
 

 

  هشتم فصل

  عملکرد اصول و آب مدار لحاظ از ها جیپک انواع

 ها جیپک عملکرد اصول

 :شوندیم میتقس دسته دو به یمصرف گرم آب دیتول مدار نظر از یوارید یها جیپک

 مبدل تک یهادستگاه.1

 مبدل دو یهادستگاه.2

 با و کنندیم عمل صورت کی به یشیگرما ستمیس گرم آب دیتول نظر از ها دستگاه نیا 

 در گردش به و گرما کنترل و انتقال یبرا ستمیس دو هر در. ندارند یتفاوت گریکدی

 نحوه و شودیم استفاده مشترک لوازم یسر کی از یشیگرما ستمیس در آب آوردن

 .است کسانی دستگاه دو هر در آنها عملکرد

 متفاوت گریکدی با مختلف یها مدل و برندها در هشدارها و کدها است کر منظ:توجه 

 و مجاز کار سیسرو اریاخت در و هیته یاختصاص صورت به دستگاه هر یبرا و بوده

 .ردیگیم قرار دستگاه آن داریخر

 وراز مبدل تک یها دستگاه در یشیگرما مدار آب نیتام جهت قطعات عملکرد اصول

 رتصو به که است قسمت کی ای قطعه کی با مرتبط(  یخراب )یخطا کد مربوطه، کد

 مربوطه هشدار از منظور و شودیم داده نشان دستگاه یرو تنها عدد با عدد و حرف

 .باشد رهیغ و زریب ر،یتصو ،ید یا ال چراغ حرف، عدد، تواندیم

 بوده متفاوت گریکدی با مختلف یها مدل و برندها در هشدارها و کدها است ذکر به الزم

 داریوخر مجاز کار سیسرو اریاخت در و هیته یاختصاص صورت به دستگاه هر یبرا و

 .ردیگیم قرار دستگاه آن

 مبدل تک یها دستگاه در یشیگرما مدار آب نیتام جهت قطعات عملکرد اصول

 درخواست گرمایش 

 می تواند توسط یکی از موارد زیر صادر شود : ترموستات اتاقی 

 ترموستات اتاقی  – 1 

 تایمر  برنامه ریزی و سنسور بیرونی  -2 



 

 

 ود آب در مدار اصلی کنترل می شود وچ

  . همیش با فعال بودن پکیج ، پرشر سوئیچ آب نیز بطور مداوم چک می شود

، مدار پرشر بار ( در مدار گرمایش  6/0چنانچه به دلیل کمبود فشار آب )حداقل 

ثانیه به گردش ادامه  00سوئیچ آب باز شده و مشعل فورا متوقف و پمپ به مدت 

د خطای مربوطه ظاهر خواهد شد . اگر پیش از فعال شدن پکیج خواهد داد و ک

نیز مدار پرشر سوئیچ باز باشد ، از فعالیت مشعل جلوگیری شده و کد خطا ظاهر 

 می شود .

 پمپ روشن می شود 

 . وظیفه پمپ ، آب برگشت سیستم گرمایش مرکزی را به  پمپ فعال می شود

 سمت مبدل اصلی منتقل می کند .

 می شود . فن روشن   

  فن روشن می شود . ) در مدل های با محفظه احتراق بسته گازهای حاصل از

 احتراق را به خارج هدایت می نماید .(

 کنترل پرشر سوئیچ هوا 

  پرشر سوئیچ هوا بر اثر ایجاد اختالف فشار توسط فن مرحله بعدی را فعال می

شده و آالرم هشدار ثانیه رخ ندهد پکیج خاموش  20کند . اگر این امر پس از 

ولی فن به کار خود ادامه می دهد تا مسیر پرشر سوئیچ مربوطه روشن می شود 

هوا بسته گردد . ) مدل های محفظه احتراق بسته ( در مدل های با محفظه 

احتراق باز یک ترموستات دود در حین کارکرد ، کار کنترلی خود را ادامه می 

برسد ، پکیج خاموش شده و  co 3  -+ 57دهد . اگر دمای ترموستات فوق به

 هشدار مربوطه روشن می شود . 

 جرقه زن و شیر فعال می شوند 

 . بعد از فعال شدن پرشر سوئیچ ، ابتدا جرقه زن و سپس شیر گاز فعال می شود 

 

 کارکرد عادی پکیج 

 

 شودیم روشن مشعل 

 .شودیم روشن هیاول احتراق یبرا شده نییتع توان در شعله



 

 

 شعله صیشخت کنترل 

 صیتشخ شعله شدن گرم اثر بر ونیزاسیونی الکترود شعله وجود از نانیاطم جهت

 هشدار و شده خاموش جیپک ه،یثان ۸ از پس شعله صیتشخ عدم صورت در. دهدیم

 .شودیم روشن مربوطه

 شعله ونیمدوالس 

. کندیم میتنظ ،یدرخواست یگرما توان مطابق را شعله جیپک شعله لیتشک از پس

. نمود میتنظ یمرکز شیگرما ولوم توسط توانیم را ازین مورد شیگرما توان داکثرح

 نمود میتنظ توانیم شده هیتعب گاز ریش یرو بر که رنگ قرمز چیپ توسط توان حداقل

 مورد توان حداقل و حداکثر نیب مختلف یهازمان در ونیمدوالس حالت نیا در که

 کنترل لیذ شرح مطابق برد توسط جیپک شدن خاموش یدما. افتدیم اتفاق ازین

 شودیم

 شعله لیتشک از پس قهیدق ۱

T off = T set - point +8 oC 

 شعله لیتشک از پس قهیدق ۲

T off = T set - point +6 oC 

 شعله لیتشک از پس قهیدق ۳

T off = T set - point +4 oC 

 .گرددیم مشعل عیسر شدن روشن و خاموش از مانع عمل نیا

   کنترل دمای حد 

( توسااط ترموسااتات حااد واقااع باار روی مساایر رفاات  گرمااایش 102+-  0دمااای حااد )

مرکزی چک می شود ) حتی زمانی کاه شاعله روشان اسات (. در صاورت گارم شادن 

بیش از حد پکیج ، مادار ترموساتات بااز ) قطاع ( شاده و یاک توقاف موقات اتفااق مای 

ثانیه ترموستات هناوز بااز باشاد  7اگر بعد از افتد ولی خطایی نمایش داده نمی شود ، 

، هشدار مربوط به گرمای بیش از حد و هشدار مربوط به خاموشی مشعل روشن مای 

 شوند .

 



 

 

 

 اصول عملکرد قطعات برای تامین آب گرم مصرفی در دستگاه تک مبدل

 تقاضا جهت آب گرم مصرفی 

 و داده صیتشخ پروپرشنال چیفلوسوئ توسط یمصرف گرم آب یبرا تقاضا جودو 

 فرمان به مربوط یهشدارها و دینمایم کار به شروع یبهداشت گرم آب ستمیس

 C° ۳۳ هشدار و ندینمایم مشخص را یبهداشت گرم آب ستمیس یمیتنظ یدما

 .شودیم انینما

 شود یم کنترل یاصل مدار در آب وجود

 شودیم چک مداوم بطور زین آب چیسوئ پرشر ج،یپک بودن فعال با شهیهم .

 پرشر مدار ش،یگرما مدار در( بار ۳/۶ حداقل) آب فشار کمبود لیدل به چنانچه

 ادامه گردش به هیثان ۰۳ مدت به پمپ و متوقف فورا   مشعل و شده باز آب چیسوئ

 زین جیپک شدن فعال از شیپ اگر. شد خواهد ظاهر مرتبط یخطا کد و داد خواهد

 ظاهر خطا کد و شده یریجلوگ علمش تیفعال از باشد، باز چیسوئ پرشر مدار

 شودیم

 شود یم روشن فن

 (بسته احتراق محفظه با یهامدل در.)شودیم روشن فن 

 هوا چیپرشرسوئ کنترل

 شودیم کنترل شد، داده حیتوض باال در که برد توسط هوا چیسوئ پرشر. 

 شوند یم فعال گاز ریش و زن جرقه

 جهت گاز ریش و یزنجرقه عمل الکترودها هوا چیسوئ پرشر نمودن عمل از پس 

 .دینمایم ارسال احتراق محفظه به را گاز مشعل نمودن روشن

 شودیم روشن مشعل

 شودیم روشن نیاول احتراق یبرا شده نییتع توان در شعله. 

 شعله صیتشخ کنترل



 

 

 را شعله شدن گرم اثر بر ونیزاسیونی الکترود شعله وجود از نانیاطم جهت 

 شده خاموش جیپک هیثان ۸ از پس شعله صیتشخ عدم درصورت. دهدیم صیتشخ

 .گرددیم ظاهر مربوطه هشدار و

 شعله ونیمدوالس

 میتنظ قابل گاز ریش یرو بر که) حداقل و حداکثر توان نیب شعله ازین مورد توان 

 .شودیم محاسبه( است

 سنسور توسط دما. ماندیم روشن رسوب لیتشک ضد یدما دنیرس تا مشعل    

NTCs شودیم کنترل یبهداشت گرم آب یخروج یرو بر. 

