؛

ازطريقدکمههای)3(و)4(،پارامتریراکهقصدتغيير -
انتخاب دادهشده، زيرنشان درجدول و داريد را آن

کنيد:

 فهرست
پارامترها

شــرح

P1.انتخابنوعگاز

P2
G110انتخابگازمخصوص

)دراينمدلاستفادهنشدهاست(

P3.تنظيمدلخواهآببهداشتیثابتيامرتبط

P5توانحداقلگرمايش

P6توانحداکثرگرمايش

P7تاميرروشنشدنهایگرمايش

P8تاميررَمپگرمايش

P9)نوعپکيج)تکگرمايی-دوگرمايی

باتوجهبهجداولزيروازطريقدکمههای)5(و)6( -
مقدارمربوطهراتغييردهيد؛

ثانيه، 5 بهمدتحدود )1( ریست بافشردندکمۀ -
مقداردادهشدهراتأييدکنيد؛بافشردندکمههای
)3(+و)4(–بهطورهمزمانکهبهتنظيمدرجهحرارت
آببهداشتیمربوطمیشود،عملياتلغومیشود.

نکتۀ مهم: بعدازيکدورۀزمانیخاصبدونملس 
لغو بهطورخودکار عمليات دکمهها، از يک هيچ

میشود.

انتخاب نوع گاز.واردکردناينعملکردبرایتنظيم
بهکار متان يا جیپیال گاز با کارکردن برای پکيج

میرود.

انتخاب نوع گاز

پارامترطيف مقادير قابل وارد کردن به دستگاه

LGP1)جیپیال(ياnG)متان(

گاز G110- گاز چني )روی اين مدل استفاده منی شود(.
واردکردناينعملکردبرایتنظيمپکيجبرایکارکردن

باگازهایخانوادۀاولاست.

گاز G110- گاز چني )گاز خانوادۀ اول(

پارامترطيف مقادير قابل وارد کردن به دستگاه

on - oFP2)ِستسری(

با مرتبط. يا  ثابت  بهداشتی  آب  دل خواه  تنظيم 
خاموششدن ،on وضعيت به P3 پارامتر واردکردن
مشغلبهتنظيمدرجهحرارتآببهداشتیمرتبط
در مشغل خاموششدن ،oF وضعيت در میشود.

مقدارحداکثراتفاقمیافتد.

تنظيم دل خواه آب بهداشتی ثابت يا مرتبط.

پارامترطيف مقادير قابل وارد کردن به دستگاه

OnP3مرتبط-oFثابت)ِستسری(

مدوالسيون به  مجهز پکيج  گرمايش. ن  توا
نيازهای با را پکيج پتانسيل که است الکترونيکی
میسازد. متناسب سکونت محل گرمايی عملی
بنابراينپکيجمعموالًدرزمينۀمتغيرفشارگازبني
بار به توجه با گرمايش توانحداکثر و توانحداقل

گرمايیتأسيساتکارمیکند

نکتۀ مهم: پکيجبرایگرمايشباتواناسمیتوليدو
تنظيمشدهاست.اماحدود10دقيقهوقتالزماست
تابهتواناسمیگرمايشبرسدکهباانتخابپارامتر

)P6(قابلتغييراست.

نکتۀ مهم: انتخابپارامترهای"توانحداقلگرمايش"
و"توانحداکثرگرمايش"،باوجوددرخواستگرمايش،
امکانروشنشدنپکيجوتغذيۀمدوالتورراباجريانی

معادلمقداردادهشدهفراهممیکند.

توان حداقل گرمايش

پارامترطيف مقادير قابل وارد کردن به دستگاه

.-63%Imax0-.تا%ImaxازP5

4 3

21

5 6
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توان حداکثر گرمايش

پارامترطيف مقادير قابل وارد کردن به دستگاه

P6ازImax%0-.تاImax%99-.)ِستسری(

وارد کردن زمان بندی.پکيجدارایتاميرالکترونيکیاست
کهازروشنشدنهایزيادمشعلدرمرحلۀگرمايش
جلوگيریمیکند.پکيجمعموالًباتاميرتنظيمشده

روی3دقيقهارايهمیشود.

