مقدمه :
از آنجائیکه هشدداهها کردش هددر اه اددت اه شاده هاهاطداا امهمدار مجطد ها جد
نصبا هار انداز و تعطیش و نگجداه صحیح و مااسب اس گار به مصشف راادر مد اهدد باددد بده
اق

مطالعه هوا .

 ادت اه شاه زء داد ناپذدش محصول محسدو

مد هدوا و مصدشف رااددر باددد بددق

از آ

نگجداه راد .
 نصب و سشودس اس گار بادد توسط اهشاا وا د هشادط و م خصصیت مجدازا مطدابب بدا قدوانیت و
مقشهار حارم و اس وهالعطل ها هشر
 نصب غیش اصول و سشودس نااهس
ادت هو هشر
هماد

هیچگونه مسئولی

سازندر انجام پذدشا.

اس گار م تواندد سد ب اسداهار دان و مدال هدوا .از
اه ق دال اسداهار ناهد از اهد اهار اه نصدب و ددا مددم

اصول نکار قید هدر اه ادت اه شاه ها بشمجدر نخواهد ااه .

 ااه ت اوارش مااسب واس انداها مطابب با مقشهار مل ساا طا الزام اس .
موامل ره بامث م هوا اس گار از گاهان

ااهج هوا



مدم و وا اوارش مجزا و مااسبا م ب هشادط مادهج اه ادت اه شاه.



نصبا تعطیش و دا هشگونه اس کاه اس گار دا تغییش سیس م اوارش توسط اهشاا غیش مجاز.



اس فاار از لوازم و اتصاالر غیش اس انداها.



گشه گ مسیش آ

مصشه پکیج دا م دل اه اثش رثیف بوا لوله هدا و هسدوبار مو دوا اه آ  .د مددم

هس شو رامل مسیش لولهرش ق ل از نصب )


مسدوا رشا هیش امطیاا با اهپوش و دا هشگونه تغییش هشادط اس انداها اس گار.



صدمار ناه از حطل و نقلا آتش سوز ا همد و بشقا حوااث م یع ا اسد فاار از هدیلاگجا و اتصداالر
غیش اس انداهاا نوسا بشقا مدم نصب هیل ش آ ا گاز و محاهظ بدشقا اسد فاار از گازمادعاآسدیب اددد
هیش گاز بدلیل رثیف بوا لوله ها گاز و دا اس فاار از گاز با هشداه بداالتش از  52میلد باهدهشداه غیدش
اس انداها) ا بدو آ

ماند پکیجا دخ زاگ ا موامل ااه

نظیش اوهندگ و سدخ

بداال آ ا نصدب

اه محیط نامااسب و دا مطل نکشا به مفاا کرش هدر اه ادت اه شاه.



هوهت ماند پطپ اه حال

گشدپاژ و مدم ههع سشدع گشدپاژ.

مدم امهع هسان سشدع به هشر

اه هاگام بشوز هشگونه اهکال ها اه اس گار و اسد فاار از اهدشاا

غیش م خصص و تکاسیت غیش مجاز.



مدم اهائه راهر گاهان
اه صوهر هماد

مع ش مطجوه به مجش نصا

و هشوهادر مجاز و دا مدم اهائه هار وه مع ش اشدد

نکشا هشرددام از مدواها هدوقا مسدئولی

بو وا آمدر بش مجدر نصا

و دا اس فاار راادر م باهد.

1

هشگونده اسداهر و اطدشار مدال و دان
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 -1اس وهالعطل ها اس فاار از اس گار
 1-1معشه اس گار
مش ش گشام
از حست سلیقه هطا اه ان خا
از محصددوالر بددا ریفید

پکیج هوهاژ ادواه آلزا صدطیطانه م شدکشدم.ادت اسد گار دکد

و بددااوام آلددزا ردده آمیددزر ا از هاددش و تکاولددوژ هوز انیددا مد باهددد و

امیددوهادم ب دوانیم هضداد

هشاده بیشد ش هددطا ها بدا محصدوالر ادو

و اددمار پدس از هددشوش

هادس ها لب نطائیم.
پکیج ها هوهاژ ادواه آلزا ا پکیج هاد با هاندما باال ج

تامیت آبگشم مصدشه بجداهد

و

گشمادش م باهد.
ادت اس گار مججز بده ددم مشدعل بدا محفظده اح دشاق بسد ها م ددل حشاهتد ا بده هطدشار سیسد م
اه عال الک شونیک و دم بشا الک شونیک مججز به میکشوپشوسسوه ره را شل اس گار ها به مجدر
ااهاا م باهد.