 حد یدما کنترل

 شیگرما رفت مدار یرو بر واقع ترموستات توسط( ۱۳۲ ۰°)حد یدما 

 ترموستات شدن باز با. شودیم کنترل است، روشن شعله که یزمان یحت یمرکز

 ۵ از بعد اگر. شودینم داده شینما ییخطا یول افتدیم اتفاق منیا یخاموش کی

 یخاموش و حد از شیب یگرما به مربوط هشدار باشد، باز هنوز ترموستات هینثا

 .دینمایم روشن شعله

 رسوب لیتشک ضد یدماها

  گرم آب ستمیس که یزمان. دهدیم کاهش یاصل مبدل در رسوب لیتشک امر نیا 

 سنسورها توسط شده داده صیتشخ یدما مطابق مشعل کند،یم کار یبهداشت

 .شودیم روشن مجددا   و خاموش
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اندازی دستگاه در مود گرمایش، دستگاه دومبدل با شیر اصول عملکرد قطعات برای راه

 طرفه در مسیر برگشتسه

 شیگرما رخواستد

 شود صادر ریز موارد از یکی توسط تواندیم شیگرما درخواست: 

 به یرونیب سنسور و یزیربرنامه مریتا ،۲ یاتاق ترموستات ،۱ یاتاق ترموستات

 .شودیم داده شینما( NTC1 سنسور یدما) رفت آب یدما C حرف دنبال

 (دارد آبچیسوئ پرشر که ییها مدل)شیمدارگرما درداخل فشارآب نمودن چک

 فشار حداقل) شودیم چک آب پرشر قیطر از شیگرما مدار داخل در آب فشار 

 .شودیم متوقف مربوطه یخطا آب، فشار بودن نییپا صورت در( بار ۳/۶

 (یربرقیش) راهه رسهیش شدن فعال

 با. دارد قرار یبهداشت گرمآب تیوضع در یبرق ریش ج،یپک کار به آماده زمان در 

 ریمس. شودیم رانده باال به یبرق ریش ،(شوفاژ) شیگرما ستمیس شدن فعال

 باز پمپ به را شیگرما مدار برگشت ریمس و قطع را هیثانو مبدل یخروج

 .دینمایم

 هیثان 5

 شود یم روشن پمپ

 ۷ با پمپ ،یبرق ریش تیوضع رییتغ امکان جهت ش،یگرما یبرا تقاضا از پس 

 شفت تیوضع رییتغ جهت یکاف فرصت یرقب ریش تا شودیم روشن ریتاخ هیثان

 یاصل مبدل سمت به را یشیگرما ستمیس از برگشت آب ادیجر پمپ. باشد داشته

 .فرستدیم

 شود یم روشن فن

 شدن فعال از قبل است ذکر به الزم. کندیم کار به شروع فن دار،فن یهامدل در 

 روشن از قبل مدار بودن بسته صورت در و باشد باز دیبایم هوا پرشر مدار فن،

 .شودیم متوقف مربوطه یخطا با دستگاه فن شدن

 چیپرشرسوئ توسط کنترل



 

 

 باز و فن بودن فعال طیمح و فن فشار اختالف صیتشخ با هوا چیسوئ پرشر فهیوظ 

 را جیپک تیفعال اجازه و دینمایم اعالم برد به دودرا یخروج دود ریمس بودن

 یگرفتگ و هوا چیسوئ پرشر یخراب ای و فن در بیع مشاهده صورت در و دهدیم

 .دهدیمشینما کد صورت به را مربوطه بیع جیپک دود، یخروج ریمس

 گاز ریش و زن جرقه شدن فعال

 شودیم فعال گاز ریش سپس و زنجرقه ابتدا ، چیسوئ پرشر شدن فعال از بعد. 

 مشعل احتراق

 شودیم نیتام میمال احتراق یبرا یمیتنظ توان با گاز. 

 شعله صیتشخ یبررس

 اگر شود،یم یبررس( شعله صیتشخ) ونیزاسیونی الکترود توسط شعله وجود 

 الکترود( دیآ وجود به آن صیتشخ در یاشکال ای) باشد نداشته وجود احتراق

 در. دهدیم ادامه خود تالش به هیثان ۸ مرحله هر و مرحله سه در شعله صیتشخ

 یرو بر مربوطه کد با و شده خاموش جیپک ندهد، صیتشخ را شعله که یصورت

 .شودیم ظاهر شینما صفحه

 آب انیجر کنترل

 شیگرما ستمیس برگشت و رفت مدار یحرارت یسنسورها توسط کنترل نیا 

(NTC1, NTC2 )شودیم انجام. 

 کارکردهای عادی پکیج 

 شعله ونیمدوالس

 با طابقم را شعله توان جیپک ص،یتشخ یهاونی توسط شعله صیتشخ از پس 

 یشیگرما توان مقدار حداکثر نیب ونیمدوالس نیا. کندیم میتنظ یدرخواست یگرما

 .ردیگیم صورت( گاز ریش یرو بر شده میتنظ) توان مقدار حداقل و

 :شودیم محاسبه ریز مطابق مشعل شدن خاموش یدما

 شعله صیتشخ از پس قهیدق 1

T off = T set - point +8 oC 

 شعله صیازتشخ پس قهیدق 2

T off = T set - point +6 oC 



 

 

 شعله صیتشخ از پس قهیدق 3

T off = T set - point +4 oC 

. شود یریجلوگ جیپک ادیز شدن روشن و خاموش از که شودیم باعث برنامه نیا

 .شود انجام ریتاخ قهیدق ۷ تا ۲ با تواندیم یبعد احتراق

 پمپ سرعت کنترل

 به توجه با عتسر نیا که است سرعت ۲ یدارا مپپ T∆ (و رفت یدما اختالف 

 .شودیم انجام ریز مطابق و شودیم انتخاب( برگشت

 

    2C → Vo 2 –ret<∆T  -∆T del                       پمپ سرعت

    2C → Vo 2 –ret>∆T  -∆T del                       پمپ سرعت

 ∆=C ۲۳T °آن در که

 .ابدییم کاهش ای شیافزا ریتاخ قهیدق ۵ با سرعت

 حد یدما کنترل

 شیگرما رفت ریمس یرو بر واقع ترموستات توسط( ۱۳۲ ۰)° حد یدما 

 گرم صورت در( است روشن شعله که یزمان یحت) شودیم چک یحت یمرکز

 اتفاق موقت توقف کی و شده( قطع) باز ترموستات مدار ج،یپک حد از شیب شدن

 باز ترموستات هنوز هیثان ۵ از بعد اگر شود،ینم داده شینما ییخطا یول افتدیم

 صورت در اما. شودیم مشخص( موقت ریغ توقف) شودیم خاموش ستمیس باشد

 .نموده کار به شروع مجددا   دستگاه هیثان ۵ از کمتر زمان در خطاها شدن برطرف

 حسگر توسط( میتنظ قابل ریغ« )C°88 حد یدما» شیگرما درخواست شروع با

 یمشکل آب گردش شوفاژ مدار در اگر. ابدییم تحقق( NTC1) یاصل مبدل یخروج

 خودکار صورت به پسیبا ریش رد،ینگ صورت یخوب به ونیرکوالسیس و شود مواجه

 .شودیم باز

 طرفه سه ریش با مبدل دو دستگاه یمصرف گرم آب نیتام جهت قطعات عملکرد اصول

 بازگشت ریمس در

 یمصرف گرم آب جهت تقاضا

 ( یمصرف گرم آب یرهایش از یکی شدن باز) یمصرف گرم آب یبرا تقاضا وجود

 آب مود در جیپک و شده داده صیتشخ چیکروسوئیم چیفلوسوئ تیک فلومتر توسط



 

 

 گرم آب یبرا شده میتنظ یدما شینما صفحه. دینمایم کار به شروع یبهداشت گرم

 .دهدیم شینما را یبهداشت

 (دارد آب چیسوئ پرشر که ییمدلها)شیگرما مدار داخل در آب فشار نمودن چک

 فشار حداقل) شودیم چک آب پرشر قیطر از شیگرما مدار داخل در آب فشار 

 متوقف مربوطه یخطا با دستگاه آب، فشار بودن نییپا صورت در( بار ۳/۶

 .شودیم

 راهه سه ریش

 روشن شیگرما

 خاموش شیگرما

 حالت در جیپک یوقت Stand-by (کار به آماده )در راههسه ریش دارد، قرار 

 و ردیگ قرار یشیگرما ستمیس در جیپک اگر. باشدیم یبهداشت گرم آب حالت

 و مشعل شدن خاموش بدون باشد داشته وجود یبهداشت گرم آب یبرا ییتقاضا

 یخروج آب. رودیم یبهداشت گرم آب حالت یرو به راههسه ریش یمغز ، پمپ

 .رودیم یاصل مبدل سمت به آنجا از و رفته پمپ طرف به هیثانو مبدل از

 شود یم روشن پمپ

 هیثانو مبدا از تند دور با را آب انیجر پمپ یبهداشت گرم آب یبرا تقاضا از پس 

 .فرستدیم یاصل مبدل سمت به

 شود یم روشن فن

 شدن فعال از قبل است ذدکر به الزم کندیم کار به شروع فن دار،فن یهامدل در 

 ازروشن قبل مدار بودن بسته صورت در و باشد باز دیبایم هوا پرشر مدار فن

 .شودیم متوقف مربوطه یخطا با دستگاه فن شدن

 هوا چیسوئ پرشر توسط کنترل

 باز و فن بودن فعال طیمح و فن فشار اختالف صیتشخ با هوا چیسوئ پرشر فهیوظ 

 را جیپک تیفعال ادامه اجازه و دینمایم اعالم ردی به را دود یخروج ریمس بودن

 یرگفتگ و هوا چیسوئ پرشر یخراب ای و فن بیع مشاهده صورت در و دهدیم

 .دهدیم شینما کد صورت به را مربوطه بیع جیپک دود، یخروج ریمس



 

 

 رگازیش و زن جرقه شدن فعال

 فعال گاز ریش سپس و زنجرقه ابتدا هوا چیسوئ پرشر مدار شدن وصل از بعد 

 .شودیم

 مشعل احتراق

 شودیم نیتام میمال احتراق یبرا یمیتنظ توان با گاز. 

 شعله صیتشخ یبررس

 اگر. شودیم یبررس( شعله صیتشخ) ونیزاسیونی الکترود توسط شعله وجود 

 الکترود( دیآ وجود به آن صیتشخ در یاشکال ای) باشد نداشته وجود احتراق

 در. دهدیم ادامه خود تالش به هیثان ۸ مرحله هر و مرحله سه در شعله صیتشخ

 یرو بر مربوطه کد با و شده خاموش جیپک ندهد صیتشخ را شعله که یصورت

 .شودیم ظاهر شینما صفحه

 آب انیجر کنترل

 شیگرما ستمیس برگشت و رفت مدار یحرارت یسنسورها توسط کنترل نیا 

(NTC1 , NTC2 )شودیم انجام. 