تامير روشن شدن های گرمايش

پارامترطيف مقادير قابل وارد کردن به دستگاه

از1تا10
3=3دقيقه)ِستسری(

30=1ثانيه
P7

زمان بندی رَمپ گرمايش.پکيجيکرَمپروشنشدن
درحدود10دقيقهراطیمیکندتاازتوانحداقلبه

تواناسمیگرمايشبرسد.

تامير رَمپ گرمايش

پارامترطيف مقادير قابل وارد کردن به دستگاه

از1تا10
10=10دقيقه)ِستسری(

30=1ثانيه
P8

نوع پکيج.ازطريقانتخاباينپارامتر،امکانانتخاب
دارد: وجود استفاده حال در پکيج نوع عملکرد
پکيجتکگرمايیحلظهای)0(،پکيجدوگرمايی)1(يا

تکگرمايیبابويلر)2(.

نکتۀ مهم: براساسانتخاباجنامشده،جامپر)JP1(را
نيزرویکارتالکترونيکی)تصوير3-4(جابهجاکنيد:
يا وضعيت يا دوگرمايی پکيج برای 1-2 وضعيــت

وضعيت3-2برایپکيجتکگرمايی.
ازکارخانهتنظيمشده پکيجدرزمانخروج توجه: 
درصورت فقط عملکرد اين خاطر بههمني است،

تعويضکارتالکترونيکیقابلاستفادهاست.

نوع پکيج

پارامترطيف مقادير قابل وارد کردن به دستگاه

از0تا2
0=پکيجتکگرمايی)حلظهای(

1=پکيجدوگرمايی
2=پکيجتکگرمايی)بابويلر(

P9

عمل کرد روشن شدن آرام خودکار با   3.8
توزيع با رَمپ زمان بندی شده.

رَمپ يک روشنشدن مرحلۀ در الکترونيکی کارت
گاز نوع به که مقاديرفشاری )با گاز توزيع فزايندۀ
انتخابشدهبستگیدارند(بامدتازپيشتعينيشده
طیمیکند.اينمسألهازهرگونهعملياتتنظيم
مرحلۀروشنشدنپکيجدرهرشرايطیازاستفاده

جلوگيریمیکند.

عمل کرد "متيزکاری دودکش".  3.9
اگراينعملکردفعالشود،پکيجراباتوانحداکثر

گرمايشبرایمدت15دقيقهبهکارمیاندازد.
دراينحالت،متامیتنظيماتغيرفعالهستندوفقط
ترموستاتامينیدرجهحرارتوترموستاتحدفعال
هستند.برایفعالسازیعملکردمتيزکاریدودکش،
الزماستدکمۀResetرابرایحداقل10ثانيهفشرده
نگهداريد،فعالشدنشازطريقچشمکزدنعالمي)8
و11تصوير1-2(مشخصمیشود.اينعملکردبه
تکنسنياجازهمیدهدتاپارامترهایاحتراقرابررسی
راباخاموش منايد.بباپايانيافنتبررسیها،عملکرد
ودوبارهروشنکردنپکيجيافقطبافشردندکمۀ)2

تصوير1-2(غيرفعالکنيد.

تنظيم زمان گرمايش.  3.10
پکيجدارایتاميرالکترونيکیاستکهازروشنشدنهای
میکند. جلوگيری گرمايش مرحلۀ در مشعل زياد
دقيقه 3 روی شده تنظيم تامير با معموالً پکيج
از رویسايرمقادير، تامير تنظيم برای ارايهمیشود.
دستورالعملواردکردنپارامترهاپيرویکردهوپارامتر
)P7(راانتخابکردهويکیازمقاديرقيدشدهدرجدول

مربوطهراواردکنيد.

عمل کرد ضدتوقف پمپ.  3.11
دارای پکيج ،) "تابستان".) کارکرد وضعيت در
24 هر در بار 1 حداقل را پمپ که است عملکردی
ريسک تا میکند روشن ثانيه 30 بهمدت ساعت
توقفپمپرابهدليلعدمفعاليتطوالنیکاهشدهد.
دارای پکيج ،) ( "زمستان" کارکرد وضعيت در
عملکردیاستکهپمپراحداقل1باردرهر3ساعت

بهمدت30ثانيهروشنمیکند.