1-5

صفحه را شل

 -1اهزادش اما آبگشم مصشه
 -5راهش اما آبگشم مصشه
-3هوهت/ااموش و حال

زمس انه/تابس انه

-4هار انداز مجدا دا هدس
-2راهش اما هوهاژ
-6اهزادش اما هوهاژ
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 1-3تاظیطار صفحه را شل و هوهت/ااموش رشا اس گار
هوهت و ااموش رشا اس گار و ان خا

حال

اس گار:

 .1بشا هوهت هد اس گار رلید  3ها هشاه اهید.
با هششا مجدا رلید  3م توانید دک از حال جا زدش ها ان خا


تابس ان د هقط آبگشم مصشه )



زمس ان د آبگشم مصشه و گشمادش )



هقط زمس ان د هقط گشمادش )



ااموش

نطائید.

 .5اما موهانیاز آبگشم مصشه ها م توانید با هششا ارطه ها  1و  5تاظیم نطادید.
 .3اما موها نیاز هوهاژ ها م توانید با هششا ارطه ها  2و  6تاظیم نطادید .

 1-4هاهاطا ت ددل نوع سوا

:

پکیج ها هوهاژ ادواه آلزا م تواناد با گاز م یع و دا گاز مادع ره توسط راهاانه سازندر به
صوهر پیش هشض بشا گاز م یع تاظیم هدر اس
ج

تغییش نوع سوا

مشاحل زدش ها به تشتیب و با اق

مطل نطاداد.
انجام اهید:

-1نازلجا مشعل اصل ها مطابب امهمار کدل و با تو ه به نوع گاز موها اس فاار تعودض نطادید.
گاز هجش د  – )1.3mmگاز مادع د)0.8mm
ج

ان خا


نوع سوا

مصشه پاهام شها اس گار ها اصهح نطائید:

ارطه  RESETو راهش اما هوهاژ ها به مدر  3ثانیه نگه ااهدد تا واها ماو تاظیطار
اس گار هودد.



اه حال ره بش هو نطادشگش  P00نشا ااار م هوا ارطه تغییش هصل ها هشاه اهید تا
واها زدش ماو  P00هودد.



با اس فاار از ارطه راهش دا اهزادش اما هوهاژا مقداه ها بشا گاز هجش  0و بشا گاز
مادع  1قشاه اهید.



با هششا رلید تغییش هصل تاظیطار ها کایشر نطادید.

هشداه  :از هشگونه تغییش اه سادش تاظیطار دا اواااه هشمائید.
تو ه  :اه صوهت ره اس گار ج

اس فاار با گاز مادع تاظیم گشاا مشطول گاهان

4

نخواهد بوا.

-5

نصب

5-1

نکار رل نصب



ادواه محل نصب پکیج بادد مس حکم و از مصالح ساا طان مااس



هاصله پکیج ادواه از ادواه مقابل ن ادد رط ش از  1م ش باهد .حداقل هاصله از ادواه دا رابیاد

ساا ه هدر باهد.

مجاوها  12سان یط ش و از رفا  111سان یط ش باهد.


ق ل از هار انداز ا لوله رش هوهاژ بادد هس شو و رامه تطیز و ماه از هشگونده کهار اداه
باهد .اه غیش ادت صوهر کهار ااه
سیشروالتوه م هوا ره هامل گاهان



ااال پطپ هدر و بامدث گشدپداژ و اح طداال سدوا ت پطدپ
نط باهد.

هیشگاز اس گار اه راهاانه با تو ه به هشاه ماطقه تاظیم هددر و هشگونده اهدزادش و ددا رداهش
هشاهگاز م بادس

توسدط تکاسدیت مجداز و م خصدص صدوهر گیدشاا اهغیدش اداصدوهر هشگونده

اس کاه هیشگاز و دا تغییش هشاهگاز اریدا مطاوع و بامث تغییش هشادط اس انداها مطلکدشا پکدیج
و اطشار د بشا اس فاار راادگا اواهدااه .