 شعله ونیمدوالس

 و( گاز ریش یرو بر شده میتنظ) یتبهداش گرم آب توان حداکثر نیب ونیمدوالس 

 به دنیرس تا مشعل و افتدیم اتفاق( گاز ریش یرو بر شده میتنظ) توان حداقل

 گرم آب سنسور توسط دما. ماندیم روشن رسوب لیتشک از یریشگیپ یدما

 .شودیم یریگاندازه NTCs یبهداشت

 پمپ سرعت کنترل

 شیگرما رفت ریمس یرو رب واقع حد ترموستات توسط(  ۱۳۲+-۰)° حد یدما 

 شدن گرم صورت در( است روشن شعله که یزمان یحت) شودیم چک یمرکز

 اتفاق موقت توقف کی و شده( قطع) باز ترموستات مدار ج،یپک حد از شیب

 باز ترموستات هنوز هیثان ۵ از بعد اگر شود،ینم داده شینما ییخطا یول افتدیم

 با شینما صفحه یرو بر خطا و( موقت ریغ توقف) شودیم خاموش ستمیس باشد

 از کمتر زمان در خطا شدن برطرف صورت در اما. شودیم مشخص مربوطه کد

 .دهدینم شینما را ییخطا و نموده کار به شروع مجددا دستگاه هیثان ۵



 

 

 حد یدما کنترل

 ادیز شدن خاموش و روشن از دیبا هیثانو مبدل در رسوب لیتشک کاهش جهت 

 مشعل منظور نیا به. کرد یریجلوگ امکان حد تا یبهداشت گرم آب مورد در مشعل

 :کندیم یرویپ ریز برنامه از

 لیتشک ضد یدما حد مجدد شدن روشن

   رسوب

Test  

81oc 85oc Not 

innuente 

 شوفاژ رفت سنسور

64oc 

 

65oc <52oc  آب سنسور 

 یبهداشت گرم

61oc 62oc <52oc 

     

 

 ریش با مبدل دو دستگاه در یشیگرما مدار آب نیتام جهت قطعات عملکرد اصول

 رفت ریمس در طرفهسه

 شیگرما درخواست

 شود صادر ریز موارد از یکی توسط تواندیم شیگرما خواست در: 

 مود دکمه انتخاب با

 یاتاق ترموستات قیطر از -

 شیگرما مدار داخل در آب فشار نمودن چک

 فشار صحت صورت در. شودیم چک مدار در آب چیسوئ پرشر توسط آب هشدار 

 .ردیگیم انجام بیترت به بعد مراحل آب

 (یبرق ریش)راهه سه ریش شدن فعال



 

 

 دارد قرار یبهدشات گرم آب تیوضع در یبرق ریش ج،یپک کار به آماده زمان در .

 را هیثانو مبدل یورود ریمس یبرق ریش ،(شوفاژ) شیگرما ستمیس شدن فعال با

 .دینمایم باز را شیگرما مدار رفت ریمس و قطع

 شودیم روشن پمپ

 برگشت آب انیجر پمپ یبرق ریش تیوضع رییتغ و شیگرما یبرا تقاضا از پس 

 .فرستدیم یاصل مبدل سمت به را یشیگرما ستمیس از

 شودیم روشن فن

 هوا پرشر مدار فن شدن فعال از قبل است ذکر به الزم. کندیم کار به شروع فن 

 .دباش باز دیبایم

 چیسوئ پرشر توسط کنترل

 باز و فن بودن فعال طیمح و فن فشار اختالف صیتشخ با هوا چیسوئ پرشر فهیوظ 

 را جیپک تیفعال ادامه اجازه و دینمایم اعالم برد به را دود یخروج ریمس بودن

 یگرفتگ و هوا چیسوئ پرشر یخراب ای و فن در بیع مشاهده صورت در و دهدیم

 .دهدیم شینما مربوطه کد با را شده ظاهر بیع جیکپ دود، یخروج ریمس

 گاز ریش و زن جرقه شدن فعال

 فعال گاز ریش سپس و زنجرقه ابتدا هوا، چیسوئ پرشر مدار شدن وصل از بعد 

 .شودیم

 شعله صیتشخ یبررس

 شودیم نیتام میمال احتراق یبرا یمیتنظ توان با گاز. 

 شعله ونیمدوالس

 یدرخواست یدما با را شعله توان جیپک ص،یتشخ ونی توسط شعله صیتشخ از پس 

 مقدار حداقل و یشیگرما توان مقدار حداکثر نیب ونیمدوالس نیا. کندیم میتنظ

 .ردیگیم صورت( گاز ریش یرو بر شده میتنظ) توان

 .شد خواهد جیپک ادیز شدن روشن و خاموش از یریجلوگ باعث ونیمدوالس

 حد یدما کنترل



 

 

 چک یمرکز شیگرما رفت ریمس یرو بر واقع حد موستاتتر توسط حد یدما 

 شده( قطع) باز ترموستات مدار ج،یپک حد از شیب شدن گرم صورت در. شودیم

 ۵ از بعد اگر شود،ینم داده شینما ییخطا یول افتدیم اتفاق موقت توقف کی و

 با و( موقت ریغ توقف) شودیم خاموش ستمیس باشد باز ترموستات هنوز هیثان

 زمان در خطا شدن برطرف صورت در اما. شودیم مشخص مربوطه یخطا

 .شودینم داده شینما ییخطا و نموده کار به شروع مجددا   دستگاه هیثان ۵ از کمتر

 شیگرما درخواست انیپا

 در طرفهسه ریش با مبدل دو دستگاه در یمصرف آب نیتام جهت قطعات  عملکرد اصول

 رفت ریمس

 مصرفیتقاضا جهت آب گرم 

  تقاضاای آب گاارم مصاارفی )باااز شاادن یکای از شاایرهای آب گاارم مصاارفی( توسااط

فلااومتر کاباال میکروسااوئیچ تشااخیص داده شااده و پکاایج در مااود آب گاارم بهداشااتی 

نماید. صافحه نماایش دماای آب گارم بهداشاتی و عالمات دوش را شروع به کار می

 دهد.نمایش می

 شیگرما مدار داخل در آب فشار نمودن چک

 فشار حداقل) شودیم چک آب پرشر قیطر از شیگزما مدار داخل در آب ارفش 

 متوقف مربوط یخطا با دستگاه آب فشار بودن نییپا صورت در( بار ۳/۶

 .شودیم

 راهه سه ریش

 گرمایش روشن 

 )مغزی )شافت ( جابجا می شود (

 گرمایش خاموش 

 )موقعیت مغزی )شافت (مناسب می باشد (

 حالت در جیپک یوقت Stand-by (کار به آماده )در راههسه ریش دارد، قرار 

 و ردیگ قرار یشیگرما ستمیس در جیپک اگر. باشدیم یبهداشت گرم آب حالت

 حالت یرو به راههسه ریش یمغز داشته وجود یبهداشت گرم آب یبرا ییتقاضا



 

 

 از و رفته پمپ طرف به هیثانو مبدل از یخروج آب. رودیم یبهداشت گرم آب

 .رودیم یاصل مبدل سمت به جاآن

 شودیم روشن پمپ

 هیثانو مبدل از تند دور با را آب انیجر پمپ یبهداشت گرم آب یبرا تقاضا از پس 

 .فرستدیم یاصل مبدل سمت به

 شودیم روشن فن

 کندیم کار به شروع فن. 

 هوا چیسوئ پرشر توسط کنترل

 و فن بودن فعال طیمح و فن فشار اختالف صیتشخ با هوا چیپرشرسوئ ی فهیوظ 

 تیفعال ادامه ی اجازه و دینما یم اعالم برد به را دود یخروج ریمس بودن باز

 چیپرشرسوئ یخراب ای و فن در بیع ی مشاهده صورت در و دهد یم را جیپک

 شینما کد صورت به را مربوطه بیع جیپک دود، یخروج ریمس یگرفتگ و هوا

 .دهد یم

 زگا ریش و زن جرقه شدن فعال

 فعال گاز ریش سپس و زنجرقه ابتدا هوا، چیسوئ پرشر مدار شدن وصل از بعد 

 .شودیم

 شعله صیتشخ یبررس

 اگر. شودیم یبررس( شعله صیتشخ) ونیزاسیونی الکترود توسط شعه وجود 

 شله صیتشخ الکترود و( دیآ وجود به آن در یاشکال ای) باشد نداشته وجود احتراق

 .شده خاموش جیپک ندهد را

 شعله ونیمدوالس

 یدما مطابق را شعله تمام جیپک ص،یتشخ ونی توسط شعله صیتشخ از پس 

 و یشیگرما توان مقدار حداکثر نیب ونیمدوالس نیا. کندیم میتنظ یدرخواست

 .ردیگیم صورت( گاز ریش یرو بر شده میتنظ) توان مقدار حداقل

 .شد خواهد جیپک ادیز شدن خاموش و روشن از یریجلوگ باعث ونیمدوالس

 حد یدما کنترل



 

 

 چک یمرکز شیگرما رفت ریمس یرو بر واقع حد ترموستات توسط  حد یدما 

 شده( قطع) باز ترموستات مدار ج،یپک حد از شیب شدن گرم صورت در شودیم

 ۵ از بعد اگر شود،ینم داده شینما ییخطا یول افتدیم اتفاق موقت توقف کی و

 خطا و( موقت ریغ توقف) شودیم خاموش ستمیس باشد باز ترموستات هنوز هیثان

 برطرف صورت در اما. شودیم مشخص مربوطه کد با شینما صفحه یرو بر

 ییخطا و نموده کار به شروع مجددا دستگاه هیثان ۵ از کمتر زمان در خطا شدن

 .دهدینم شینما را

 پایان درخواست گرمایش

 هادساتگاه نیاا در یشایگرما مادار دیاکنیما مشااهده قبال صافحه ریتصاو در که طورهمان 

 همااه در کااه رکوالتوریساا پمااپ کیاا توسااط یشاایگرما ماادار آب. اساات بسااته ماادار کیاا