عمل کرد ضديخ زدن شوفاژها.   3.12
4°Cاگرآِببرگشتتأسيساتدردرجهحرارتکمتراز

باشد،پکيجبهکارمیافتدتابهC°42برسد.

بررسی خودکار دوره ای کارت   3.13
الکترونيکی.

درطولمدتکارکرددروضعيتگرمايشياباپکيج
دروضعيتstand-by،اينعملکردهر18ساعتبعد
ازآخرينبررسی/تغذيهپکيجفعالمیشود.درصورت
کارکرددروضعيتآببهداشتی،بررسیخودکارهر
10دقيقهبعدازپايانبرداشتجاریبرایمدتحدود

10ثانيهاجناممیشود.

حتی پکيج خودکار، بررسی طول در مهم:  نکتۀ 
سينگنالهایآن،غيرفعالباقیمیماند.
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تصوير 3-4

باز کردن روکش دستگاه.  3.14
روکش بازکردن امکان پکيج، آسان نگهداری برای
دستگاهطبقدستوراتسادۀزیر)تصوير4-3(وجود

دارد:
بهطرف وکشیدن لبهها از آن باگرفنت را )1( قاب -

خودتانهمانطورکهفلشهانشانداده،بردارید.

2پیچجلویی)2(و2پیچپایینی)3(فیکساژروکش -
)4(رابازکنید.

روکش)4(رابهطرفخودتانبکشیدوهمزمانآن -
رابهطرفباالفشاردهیدبهگونهایکهبتوانیدآن

راازقالبهایباالییخارجکنید.

3

2
2

4

1

3
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توان گرمايی متغير.  3.15
نشانگر جداول در قيدشده فشارهای مهم:  نکتۀ 
اختالففشارهایموجودبنيخروجیشيرگازواتاقک
مانومتر با بايد بنابراين تنظيمات هستند. احتراق
ديفرانسيلی)باستون”U”تصويريامانومترديجيتالی(

فشار آزمايش روی سوندها درحالیکه شوند اجنام
آزمايشفشار روی و خروجیشيرمدولقابلتنظيم
مثبتاتاقکبستهقرارداشتهباشند.اطالعاتتوان
درجدولبالولۀمکش-تخليهبهطول0,5متربهدست
قدرتگرمايی پاينيترين به گاز آمدهاند.کششهای

دردرجهحرارتC°15ودرفشار1013ميلیبارمربوط
میشوند.فشارهایمشعلبهاستفادهازگازدردرجه

حرارتC°15مربوطمیشوند.