ج

سجول

اه نصبا هارانداز و تغییشار اح طال بج ش اس

اس گار هیشهلکه نصب گشاا .هدیش هلکده آ

سدشا وهوا تاظدیم گدشاا تدا ابد آ از شهید

پکیج بیش ش ن اهد.بطوهدکه اگش بیش ش و دا رط ش باهد آ


اشو

ا سشا و گشم م هوا.

هیش امطیاا بادد به محل مااسب م صل باهد تا اه صوهر اهزادش اح طال هشاه مداه

هوهاژ و سشهدز هد آ

از پخش هد آ

اه محیط لوگیش گشاا.اه غیش اداصدوهرا ااانچده

باز هد هیش امطیاا بامث بشوز اساهر به وسادل ادگش و آ
مسئولی



اه مسیش وهوا گاز ح طا هیل ش گاز مااسب و اس انداها نصب گشاا.
بشا

لوگیش از آسیب به بشا و قطعدار الک شونیدم اسد گارا ح طدا از محداهظ الک شونیکد بدشق

قطش لولهها و هیلاگها هه
م بادس



گشه گ هواا هشر

هیچگونده

ها اه ق ال اساهار ناه از آ بش مجدر نخواهد ااه .

اس انداها و موها تادید هشر


ق ل از رلیه لولهها م صل بده

اس فاار هوا.
و بشگش

هوهاژا " 3/4و لولهها آ

مصدشه " 1/5مد باهدد و

از لولهها و هیلاگها با قطش ااال اس انداها اس فاار گشاا.

پکیج بادد با پیچها و بس ها ااال اس گار هو ادواه نصب هوا و لولدههدا ههد

و بشگشد

هوهاژا سشا و گشم مصشه و هطچایت لوله گاز ها بدا لولدههدا اشمدوم اسد یل ددا هدیلاگهدا
مشغو

اس انداها به اس گار نصب رشار و از نظش نش

داب را شل رامدل ردشار و باددد اسد گار

ق ل از هارانداز آااهرش رامل و را شل هوا.



نصب هیل ش گازا محاهظ بشق و هسوبگیش الزام اس .
مدم هماد

هشردام از مواها هوق م تواند مو ب بشوز ادشاا اه اس گار هدر و هامل گداهان

نط باهد.
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تو ه :
اس فاار از لوله ها و هلاگجا غیش اس انداها و دا با قطش ااال رم اریدا مطاوع م باهد .ادت امدش
بامث هشاه آمد به پطپ اس گار و ادجاا اساهتجا هشاوا م هوا ره اه اداصدوهر گداهان
بیت اواهد هه

از

.

قطش ااال هلاگجاا لوله هدا و هدیشها  1/5ادداچ جد
آ

ااال هلاگجاا لوله ها و هیشها  3/4اداچ ج

آ

مصدشه حدداقل  15میلیط دش و قطدش

مداه هوهاژ حداقل  16میلیط ش م بادسد

باهد .


اه ماامق ره اهصد امهح آ

لوگیش از هسو

زداا اس ا ح طا ج

گیش پل هسفار دا مغاامیس اس انداها اه مسیش آ
تو ه  :الزم بذرش اس
از سخ
بادس

هسو

وهوا اس فاار هوا.

گشه ت م دل اس گار زء گاهان

محصدو

گیشها اسد انداها اریددا توصدیه مد هدوا.اه صدوهر هسدو
ق ل از بس ه هد رامل مسیش نس
هشگز هیشها هلکه هه

 5-5سیس م ضد دخ زاگ

و بشگش

به هسو

گشه گد از هسدو -

نطیشدواا لدذا اسد فاار
گدشه ت م ددل پکدیج مد

زااد اه اسشع وق

اقدام گشاا .

هوهاژ اه زدش پکیج ها ن اددد.

:

پکیج ها آلزا مججز به سیس م ضد دخ زاگ م باهاد.هاگامیکه اس گار به بشق و گداز م صدل
اس

اه صوهتیکه اما آ

مدداه هدوهاژ بده  2اه ده سدان یگشاا بشسددا سیسد م ضدددخ زاگد

هعال اواهد هد .اه صوهت ره بشق و گاز اس گار وصل ن اهد ادت سیسد م قدااه بده مطدل ردشا
نخواهد بوا .