 در شاده گارم آب تاا دیاآیما در گاردش باه شاود،یما نصاب یحرارت مبدل از قبل هادستگاه

 شیگرماا ایا اتوریراد شامل تواندیم که ساختمان ییگرما ستمیس به را جیپک یحرارت مبدل

 ساپس و شاود اساتفاده دساتگاه در شاده دیاتول یگرماا از تاا برسااند باشد، رهیغ ای و کف از

 دساتگاه باه آن مجادد شادن گارم یبرا را است کرده منتقل طیمح به را خود یگرما که یآب

 نیاا در. رسادیم یحرارت مبدل نام به یقسمت به پمپ از آب خروج از پس. گرداندیم باز

 از گاااز سااوختن از حاصاال یگرمااا دارد قاارار احتااراق محفظااه یباااال در قااایدق کااه قساامت

 یحرارتا یهامبادل سابب نیهم به. شودیم منتقل آب به و شده افتیدر نیف یهاپره قیطر

 مس؟ چرا دیپرس یم. کند منتقل آب از را یشتریب یگرما تا شودیم هیته یمس جنس از

 در و باشاد یخاوب اریبسا ییرساانا تاا شاودیما باعاث فلاز نیاا خاص یمولکول ساختار

 شاودیما سااخته یمختلفا حااالت در فلاز نیاا ضامنا. دهد نشان را یادیز تحمل فشار برابر

 یبارا نارم ماس از هامبادل در. شاودیما گفتاه خشاک ماس و نارم ماس آن به اصطالحا که

 و ابتاادا یکلکتورهااا و آب یاهلولااه ساااختن یباارا خشااک مااس از و نیفاا یهاااپره ساااختن

 .شودیم ستفادها مبدل یانتها

 آن از بهتار ایا و خاواص نیهم با یگرید فلزات از توانیم هامبدل ساختن یبرا البته

 .است گرید فلزات از ترصرفه به ،یبازده و متیق نظر از مس اما شود، تفادهسا هم

 تعاداد چقادر هار اسات مهام اریبسا نیفا یهااپره فاصاله و تعاداد یحرارتا یهامبدل در

 جاذب را یشاتریب یگرماا باشد، داشته گریکدی با یکمتر فاصله و باشد رشتیب نیف یهاپره

 از حاصال یگازهاا هیاتخل ریمسا در یانساداد توانادیما نیفا یهاپره ادیز تعداد اما. کندیم

 محصاوالت عباور اجاازه ادیاز شاعله حااالت در دساتگاه عملکرد زمان در و باشد احتراق



 

 

 باعاث نیهما و رسادیما ساوختن مرحلاه باه دوبااره محصاوالت جاهینت در ندهاد را احتراق

 .شودیم ناقص احتراق

 یبارا کناد برخاورد رفات لولاه سامت باه تا آن خروج و مبدل در آب شدن گرم از پس

 NTC. اسات شاده نصاب NTC حساگر ناام به یاقطعه گرم آب یدما زانیم یریگاندازه

 زانیام و بودن روشن تا دهد گزارش لکنتر برد به مرتب را گرم آب یدما تا دارد فهیوظ

 یشاایگرما سااتمیس بااه ورود و دسااتگاه از آب خااروج از قباال. کنااد کنتاارل را شااعله وجااود

 در یانسااداد هرگونااه صاورت در تااا دارد وجااود پاسیبااا نااام باه یانحرافاا ریمساا سااختمان

 تکاارار کااار نیهماا و برساد رکوالتوریساا پمااپ باه و شااود باااز ریمسا نیااا آب گااردش ریمسا

 از قبال و کناد گزارش برد به را ادیز یدما NTC حسگر و رفته االب آب یدما تا شودیم

 اماا دارناد وجود هم یگرید قطعات مدار نیا در البته. شود خاموش مشعل آب آمدن جوش

 نیاا ر،اماد نیاا بودن بسته علت به لذا ندارند، یدخالت گرما انتقال و گردش در هاآن وجود

 قارار ریمسا نیاا از ییجاا هار تواننادیما رناددا را آب فشاار کنتارل فاهیوظ فقط که قطعات

 و پاارکن ریشاا آب فشاار حااداقل دیاکل نااانیاطم ریشا انبساااط منباع شااامل قطعاات نیااا. رنادیگ

 یبااال فشاار وجاود. شاودیما یااشااره هااآن عملکارد ناوع به نییپا در که هستند فشارسنج

 .است یاتیح اریبس ما ستمیس در بار 1.7 تا 0.7

 رابطااه اساات غالااب آن باار کااه یفشااار بااا آب جااوش نقطااه کااه دیاهدیشاان حااال بااه تااا ایااآ

 جااوش گاارادیسااانت درجااه 100 یدمااا در یعاااد حالاات در را آب اگاار یعناای دارد؟ میمسااتق

 یخاال قسامت در و میببند را آن درب سپس و میزیبر ظرف کی در را آب همان میآوریم

 فشاار چقادر هار جاهینت در.  رودیما بااال هم آب جوش نقطه میببر باال را هوا فشار طرف

 زودپاز داخال آب مثال) اسات باالتر آن جوش نقطه باشند، باالتر ظرف آب به غالب یهوا

 آمدن جوش از یریجلوگ یبرا(. رسدیم گرادیسانت درجه 100 یال 130 تا آن یدما که

 میازمنادین ثابات فشاار کی مدار، داخل یهوا شدن هیتخل بهتر و یشیگرما ستمیس داخل آب

 و آب فشاااار حاااداقل دیااکل ناااان،یاطم ریشاا انبسااااط، منباااع پاارکن، ریشااا شااامل یقطعاااات کااه

 ادامااه در قطعااات نیااا از کیاا هاار فااهیوظ. دارد عهااده بااه را آن کنتاارل فااهیوظ نجساافشار

 .است شده حیتشر

 اسات پارکن ریشا یشاهر مادار چرخاه و یشیگرما مدار نیب رابط تنها: پرکن ریش. 1

 کرده یشیگرما مدار وارد را شهر آب تا شودیم بسته و باز یبرق ای یدست صورت به که

 کاه ییجاهاا در دیانبا ریش نیا البته. شود بسته ازین حد به دنیرس از پس و کند پر را آن و

 در کاه چارا کناد، عمال خودکاار صاورت باه کنادیما اساتفاده( رکاریز) یمخف یکشلوله از

 .شد نخواهد هرظا یانشانه یخراب از قبل تا مدار از آب نشت صورت



 

 

 قیاطر از و شاده پار تاروژنین باا کاه اسات یابسته مخزن قطعه نیا: انبساط منبع. 2

 یشایگرما مادار کاه نیاا باه توجاه باا اسات ارتباط در یشیگرما مدار با یکیپالست هیال کی

 نیاا داخال آب حجام پاس دارد، یادیاز ییدما راتییتغ مدار نیا آب و است بسته مدار کی

 زماان در دارد فاهیوظ انبسااط منبع. کندیم جادفشاریا و شده منبسط شدن گرم از بعد مدار

 مادار شادن کام و آب شادن سرد صورت در و داده یجا خود در را آن انبساط فشار جادیا

 سارد زماان در آب فشاار تعاادل تا بازگرداند ستمیس به مجددا داده یجا خود در که را یآب

 .شود برقرار شدن گرم و شدن

 علات باه و بارود بااال آب فشاار یلیدل هر به یشیگرما مدار در اگر :نانیماط ریش. 3

 یبارا بزناد، صادمه آب گاردش چرخاه ایا دستگاه به تواندیم باالست آب نیا یدما که نیا

 اگار تاا ردیاگیما قرار مدار نیا از ییجا در نانیاطم ریش آب فشار رفتن باال از یریجلوگ

 یخروجا لولاه از را هیاتخل عمال و شاده بااز ریشا نیاا کارد، تجااوز باار 3 از ستمیس فشار

 .دهد انجام

 ییگرماا آب مادار در کاه اسات یمنایا چیساوئ کیا قطعه نیا: آب فشار حداقل دیکل. 4

 یشایگرما مدار آب فشار اگر که است صورت نیا به چیسوئ نیا کار نحوه. ردیگیم قرار

 از یریجلاوگ یبارا کنتارل بارد تا کندیم قطع را یبرق مدار کی دیایب ترنییپا بار 0.7 از

 بار ییجاا هار توانادیما قطعاه نیاا. کند خاموش را دستگاه آب آمدن جوش و دما رفتن باال

 .شود نصب یشیگرما مدار آب عبور چرخه یرو

 بااار 7 تااا 0 عاادد از معمااوال کااه صاافحه کیاا شااامل تاساا یاقطعااه: فشارسننن . 5

 ماادار بااه گاارید طاارف از کااه یمساا لولااه کیاا و عقربااه کیاا و اساات هشااد یگذارشااماره

 آن جاهینت در و دهاد انتقاال فشارسانج داخال باه را مادار فشاار تاا شاودیم متصل یشیگرما

 .ستدیایم نظر مورد عدد سمت به فشارسنج عقربه

 وسارید ناام باه قطعاه کی در توانندیم فشارسنج و آب فشار حداقل دیکل قطعه دو البته

 .شود ادغام فشار

 یشایگرما مدار آب فشار زانیم که دارد مصرف ییهادستگاه در فشار وسرید معموال

 ریشا کاه ییهادساتگاه ایا و دهادیما نشاان شاگرینما صافحه یرو به تالیجید صورت به را

 .باشد یبرق هاآن پرکن

 شادن روشان کاه اسات صورت نیا به مشعل شدن خاموش نحوه یوارید یهاجیپک در

 امکااان کااردن کااار یماادت از پااس امااا. شااودیماا انجااام کنندهمصاارف درخواساات بااه ییابتاادا

 و کنادیما انتخاب را یخاص یدما کنندهمصرف که چرا دارد، وجود دستگاه شدن خاموش

 و مشاعل باودن روشان یمادت از بعاد و باشد گرادیسانت درجه 57 تواندیم حداکثر دما نیا



 

 