پارامترهای احتراق.  3.16

G30G31G31

mm1,350.800.80قطرنازلگاز

mbar)mmH(فشارتغذيه
2
O)204(20)296(29)377(37

kg/h555455کششتودۀدودهادرتواناسمی

kg/h575665کششتودۀدودهادرتوانحداقل

.CO
2
aQ.Nom./Min%2,03/6,852,40/8,052,05/7,80

.COa0%diO
2
aQ.Nom./Minppm144/84182/131215/92

.NO
X
a0%diO

2
aQ.Nom./Minmg/kWh92/179162/311215/285

C°135140137درجهحرارتدودهادرتواناسمی

C°10310797درجهحرارتدودهادرتوانحداقل

)G20(متان)G30(بوتان)G31(پروپان

توان
گرمايی

توان
گرمايی

گرمايش
+

آب
بهداشتی

کششگاز
مشعل

فشارنازلها
مشعل

کششگاز
مشعل

فشار
نازلها
مشعل

کششگاز
مشعل

فشارنازلها
مشعل

)kW()kcal/h()m3/h()mbar()mmH
2
O()kg/h()mbar()mmH

2
O()kg/h()mbar()mmH

2
O(

24,0206402.7711.65118.82.0728.08286.32,0335.65363,5

23,0197802.6510.78109.91,9825,78262.91.9532.01326.5

22.0189202,549,95101.51,8923,63241,01,8628,66292,3

21,0180602,429,1793,61.8121.61220,41,7825,58260,8

20,0172002,318,4486.01.7219,71201.01,7022,73231,8

19,0163402,207,7478,91,6417,93182,91,6120,12205,2

18,0154802,097,0872,11,5616,26165,81,5317,72180,7

17,0146201,986,4565,71,4814,69149,81,4615,53158,3

16,0137601,885,8559,61,4013,21134,71,3813,52137,9

15,0129001,775,2853,81,3211,82120,51,3011,71119,4

14,0120401,664,7448,31,2410,51107,21,2210,08102,7

13,0111801,554,2243,01,169,2994,71,148,6287,9

12,0103201,453,7338,01,088,1483,01,067,3374,7

11,094601,343,2633,21,007,0872,20,986,2163,4

10,086001,232,8228,70,926,0862,00,905,2753,7

9,077401,122,3924,40,845,1752,70,824,5045,9

آب8,06880
بهداشتی

1,011,9920,30,754,3344,10.743,9239.9

7,261920,921,6917.20,693,7137.80.673,5836.5
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مقاديردرجهحرارتدودهابهدرجهحرارتهوایورودی -
درC°15مربوطمیشوند.

به بهداشتی گرم آب بهسرويس مربوط دادههای -
ورودی حرارت درجه و بار 2 ديناميک ورودی فشار
در بالفاصله اينمقادير مربوطمیشوند؛ 15°Cدر
گرفنت درنظر با شدهاند برداشت پکيج خروجی
اينکهبرایبهدستآمدندادههایاظهارشده،ترکيب

باآبسردالزماست.

کارکرد هنگام در ايجادشده صوتی توان حداکثر -
پکيج>55dBAاست.اندازۀتوانصوتیبهآزمايشات
باکشش فعال پکيج با ناپژواک نيمه اتاقک در
گرمايیحداکثر،باطولدودکشطبققواعدمربوط

بهمحصولمربوطمیشود.

اطالعات فنی.  3.17

)kW)kcal/h(26,2)22508کششگرمايیاسمی

)kW)kcal/h(8,7)7460کششگرمايیحداقلآببهداشتی

)kW)kcal/h(10,6)9108کششگرمايیحداقلگرمايشی

)kcal/h(24,0)20640(kWتوانگرمايیاسمی)مفيد(

)kcal/h(7,2)6192(kWتوانگرمايیحداقلآببهداشتی)مفيد(

)kcal/h(9,0)7740(kWتوانگرمايیحداقلگرمايشی)مفيد(

91,7%بازدهگرمايیمفيددرتواناسمی

87,3%بازدهگرمايیمفيددربار%30تواناسمی

On/Off0,60/0,41%افتگرمادرروکشبامشعل

On/Off7,7/0,06%افتگرمادردودکشبامشعل

bar3فشارحداکثرکارمدارگرمايش

C90°درجهحرارتحداکثرکارمدارگرمايش

C38-85°درجهحرارتقابلتنظيمگرمايش

l4,2سينیبازکردنتأسيساتحجمکلی

bar1,0پيششارژسينیبازکردنتأسيسات

l1.9محتویآبژنراتور

-1000l/hتقدمموجودباکششkPa)mH
2
O(24,50)2,5(

)kW)kcal/h(24,0)20640توانگرمايیمفيدتوليدآبگرم

)C30)38(-60)77°درجهحرارتقابلتنظيمآبگرمبهداشتی

l/min7,7محدودکنندهجريانآببهداشتیدر2بار

bar0.3فشارحداقل)ديناميک(مدارآببهداشتی

bar10فشارحداکثرکارمدارآببهداشتی

--l/minبرداشتحداقلآبگرمبهداشتی

)∆T30°C(کششويژهl/min10,9

)∆T30°C(ظرفيتبرداشتمداومl/min--

kg31,1وزنپکيجپُر

kg29.2وزنپکيجخالی

V/Hz230/50اتصالالکتريکی

A0,7جذباسمی

W130توانالکتريکینصبشده

W74توانجذبشدهتوسطسيرکوالتور

W32توانجذبشدهتوسطَفن

IPX5D-حفاظتتأسيساتالکتريکیدستگاه

NO
X
3-طبقۀ

NOسنجيدهشده
X

mg/kWh129

COmg/kWh131سنجيدهشده

C12/C32/C42/C52/C62/C82/B22p/B32نوعدستگاه

+II2H3طبقه
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