 5-3اوارش
وسیلها اس

ره ج

تخلیه گازها حاصل از اح شاق از آ بطوه مجزا اس فاار م هوا.
اگش اوارش مااسدب ن اهدد ددا قطدش لولده آ ردم باهدد و ددا اه مسدیش آ
نش

و دا گشه گ و وا ااه ه باهد و دا ااها مسدیش مدوالن اهقد و ددا

هیب ماف باهدا گازها حاصل از اح شاق نط تواناد به اوب از اواردش
م وهرااد و اهن یجه اوا به پکیج و دا محیط ساا طا باز م گدشاا و اثدشار
ماف و اطشار زدش ها به هطشار اواهد ااه

6

.

اواها سط حاصل از اح شاق به محل ره پکیج اه آ قدشاه ااها واها هددر رده بسدیاه اطشندا
بوار و بامث ضعفا گیج ا افگ

و مشگ ااموش اواهد هد.

 -3مدم مکش راه اوارش دا گشه گ لوله بامث باال هه ت حشاهر بدنده و قسدط هدا ااالد
پکیج م هوا ره ادت مساله ماجش بده ادشا

هدد سدشدع اسد گار و قطعدار آ اواهدد هدد

مخصوصا آسیب هددد به مجطومه بشا الک شونیک واها م سدازا .رده هدامل گداهان

نطد

باهد.

هشادط مااسب اوارش
صاادع گشمادش آلزا اریدا توصیه به اس فاار از اوارش ها او داهر اس انداها مد

هشر

اح دشاق رامدل ها از هبدا بیدشو سداا طا بده

راد .اوارش ها او داهر ارسدین الزم جد

ااال رشیدر و از داه ادگش گازها حاصل از اح شاق ها ااهج م نطادد .ادت امش بامدث مد هدوا
ره ارسدین هبدا ااادل اانده مصدشف نشددر و هانددما پکدیج نیدز بداالتش هوا .اه صدوهر مددم
ااهج هدر و هاندما ا قدهر و سدادش مشخصدار

اس فاار از اوارش او داهرا اس گار از گاهان
اس گار نیز تغییش اواهد رشا.


ری

اوارش او داهر اهق با قطش { } 60 mm x 100 mm

حدارثش مول مجازبصوهر اهق

با اح سا

دم زانود  91اه ه

بشابش با  1م ش م باهد.


ری



حدارثش مول مجاز بصوهر مطوا مس قیم بشابش با  4م ش م باهد.



اه صوهر مدم امکا اس فاار از اوارش او دداهر ح طدا مد بادسد

اوارش او داهر مطوا با قطش { } 60 mm x 100 mm

با م خصصیت هشر

اه اصوص نحور نصب اوارش تم داهر و لوله داگانده جد

هوا وهوا مشوهر هوا تا اطش ادجاا نشوا.

7

تدامیت

 ) 1اهدچه اشوج اوا
 ) 5اهدچه وهوا هوا



اس فاار از اوارش ها غیش مشغو

و غیش اس انداها دا هوهجا غیش تخصص اه ادشوج اوا

و وهوا هوا به اس گار اریدا مطاوع م باهد و مطکت اس
اطشار د


ج

بامدث

ان و مال هوا.

لوگیش از تشکیل قطشار و هطچایت سدشا هدد اوا رده

بامث راد هد اشوج اوا و دا توقف آ مد هدواا دداه اداه
اوارش ها مادب باد نطائید.


و محکدم باهدد و اه بشابدش بدااا بخداه آ

اواردش باددد ثابد

و

موامل مکانیک ادگش مقاوم باهد.


اوارش از نظش تطیز بوا و گشه گ مسیش باددد هطیشده را دشل
هوا.