 و NTC وساطت یواقع یدما اعالم نسبت به که نیا وجود با یحت ستمیس در آب زدن دور

 شااده میتنظاا بااه آب یدمااا کناادیماا کااار حالاات نیترکوتاااه در مشااعل شااعله شااده میتنظاا یدمااا

 مجادد شادن روشان البتاه. شاودیما شاعله کاردن خااموش باه مجباور کنتارل بارد و رسادیم

. شاودیما انجاام خااص طیشارا داشاتن باا لکنتر برد دستور به و خودکار صورت به شعله

 یدماا اگار مثاال عنوان به. است بوده ثابت صورت به هاگاهدست از یبعض در طیشرا نیا

 باه آب یدماا دنیرسا از پاس باشاد گارادیساانت درجاه 50 کنندهمصارف توساط یدرخواست

 شارط دو داشاتن باا آن مجدد شدن روشن اما. شودیم خاموش گرادیسانت درجه 50 یدما

 :ردیگیم انجام

 مشعل شدن شخامو نیآخر زمان از قهیدق سه حداقل گذشت. 1

 یعناای کننده،مصاارف توسااط شااده میتنظاا یدمااا از درجااه 20 حااداقل یدمااا اخااتالف. 2

 گرادیسانت درجه 70 به آب یدما دنیرس

 شارط دو نیاا باودن ثابات البتاه. نادیگویم استارت یدما اختالف ،ییدما تفاوت نیا به

 تلاافمخ طاارق بااه آن رییااتغ و سااتین نیچناا یامااروز یهادسااتگاه در و بااود ضااعف کیاا

 خاود مجااز کارسیسارو باه را عمال نیاا اسات موظاف شارکت هار که باشدیم ریپذامکان

 .دهد آموزش

 بااه شاارط نیااا کااه چاارا اساات مهاام اریبساا اسااتارت یدمااا اخااتالف رییااتغ عماال آمااوزش

 .کندیم رییتغ ییگرما یهامبدل نوع و نصب محل یهوا و آب نسبت

 یهامبادل و باشاد درجاه 20 گاهدسات کیا اساتارت یدماا اخاتالف اگار مثال عنوان به

 کیاا یرو باار دسااتگاه نیهماا اگاار امااا. اساات مناسااب باشااند، اتوریااراد سااتمیس نیااا ییگرمااا

 یباارا شااده میتنظاا یدمااا. میخااوریبرماا مشااکل بااه میکناا نصااب کااف از شیگرمااا سااتمیس

 یباارا شااده میتنظاا یدمااا امااا اساات، گاارادیسااانت درجااه 70 از باااالتر معمااوال اتورهااایراد

 تواناادیماا آن از شیباا و اساات گاارادیسااانت درجااه 60 تااا 37 از معمااوال کااف از شیگرمااا

 .باشد آزاردهنده

 گرمااا دیااتول کااف از شیگرمااا سااتمیس کیاا یباارا کااه یدسااتگاه اگاار شااما نظاار بااه حاال

 و برسااد مطلااوب یدمااا بااه اساات شااده میتنظاا گاارادیسااانت درجااه 70 یدمااا در و کناادیماا

 افتد؟یم یاتفاق چه شوند، خاموش

 پاس و اسات درجاه 20 دساتگاه نیاا در اساتارت یدما اختالف شد گفته که رطوهمان

. ردیاگ صاورت مشاعل مجدد استارت تا شود سردتر درجه 20 ستیبایم شدن خاموش از

 باشاد،یما یطاوالن و باوده محساوس اریبسا دستگاه نیا در شدن گرم و سرد که است مسلم



 

 

 کااف بااه مشااعل شاادن روشاان و شاادن خاااموش بااار هاار بااا کااه یانقباضاا و انبساااط ضاامنا

 ادیاز فشاار علات به را هاآن و شود مصالح یخراب باعث تواندیم شود،یم وارد ساختمان

 سااتیبایماا م،یکناایماا نصااب کااف از شیگرمااا یباارا یدسااتگاه اگاار پااس. کنااد جاادا هاام از

 یشااتریب تیاافیک بااا دسااتگاه کااارکرد تااا میکناا جااادیا آن اسااتارت یدمااا اخااتالف در یراتااییتغ

 کاردن کام سابب باه اسات، قهیدق 3 حدود هادستگاه اکثر در که شده نییتع زمان تهالب. باشد

 باه فورا مشعل شدن خاموش از پس آب یدما اگر که چرا است، دستگاه قطعات استهالک

 و خااموش از تاا شاود یطا نظار ماورد زمان و نشود روشن یاشعله د،یرس استارت یدما

 .شود یریجلوگ ادیز شدن روشن

 انجاااام مختلاااف روش ساااه باااه مختلاااف یهاااامارک در اساااتارت یدماااا فاخاااتال میتنظااا

 :شودیم

 کنتارل بارد یرو بار یاتصاال برداشاتن و کاردن نصاب آن ناوع نیترجیرا و نیاول. 1

 را کاار نیاا جامپرهاا از کیا کادام کاه نیاا البته. شودیم گفته جامپر نصب آن به که است

 آماوزش خاود مجااز کارانسیسارو باه هدساتگا ساازنده شارکت ستیبایم را دهندیم انجام

 .دهد

 تاوانیما هااآن رییتغ با که دارند یجا چیسوئ کنترل برد یرو در هاآن نوع نیدوم. 2

 .داد انجام را عمل نیا

 در یراتااییتغ بااا اساات، موجااود تااالیجید یهاااجیپک در فقااط کااه هاااآن نااوع نیسااوم. 3

 هام یگارید راتییاتغ روش نیاا باا البتاه. اسات ریپذامکان کارانسیسرو مخصوص یمنو

 .میپردازیم آن به یبعد یهافصل در که کرد جادیا توانیم دستگاه عملکرد در

 مبدلتک یهادستگاه در یمصرف گرم آب چرخه

 کاه فلاومتر ایا چیفلوساوئ از عباور از پاس یورود سارد آب مبادل،تک یهادساتگاه در

 .شوندیم یحرارت مبدل وارد سپس دارند را یمصرف آب عملکرد گزارش فهیوظ

 انجاام یحرارتا انتقاال عمل ن،یف یهاپره به میمستق شعله برخورد با یحرارت مبدل در

 تااا اساات شااده نصااب NTC کیاا آن ریمساا در مباادل از گاارم آب خااروج از پااس. شااودیماا

 از یخروجا گارم آب یدماا نسابت به شعله میتنظ تا دهد گزارش برد به مرتبا را آب یدما

 امکاان دل،بام ای شعله حرارت میمستق برخورد علت به هادستگاه نیا در. دریگ انجام مبدل

 انتقاال محال باه NTC باودن کیانزد اماا اسات، شاتریب مبادل یهااوارهید باه رسوب انتقال

 آب در نوساانات و شاود انجاام بهتار شاعله میتنظا تاا شاودیما باعاث شاعله یدما و حرارت

 .برسد حداقل به یمصرف گرم



 

 

 کاه چارا شاود،یما شناخته دومنظوره مبدل نام به هادستگاه نیا در یرتحرا مبدل البته

 صااورت بااه یشاایگرما و یمصاارف یهاااآب یباارا جداگانااه ریمساا دو مباادل، نااوع نیااا در

 حرکاات شیگرمااا ریمساا یهالولااه نیباا از یداشااتبه گاارم آب ریمساا. دارد وجااود جداگانااه

 .کندیم

 مبدل تک  یپک در یمصرف حالت آب ریمس

 وجاود زماان کیا در یمصارف و شیگرماا آب شادن گارم تیقابل یوارید یهاجیپک در

 گارم آب کاه چارا. باشاد یمصارف گارم آب باا تیااولو تاا شاوندیم یطراح یطور و ندارد

 یهادساتگاه در. اسات شیگرما آب از ترنییپا آن مصرف زمان مدت و تریاتیح یمصرف

 حارارت دیاکل تا است خاموش رکوالتوریس پمپ یمصرف آب شدن گرم زمان در مبدلتک

 .کند دایپ انتقال یمصرف گرم آب به لمشع توسط شده دیتول

 . هواگیر خودکار16 دودکش یخروج. 1

 . شیر تخلیه فشار15 فن. 2

 گرمایشی NTC.15 فن چیسوئ پرشر. 3

 مصرفی NTC.11 زنجرقه. 0

 پس. سوپاپ بای20 شعله حسگر. 7

 . مبدل ثانویه21 یحرارت دیکل. 6

 . شیر سه راهه22 گاز کنترل ریش. 5

 . شیر برگشت مدار گرمایشی23 مدوالر. 5

 . شیر آب سرد ورودی20 یخروج دیسلونوئ. 1

 . شیر گاز ورودی27 یورود دیسلونوئ. 10

 . شیر رفت مدار گرمایشی26 کنترل برد. 11

 . فلوسوئیچ25 انبساط منبع. 12

 . شیرپرکن25 بارسه نانیاطم ریش. 13

 . مبدل اصلی21 رکوالتوریس پمپ. 10

 . مشعل30 سنج فشار. 17

  



 

 

 دومبدل یهادستگاه در یمصرف گرم آب چرخه

 ماننااد ،یمصاارف و گاارم آب شاادن بسااته و باااز اعااالم یباارا دومباادل، یهادسااتگاه در

 از آب خاااروج از پاااس اماااا. شاااودیمااا اساااتفاده فلاااومتر ایااا چیفلوساااوئ از مبااادلتک دساااتگاه

 آب از حارارت انتقاال هیاثانو مبادل در. شاودیم هیثانو مبدل نام به یقسمت ردوا چ،یفلوسوئ

 آب ها،هیاال نیاا نیبا در کاه شاده سااخته ییهاهیاال از مبادل نیاا. ردیاگیما انجام بسته مدار

 حرکات گریکادی مخاالف جهت در انیم در کی صورت به شیگرما مدار آب و بسته مدار

 مبادل آن باه و دارد ریمسا کیا دساتگاه نیاا در کاه یاصال مبادل در شاده گارم آب. کنندیم