به مدوهرل مسدیش مسد قیم و مطدوا بج دشدت هوش بدشا تخلیده
محصوالر اح شاق م باهد و اوارش ن ادد اه مسیش اوا حال

اهق ااه ه باهدد .ولد اه

مواها ره مشکهر ا شاد و وا ااه ه باهد و نیاز به تغییش ج
اس

از زانود

مسیش اوا باهددا بج دش

 42اه ه و حداقل پدس از  31سدان یط ش لولده مطدوا داشو د از پکدیج)ا

انجام گیشا .و قسط

اهق ااها رط شدت مول مطکت باهد.

 -3تعطیش و نگجداه
*مطلیار ادت بخش م بادس

توسط م خصصیت مجاز هشر

انجام پذدشا.

 3-1نکار تعطیش و نگجداه
به ماظوه هار انداز اس گار مواها کدل ها به اق

بشهس نطادید:



هیشها آ



اس گار به موه رامل آبگیش هدر باهد و هشاه آ بش هو  1باه تاظیم هدر باهد .

بیت پکیج و توزدع راادر ها حشاهر د هااداتوها هت رودل و ) ...باز باهد .
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هیچ نش

دا گاز اه سیس م لوله رش گشمدادش مشردز و ددا پکدیج و دوا نداهد ه

آ

باهد .


اتصاالر الک شدک بطوه صحیح نصب هدر باهد.



هیچ ماار قابل اه عال اه نزادک پکیج و وا نداه ه باهد.



اوارش مسدوا ن اهد و مکش راه ااه ه باهد .



هشاه هاهژ ما ع ان ساط مااسب باهد د حدوا  1باه)



هشاه گاز به اندازر موها نیاز باهد .



رلیه لوله ها هوهاژ م بادس



هیل ش آ ا هیل ش گاز و محاهظ الک شونیک نصب هدر باهد.

ماه از هشگونه کهار ااه

و آهغال باهاد.

تو ه :
اه لحظه هار انداز اولیه پکیج دا اه هاگامیکه به مدر موالن پطپ ااموش بوارا بعلد
و مواا مو وا اه آ
بوسیله پیچ گوه

مطکت اس

محوه پطپ گیشدپاژ و حشر

محوه پطپ ها ااد اوه به حشر

اهص هوا و بشاح

نااالصد

آ م وقف هوا .باابشادت الزم اس

اهآوهدم .ادت راه بامث م هوا تا محوه پطدپ

به گشاش اهآدد.

 3-5را شل اوهر ا
مواها زدش بشا را شل مطلکشا پکیج بشهس م هوا:
سیس م ها ادطا و را شل بادد بصوهر صحیح مطل نطادددهیش گازا ساسدوههاا هشداه سداج آ ا
رلید حداقل هشاه آ

و)...

قسط جا مشبوط به اشو

اوا م بادس

را شل هوا .

مشعل اصل و م دل حشاهت بادد تطیز و ماه از هشگونه هسوبار باهداد .تطیزرداه باددد بدا ددم
بشس نشم و دا هوا هششار انجدام گدشاا و از هشگونده مدواا هدیطیاد و ددا بدشس هلدز اسد فاار
نشوا.
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الک شوا شقه ز م بادس

ماه از هشگونه هسدو

بدوار و مد بادسد

اه دا مخصدوص ادوا

قشاه گشه ه باهد .
مداه گاز و آ
هشاه آ

بادد از و وا هوا تخلیه هدر و اه آ هیچگونه نش

مداه گشمادشدزمان ره سشا اس ) م بادس

م بادس

و وا نداه ه باهد.

حدوا ددم بداه باهدد اه غیدش اداصدوهر

هشاه ها با باز رشا هیش پشرت به دم باه بشسانید .

پطپ گشاش آ

هوهاژ ن ادد مسدوا هدر باهد.

 3-3میب داب
پکیج هوهاژ ادواه آلدزا مججدز بده سیسد م میدب ددا

پیشدشه ه و هوهدطاد مد باهدد رده اه

صوهر بشوز ادشاا اح طال ا رد مشبومه بش هو صفحه نطادشگش اهش م گشاا.
تو ه  :بشا از اشاب ها س ب ااموش هد اس گار م هواا اه اداصوهر باددد بدشا مطلکدشا
مجدا اس گار ارطه  RESETها هشاه اهید .اگش اس گار هوهت نشد الزم اس

ره بشا ههع اددشاا

اس گار اقدام هوا.
اه موها سادش اشاب ها به محض بشمشف هد میبا پکیج بصوهر اوارداه مطلکدشا ها از سدش مد
گیشا.
مهم

کد

* نشا اهادر اطاهاد اس

ایراد

ره نیاز به هدس

علت احتمالی

اس

ااها.

راه حل

خرابی
*E 01

ایراد در

نبودن گاز

بررسی مسیر گاز و تخلیه هوای مسیر

تشکیل

الکترود معیوب

بررسی سیم الکترود و یا تعویض آن

شعله

شیر گاز معیوب

بررسی شیر گاز و تعویض در صورت نیاز

فاز و نول برعکس وصل شده

برعکس کردن دوشاخه برق

است
*E 02

سنسور حد

سنسور حد عمل کرده است

*E 03

پرشر فن

پرشر فن عمل نمیکند

بررسی مسیر خروجی دود ،فن و پرشر

سیم و یا فیش پرشر فن قطع

اصالح کردن سیم کشی و یا فیشها

تعویض سنسور در صورت خرابی
حل مشکل باال رفتن دما

شده است
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کد

ایراد

راه حل

علت احتمالی

خرابی
*E 04

پرشر آب

E 05

سنسور

فشار آب سیستم گرمایش کم

آبگیری دستگاه (باز کردن شیر پرکن)

است
پرشر آب رسوب گرفته است

بررسی و تمیز کردن پرشر آب

 NTCگرمایش معیوب است

تعویض  NTCگرمایش

گرمایش
 NTCآبگرم مصرفی معیوب

تعویض  NTCآبگرم مصرفی

E 06

آبگرم

است

E 22

حافظه

خطا در حافظه رخ داده است

خاموش و روشن کردن دستگاه

E 40

برق ورودی

ورودی برق دچار نوسان شده

اطمینان از صحت ورودی برق و عملکرد محافظ

است

برق

*E 72

محفظه

محفظه احتراق دچار ایراد شده

باز و بست و بررسی محفظه احتراق

احتراق

است

E 76

ماژوالتور

بوبین ماژوالتور معیوب است

تعویض بوبین ماژوالتور

E 77

ولتاژ

ولتاژ ورودی دچار نقصان

بررسی ولتاژ ورودی

داخلی

شده است

گرادیان

 NTCگرمایش درست عمل

دمای

نمیکند

E 78

سنسور

بررسی صحت عملکرد NTC

گرمایش

نک ه  :ج

ههع اطا  E22م بادس

اس گار ها ااموشا از بشق دا و سپس هار انداز رشا.
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 -4مشخصار و امهمار ها
 3-1نطوااه مشخصه پطپ
اه هکل زدش نطوااه مشخصه پطپ
]افت فشار بر حسب دبی[ نمایش داده شده است

دول مشخصار ها اس گار

4-5

نوع هت ااه – محفظه اح شاق بس ه مدل C82

راهبش  :مسکون ا تجاهی
kw

22

Kw

16

kw

20

Bar

3

حدارثش شدا آبگشم مصشه د)T2-T1=30’C

lit/min

10

هاندما حشاهت

%
volts - Hz

90
– 50

توا مصشه

w

103

حدارثش توا وهوا د )Qn
حداقل توا وهوا
حدارثش توا اشو

د )Pn

مارزدطم هشاه راه مداه گشمادش

تغذده بشق
شهی

lit

ما ع ان ساط بس ه

mbar

هشاه گاز تغذده پکیج

6
20

هشاه مشعل اه توا اسط

mbar

اانواار گاز

مشخصه
G20
هار
Kg

30

mm

60/100

mm

1000

inch

1/2

inch

3/4

رهس NOX
وز االص
قطش اوارش او داهر
حدارثش مول اوارش او داهر با اح سا
دم زانود  91اه ه
قطش لوله آ

سشا و گشم بجداه

قطش لوله مداه گشمادش
قطش لوله گاز

ابعاا د اهتفاع – مطب – مشض )
حدارثشاما آبگشم مصشه

حداقل اما قطع مداه گشمادش
حدارثشاما آبگشم مداه گشمادش

12

220

12
هااص هار
I2 H
2

inch

3/4

mm
'C

420 - 290 - 715
60

'C

40

'C

85