 .کندیم حرکت هیثانو مبدل سمت به یراهسه ریش قیطر از شود،یم گفته منظورهتک

 شادن، گارم یبارا بساته مدار آب. ردیگیم صورت حرارت انتقال ،یاصفحه مبدل در

 یرتااحرا مباادل بااه سااپس و پمااپ بااه و شااده خااارج هیااثانو مباادل مخااالف طاارف از مجااددا

 .دهدیم ادامه یمصرف گرم آب ریش بودن باز زمان تا را ریمس نیهم و رسدیم

 شاودیما خارج هیثانو مبدل از بسته مدار آب یگرما افتیدر از پس یمصرف گرم آب

. برساد کنندهمصارف دسات باه ساپس و دساتگاه از رونیاب باه NTC باا برخاورد از بعاد تا

 میتنظا تاا شاودیما داده گازارش کنتارل ردبا باه NTC توسط مرتبا یمصرف گرم آب یدما

 نیااا در. ردیااگ انجااام آب یقاایحق یدمااا و یمشااتر توسااط شااده میتنظاا یدمااا نساابت بااه شااعله

 شاتریب ییدماا نوساانات امکاان ،یاصال مبادل و NTC نیمااب یدماا فاصله علت به دستگاه

 نکااردن برخااورد و آب بااه آب صااورت بااه دمااا انتقااال علاات بااه دسااتگاه نیااا در امااا. اساات

 .است کمتر مبدل یهاوارهید به آب امالح انتقال امکان یمصرف آب با میمستق حرارت

 یشیگرما حالت در دومبدل دستگاه در قطعات عملکرد نحوه و بیترت

 کاه یحرارتا دیاکل شامل یمنیا قطعات ابتدا کنترل برد ، برق به دستگاه اتصال از پس

 بادون صاورت در. نکناد تجااوز مجااز دح از دستگاه یدما تا ردیگیم قرار مبدل یرو بر

 آب فشاار حاداقل دیاکل و ردیاگیما قرار لیتعد کالهک در که دود حسگر دستگاه، بودن فن

 هااآن ساالمت از و کنادیما چاک را باشاد ییگرما مدار آب ریمس از ییجا هر تواندیم که

 کاار باه پماپ آب فشاار حاداقل دیاکل توساط آب وجاود دییاتا از پاس. کندیم حاصل نانیاطم

 دماا یریگاندازه به نوبت حال. آوردیم در گردش به یشیگرما ستمیس در را آب و افتدیم

 گرماا زانیام کمباود صاورت در تاا شاده میتنظا یدما با آن سهیمقا و شودیم NTC توسط

 ساتیبایما ابتادا شاعله باه ازیان صورت در. شود انجام کردن گرم و احتراق جهت اقدامات

 در هاوا انیاجر و شاودیما روشان فان اول. شاود کنتارل محصاوالت هیاتخل و هیتهو ستمیس

 دساتگاه هیاتخل لولاه از هاوا انیاجر عباور دییاتا از پاس و افتادیما راه به دود هیتخل یمجرا

 مشاعل تاا افتادیما کاار باه زماانهم گاز کنترل ریش و زنجرقه یهاقسمت فن پرشر توسط



 

 

 میتنظا حسگر و الکترود توسط شعله جودو دییتا از پس شودو روشن کوتاه شعله حالت در

 یدماا باه آب یدماا دنیرسا زماان تاا مشاعل باودن روشان. شاودیما انجاام برد توسط شعله

 نیاا در اماا. شاودیما خااموش شده میتنظ یدما تجاوز صورت در و دارد ادامه شده میتنظ

 رمادا آب یدماا تاا و اسات گاردش در آب و کنادیما کاار رکوالتوریسا پماپ همچنان حالت

 نییپاا و زماان گذشات از پاس مشعل مجدد شدن روشن. شود گزارش برد به NTC توسط

 باا مجااز کارسیسارو توسط اوقات یگاه و سازنده شرکت توسط که یمشخص یدما آمدن

 انجاام. شاودیما انجاام اسات شاده میتنظا ییگرماا مبادل نوع و ییهوا و آب طیشرا به توجه

 .دارد ادامه یشیگرما ستمیس قطع ای و یمصرف آب شدن باز نزما تا عمل نیا

 ( مبدلتک دستگاه در ) یمصرف گرم آب حالت در قطعات عملکرد بیترت

 بارد باه فلاومتر ایا چیفلوساوئ توساط یمصارف گارم آب شادن بااز خبار دساتگاه، نیا در

 باودن روشان صاورت در ،یمصارف گارم آب شادن بااز اعاالم از پس. شودیم داده کنترل

 تیمحادود علات باه رایاز شاود،یما خااموش رکوالتوریسا پماپ صالهبالفا یشیگرما ستمیس

 آب باا تیااولو شاهیهم و اسات پاساخگو را هاساتمیس از یکای یواریاد یهااجیپک در قدرت

 یدماا تاا رسادیما یمصارف NTC به نوبت پمپ شدن خاموش از بعد. است یمصرف گرم

 باا مشاابه راقاحتا باه مرباوط عوامال کمبودها، صورت در و دهد گزارش را یمصرف آب

 شاعله حالات در مشاعل شادن روشان از پاس. افتدیم اتفاق بیترت همان به یشیگرما حالت

 یدماا تاا کنادیما کاار باه شاروع کنتارل بارد دستور به( گاز ریش میتنظ) مدوالر قسمت که

 .کند برابر شده میتنظ یدما با را دستگاه از یخروج آب

 (دومبدل دستگاه در) یمصرف گرم آب حالت در قطعات عملکرد بیترت

 توساط یساانراطالع از پس دومبدل، یهادستگاه در یمصرف گرم آب شدن باز هنگام

 جهات در یراهساه ریشا و کنادیما کاار باه شاروع پماپ کنتارل برد به فلومتر ای چیفلوسوئ

 باارد بااه را آب یدمااا تااا رساادیماا یمصاارف NTC بااه نوباات حااال. ردیااگیماا قاارار مناسااب

 سااهیمقا کنندهمصاارف توسااط شااده میتنظاا یدمااا بااا را دمااا کنتاارل دباار حاااال و دهااد گاازارش

 شیگرماا حالات در کاه طیشارا هماان باا  احتاراق عمال گرماا به ازین صورت در و کندیم

 و شاده منتقال یاصل مبدل به هشعل حرارت دستگاه نیا در. شودیم انجام شده داده حیتوض

 ریشا توساط و شاده خاارج یلاصا مبادل از اسات گاردش در پماپ توسط که مبدل داخل آب

 مادار آب هماان کاه کوتااه مادار آب حالات نیاا در. شودیم تیهدا هیثانو مبدل به یراهسه

 توسااط ییگرمااا هیااتخل و دسااتگاه از خااروج یجااا بااه یمصاارف حالاات در و اساات یشاایگرما

 گاردش باه دساتگاه در...  و کاف از شیگرماا ل،یاکو فان اتور،یراد مانند یرونیب یهامبدل

 هیاثانو مبادل در یمصارف مادار آب. دهدیم انتقال هیثانو مبدل به را خود یانرژ و درآمده

 خاارج دساتگاه از یمصارف NTC باا برخورد و هیثانو مبدل از زخروج ا پس و شده گرم



 

 

 انتقااال ایاا مباادل دو آن بااه کااه دسااتگاه نااوع نیااا در. رساادیماا کنندهمصاارف دساات و شااده

 توساط دماا گازارش یدماا نسابت باه گااز خاروج زانیام شاود،یم گفته میرمستقیغ حرارت

NTC شودیم انجام کنترل برد توسط یمصرف مدار. 

 ( ینیزم ) دارمخزن  یهادستگاه عملکرد نحوه

 دسااتگاه قاادرت نساابت کااه مختلااف یهااناادازه در مخاازن کیاا در یناایزم یهادسااتگاه

 میمساتق آن شاعله و دارد قارار مشاعل مخزن نیا ریز در. کندیم گرم را آب شودیم نییتع

 مخازن وساط در کاه یالولاه توساط احتاراق محصاوالت و کنادیما برخاورد مخزن بدنه به

 راه نیبا در را خاود یگرماا از یمقادار تاا شودیم تیهدا دستگاه از رونیب به دارد وجود

 یامجموعاه مخازن نیاا در. دهادیما انتقاال مخازن به یخروج ریمس یهاوارهید قیطر از

 و دارد انیاجر یمصارف مادار آب آن در کاه درآماده لیاکو کیا شکل به یمس یهالوله از

 توساط زمساتان در مخازن داخال آب. کنادیما افاتیدر مخازن داخل آب از را خود یگرما

 باه گرماا انتقاال از پاس و دیاآیما در گاردش به یشیگرما ستمیس در رکوالتوریس پمپ کی

 انتقاال عمال فقاط و اسات ثابات بآ نیاا تابساتان در و گارددیما بااز مخزن به امجدد طیمح

 .دهدیم انجام را یمس لیکو به مخزن بدنه از گرما

 دسااتگاه عملکاارد در یمصاارف آب شاادن بسااته و باااز یمیقااد دارمخاازن یهادسااتگاه در

 در. شاودیما انجاام سااده ترموساتات کیا توساط مخازن یدماا میتنظ و نداشته یریتاث چیه

 آب مشاعل باودن روشان وجاود باا یمصارف گارم آب باودن بااز یمادت از پس هادستگاه نیا

 هار یبارا گرماا دیاتول ییتواناا مشاعل کاه چارا شده، سرد آرام آرام ییگرما آب و یمصرف

 حالات در دساتگاه مصارف شادیما اضاافه مشاعل قادرت اگر و نداشت را کنندهمصرف دو

 .رفتیم باال یعاد

 آب شاادن باااز محاا  بااه اند،شااده زیااتجه چیفلوسااوئ بااه کااه یکنااون یهادسااتگاه در امااا

 نیاا البتاه شاود،یما قطاع موقتاا ییگرماا ساتمیس و شاده خااموش رکوالتوریس پمپ یمصرف

 .دارد یبستگ هم زیسا به امر

 ساااخت خاااص یفناااور ایاا و مشااعل ادیااز قاادرت علاات بااه بعضااا یناایزم یهاتگاهسااد

 از یگااارید ناااوع. کنناااد نیتاااام را یشااایماگر و یمصااارف آب زماااانهم تواننااادیمااا مخااازن،

 یچادن یهااگید از ، ورق باا شاد، سااخته مخازن از اساتفاده یجاا باه ،ینایزم یهاستگاهد

 آب و داشاته را یحرارتا مبادل کیا فاهیوظ یچادن گید ها،دستگاه نیا در. کنندیم استفاده

 در شاده گرم آب یشیگرما حالت در. است انیجر در یمصرف و یشیگرما حالت آن داخل

 حالاات در. کناادیماا حرکاات ساااختمان ییگرمااا یهااامباادل ساامت بااه مایمسااتق یچاادن گیااد

 در. کنادیما تحرکا صافحه مبادل سامت باه گیاد از خاروج از پاس شده گرم آب یمصرف



 

 

 آب از گرماا انتقاال عمال و دارد وجاود مخاالف جهت در حرکت ریمس دو ،یصفحه مبدل

 م،یتنظا دساتگاه نیاا در. شاودیم انجام ریمس دو نیا در یمصرف مدار آب به ییگرما مدار

 نیااا از یبعضاا در. شااودیماا انجااام آکوسااتات کیاا توسااط مشااعل شاادن روشاان و خاااموش

 پاس مصارف زمان در تا است یبرگشت و رفت صورت به یمصرف گرم آب مدار هاجیپک

. میباشا ریشا از گارم  آب خاروج منتظار یترکوتااه زماان مادت گرم آب ریش کردن باز از

 گارم آب مادار در را آب تاا میادار ازیان تاراضاافه رکوالتوریس پمپ کی به عمل نیا یبرا

 گارم آب رهیاذخ مخازن کیا داشاتن با توانیم را عمل نیهم. آورد در گردش به یمصرف

 .داد انجام یرورض مواقع یبرا

 ستادهیا ینیزم یها یپک علمکرد نحوه

 در. هساتند دارمخازن ینایزم جیپکا کی و یوارید جیپک کی از یبیترک هادستگاه نیا

 کوتااه مادار آب هساتند، یواریاد یهادساتگاه باه مشاابه کاه مشاعل و یحرارتا لمباد قسمت

 دو باه یراهساه ریشا یخروج یرهایمس. کندیم حرکت راههسه ریش سمت به و شده گرم

 گاارم آب تااا رودیماا مخاازن لیااکو متساا بااه رهایمساا نیااا از یکاای: کنناادیماا حرکاات ساامت

 کیا یشایگرما ساتمیس سامت هب گرید ریمس و شود گرم است مخزن داخل در که یمصرف

 یشایگرما ساتمیس باه مربوط یاصفحه مبدل دستگاه نیا در. کندیم حرکت یاصفحه مبدل

 را دساتگاه نیاا. افتادیما اتفااق کف از شیگرما ستمیس یبرا دما انتقال عمل آن در و است

 در حالات رییاتغ ضمنا کرد، متصل مختلف یدما با جداگانه شیگرما ستمیس دو به توانیم

 آب یدماا نسابت به هیثانو مبدل در آب گردش عمل و مخزن یدما نسبت به طرفهسه ریش

 .شودیم انجام کف از شیگرما ستمیس گرم

 گاز ریش. 1

 شعله حسگر و زنجرقه الکترود. 2

 مشعل. 3

 یشیگرما آب یدما حسگر. 0

 یاصل یحرارت مبدل. 7

 یحرارت دیکل. 6

 فن. 5

 یونتور لوله. 5



 

 

 فن پرشر. 1

 متر 6 هد با رکوالتوریس پمپ. 10

 یشیگرما ستمیس انبساط منبع. 11

 کم حرارت درجه با آب برگشت. 12

 کم حرارت درجه با آب برگشت. 13

 باال حرارت درجه با آب برگشت. 10

 باال یدما با یشیگرما آب یخروج. 17

 گاز یورود. 16

 نانیاطم ریش. 15

 یمصرف گرم آب یخروج. 15

 نانیاطم ریش. 11

 آب یورود ریش. 20

 یاصفحه یحرارت مبدل. 21

 طرفهسه ریش. 22

 طرفهسه ریش موتور. 23

 یمصرف آب انبساط منبع. 20

 یمخزن یحرارت مبدل. 27

 یمصرف آب یدما حسگر. 26

 عادم زماان در و شاده روشان داشاتند، ازیان حارارت باه کاه یزمان تر،یمیقد یهاجیپک

 کااه یحااال در. نداشااتند گرمااا و ساارما ابااتث چرخااه کیاا یعناای. شاادندیماا خاااموش ازیاان

 بااا(  اتومااات ) خودکااار طااور بااه یخروجاا. سااتین گونااه نیااا دیااجد یچگالشاا یهاسااتمیس

 .کندیم کنترل یخروج در را خود یگرما شعله کاهش ای شیافزا

 دارمخزن یوارید  یپک



 

 

 زهامارو. باشادیما شاد داده کامل آن شرح که یوارید یهاجیپک جز واقع در جیپک نیا

 عرضاه مختلاف یبرنادها باا کاه دارد وجاود باازار در جیپکا ناوع نیاا از یمختلف یهامدل

 .است دهیگرد

 باوده یکای هااآن یهمگ در عملکرد چرخه قطعات، کار، اساس که است نیا مهم نکته

 کیا تعاداد دساتگاه، قطعاات دمانیاچ ناوع ریانظ یدرسا ریغ موارد در و یجزئ اختالف و

 و حیتشار باه بخاش نیاا در ماا. باشدیم یااضافه زیتجه ای و ستگاهد در شده استفاده قطعه

 :میپردازیم دستگاه مدل نیا از جیرا و کامل نمونه کی آموزش

 دود یخروج کلکتور. 1

 هوا چیسوئ پرشر. 2

 کندانسیآنت. 3

 یاصل یحرارت مبدل. 0

 حد ترموستات. 7
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 یمصرف گرم آب چیفلوسوئ. 15
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 یچگالش  یپک کار طرز

 تبااادل سااطح کاه شااودیماا سااخته ینحااو بااه یچگالشا یهاااجیپک در رفتااه کاار بااه مبادل

 قادرناد یرچگالشایغ یهااجیپک باا سهیمقا در هاجیپک نوع نیا. باشند داشته یادیز یحرارت

 مبادل باه برگشات یدماا چنانچاه. رنادیبگ احتراق محصوالت از یشتریب مراتب به یگرما

 از حاصال یگازهاا یدما تواندیم جیپک در رفته کار به مبدل باشد، کم یچگالش یهاجیپک

 در موجاااود آب چگاااالش باعاااث و رساااانده شااابنم نقطاااه یدماااا از ترنییپاااا باااه را احتاااراق

 شاده، لیتشاک یدیاسا آب از یناشا یخاوردگ از یریجلوگ یبرا. گردد احتراق محصوالت

 اتوریاراد از برگشات آب یدماا قادر هار. شاود انتخاب یدرست به یحرارت مبدل جنس دیبا

 .است باالتر نسبت انهم به جیپک راندمان باشد کمتر

 شابنم نقطاه یدماا ،یخروجا 2CO زانیام کیادر کاه دیاآ شیپا ساوال نیاا است ممکن

 لیتسااه را دهیااچگال عیمااا لیتشااک نیااا و اساات باااالتر یعاایطب گاااز بااه نساابت لیااگازوئ یباارا

 از کمتار لیگازوئ دروژنیه زانیم که رسدیم نظر به الزم نکته نیا به توجه یول. کندیم



 

 

 یعایطب گاز از کمتر لیگازوئ سوختن هنگام در دهیچگال عیما رو نیا از. است یعیطب گاز

 .است

 واساطه باه بلکاه. گارددینما دیاتول xNO و آب بخاار ،2CO تنهاا احتاراق، ندیفرا یط

 - 000 یدماا در. شاوندیما دیاتول زیان گوگرد دیاکس باتیترک سوخت، در یناخالص وجود

 دیاسااا و داده واکااانش آب باااا و لیبااادت 3SO باااه 2SO و CO گاااراد،یساااانت درجاااه 600

 وجاود باا کاه کنادیما جاادیا یدیاسا یطیشارا مااده، نیا لیتشک. شودیم لیتشک کیسولفور

 اساتفاده درماو ساوخت کاه یزماان یاتفااق نیچنا.ابادییم شیافازا یخاوردگ امکاان باال یدما

 در لیاازوئگ احتاراق اثر در شده دیتول یهادوده نیهمچن. بود خواهد دتریشد باشد لیگازوئ

 ذکار باه باازم. باشاد ساازمشکل لمشاع کارکرد یبرا ندواتیم و است شتریب تر،نییپا یدما

 .اندنشده یطراح لیگازوئ از استفاده یبرا یچگالش یهاجیپک که است

 یرچگالشیغ با یچگالش یها یپک سهیمقا

 نیاا هااجیپک نیاا تیامز. هستند ترگران یرچگالشیغ یهاجیپک از ،یچگالش یهاجیپک

. کننااد افااتیباز را احتااراق از حاصاال یگازهااا حاارارت 10% حاادود توانناادیماا کااه اساات

 از شیگرماا مثاال طاور به باشد کم جیپک به برگشت آب یدما دیبا جهینت نیا حصول یبرا

 تاوانیما هااآن هماراه باه رو نیاا از دارناد یکم برگشت یدما...  و استخر شیگرما کف،

 .کرد ادهاستف یچگالش یهاجیپک از

 دیاتول یدیاسا آب بابات یخاصا داتیاتمه دیابا یچگالشا یهااجیپک از اساتفاده هنگام در

 باه را آب نیاا تاوانیم کشورها از یاریبس ضوابط طبق. گردد منظور دستگاه توسط شده

 مقااوم یدیاس یهاآب برابر در دیبا هیتخل یهالوله یول. کرد هیتخل یشهر فاضالب ستمیس

 .باشد مخرب نصب محل یهاکییموزا و کیسرام ،یکاش یبرا تواندیم دیاس نیا.باشند

 باشاد مقااوم یخاوردگ برابار در دیابا زین هاجیپک نوع نیا به شده متصل دودکش جنس

 آن مشاابه و زهیگالوان ورقه جنس از ییهادودکش یراحت به بخار از حاصل یگازها رایز

-02 ورق ایااا و CPVC یهالاااهلو از تاااوانیمااا صاااورت نیاااا در. برنااادیمااا نیبااا از را

Stainless Streel A129 کرد استفاده. 

 یچگالش  یپک راندمان و هوا و آب طیشرا

 حاداکثر و اسات وسیسلسا درجاه صافر ریاز ایا صافر معماوال دما زمستان، اواسط در

 یچگالشا یهااجیپک ایا لرهاایبو زماان نیا در. است ازین مورد طیمح یبرا ییگرما یانرژ

 متوساط چاه اگار. بفرساتند مصارف محال یاتورهاایراد باه را وسیسلس درجه 50 آب دیبا



 

 

 ساااتمیس هشااایهم ساااتمیس نیاسااات،بنابرا وسیسلسااا درجاااه 5 حااادود سااارد، فصاااول در دماااا

 .باشدینم حداکثر بار در یشیگرما

. اسااات ازیااان حاااداکثر باااار 60% از کمتااار ،یشااایگرما یهاساااتمیس اکثااار در واقاااع در

 مختلاف یدماهاا رییاتغ باا را هاوا و آب در راتییاتغ نیا تواندیم خوب یچگالش یهاجیپک

 مخصاوص حساگر کیا عمل نیا انجام یبرا. کند جبران شیگرما ستمیس در رکولهیس آب

. باردیما بااال اریبسا را ساتمیس رانادمان حساگر نیا که گرددیم نصب ستمیس یرو در دما

 کاه دهادیما نشاان ریاز نماودار. اسات باالتر راندمان باشد، ترنییپا ستمیس آب یدما هرچه

 .کندیم رییتغ یبرگشت یدما با چگونه مجموعه راندمان

 یچگالش یها یپک انواع

 باه سااختمان یمصرف گرم آب و شیگرما نیتام جهت گازسوز یچگالش یوارید جیپک

 ماادل مترمربااع 000 تااا و مخاازن باادون ماادل مترمربااع 370 یربنااایز تااا مسااتقل صااورت

 .هستند مناسب دارمخزن

 شرح

 جعبه تجهیزات الکتریکی 10 احتراق زیآنال یهامحفظه 1

 فیلتر مدار گرمایش 17 هوا هیتخل ریش 2

 فلومتر آب سرد ورودی 16 مشعل 3

 پمپ 15 شعله صیتشخ الکترود 4

 پرشرسوئیچ آب 15 حد ترموستات 5

 شیگرما مدار رفت یدما حسگر 6
(NTC1) 

 شیر سه راهه 11

 شیماگر مدار برگشت یدما حسگر 7
(NTC2) 

 صداخفه کن 20

 فن 21 گاز ریش 8

 الکترود جرقه زن 22 (هیثانو مبدل) یبهداشت گرم آب مبدل 9

 جرقه زن 23 بهداشتب گرم آب یدما حسگر 11

 فیوز حرارتی 20 کندانس هیتخل فونیس 11

مجرای خروج دود و ورودی هوای  27 بار 3 نانیاطم ریش 12
 تازه

   خودکار پرکن ریش 13

 

  



 

 

هثانی 7  

 یچگالش دستگاه در شیگرما مدار آب نیتام جهت قطعات عملکرد اصول

  
 شینمااا بااا ریااز یهاااتمیآ از یکاای توسااط تواناادیماا شیگرمااا درخواساات

 :شود اعالم C عالمت

 سنساور و یزیربرناماه سااعت ،۲ یاتااق ترموستات ،۱ یاتاق ترموستات

 .یاتاق

 داده شینماا NTC1 سنسور توسط شده خوانده یدما C عالمت دنبال به

 .شودیم

 

 یبهداشات گارم آب تیاموقع یرو بار یبرقا ریش جیپک استراحت زمان در

 بااال باا یبرقا ریشا ،(شاوفاژ) شیگرماا تمسایس شادن روشن با. دارد قرار

 مادار به را پمپ یورود و بنددیم را هیثانو مبدل یخروج شافت، راندن

 .دهدیم ارتباط یشیگرما

 راههسااه ریشاا تیوضااع رییااتغ منظااور بااه ش،یگرمااا یباارا تقاضااا از پااس

 انیاجر پمپ، شدن روشن با. شودیم روشن ریتاخ هیثان ۷ با پمپ ،یبرق

 .شودیم فرستاده یاصل مبدل سمت به یشیگرما ستمیس از یبرگشت آب

 حااداکثر بااا هیاثان ۵ ماادت بااه فان احتااراق، محفظااه یکاار زیااتم منظااور باه

 خااموش از بعاد نیهمچنا. افتادیما کار به مشعل شدن روشن از قبل توان

 .دهدیم ادامه خود کار به هیثان ۵ مدت به زین مشعل شدن

 

 ماادت بااه احتااراق از قباال زن،جرقااه یالکترودهااا کااردن زیااتم منظااور بااه

 کااار میاامال ساارعت بااا فاان و زدن جرقااه بااه شااروع زنجرقااه هیااثان ۱/۵

 .کندیم

 

 درخواست گرمایش

 

فعال شدن شیر 

 راههسه

 

فانکشن پیش 

تهویه و متعاقب: 

 شودفن روشن می

 

قبل از احتراق 

زن روشن جرقه

میشود و فن نیز با 

سرعت احتراق مالیم 

 افتدبه کار می

 

پمپ روشن 

 شودمی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 .است شده هیتعب گاز ریش

 .شودیم یبررس هشعل صیتشخ الکترود توسط شعله ونیزاسیونی

( هیااثان ۸) یمناایا زمااان انیااپا در اگاار شااعله، نییپااا تااوان بااا تااالش نیاولاا

 تاالش نیدوما و شاودیم ظاهر مربوطه یخطا نشود، داده صیتشخ شعله

 .ردیگیم صورت

( هیااثان ۸) یمناایا زمااان انیااپا در اگاار شااعله، نییپااا تااوان بااا تااالش نیدوماا

 تالش نیسوم و شودیم ظاهر مربوطه خطاب نشود، داده صیتشخ شعله

 .ردیگیم صورت

( هیاثان ۸) یمنایا زماان انیاپا در اگار شاعله، نییپاا تاوان باا تاالش نیسوم

 و شاده یخاموشا دچار مربوطه یخطا با جیپک نشود، داده صیتشخ شعله

 باا متعاقاب گاردش قاهیدق ۲ و سارعت حاداکثر باا متعاقاب هیتهو هیثان ۰۳

 .ردیگیم صورت سرعت حداقل

 

 زماان مادت یبارا فان عل،مشا ساطح در شعله کردن کنواختی منظور به

 .کندیم کار یزنجزقه هنگام در یکوتاه

 سااتمیس برگشاات و رفاات ماادار یحرارتاا یسنسااورها توسااط کنتاارل نیااا

 باااه رو سااارعت و ،∆T(=رفااات - برگشااات.)شاااودیمااا انجاااام یشااایگرما

 .شودیم کنترل برگشت و رفت یدماها شیافزا

 

شیر گاز فعال می 

 شود

 

بررسی تشکیل 

 شعله

 

فن در هنگام 

 زنیجرقه

 

 کنترل جریان آب

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگشت و رفت یدما∆ T کنترل با که است سرعت ۲ یدارا پمپ

 .دهدیم تیوضع رییتغ ریز مطابق

 ∆                            T del - ret< ∆T-2C→V2کند سرعت

 ∆                                     T del - ret>∆T→V3تند سرعت

 ∆T=20°C آن در که

 .شودیم انجام ریتاخ قهیدق ۵ با پمپ دور رییتغ

 

 مقاادار بااه هتوجاا بااا را خااود یحرارتاا تااوان جیپکاا شااعله، صیتشااخ از بعااد

 ساارعت جااعینت در را دمااا مقاادار نیااا و کناادیماا میتنظاا ازیاان مااورد یدمااا

 .آوردیم دست به فن چرخش

 .ردیگیم صورت توان حداقل و یشیگرما توان حداکثر نیب ونیمدوالس

 :شودیم محاسبه ریز مطابق مشعل شدن خاموش یدما

 شعله صیتشخ از پس قهیدق ۱

T off = T set - point +8C 

 شعله صیتشخ از پس قهیدق ۲

T off = T set - point +6C 

 شعله صیتشخ از پس ۳ قهیدق از شروع با

T off = T set - point +4C 

 یدما با مشعل عیسر شدن خاموش از مانع تا شده استفاده اصل نیا از

 .شود ستمیس یباال

 .شود انجام ریتاخ قهیدق ۷ تا ۲ با تواندیم یبعد احتراق

 

 درجه با شیگرما مدار برگشت و رفت یسنسورها توسط حد یدما

 (است خاموش مشعل که یزمان یحت. )شودیم کنترل C° ۱۳۲ حرارت

 شینما بدون یمنیا یخاموش کی حد از شیب یدما صیتشخ از بعد

 همچنان حد از شیب یگرما هیثان ۵ از بعد اگر افتدیم اتفاق یعالمت

 مربوطه یخطا و( موقت ریغ) دائم یخاموش جیپک باشد، داشته وجود

 .شودیم ظاهر شینما صفحه یرو

 

کنترل دمای 

 حد

 

کنترل سرعت 

 پمپ

 

ن مدوالسیو

 شعله

 



 

 

 یچگالش دستگاه در یمصرف گرم آب نیتام جهت قطعات عملکرد اصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گارم آب یرهایش از یکی شدن باز) یمصرف گرم آب یبرا تقاضا وجود

 شاده داده صیتشاخ چیکروساوئیم چیفلوساوئ تیاک فلومتر توسط( یمصرف

 .دینمایم کار به شروع یبهداشت گرم آب مود در جیپک و

 .شودیم چک آب پرشر قیطر از شیگرما مدار داخل در آب فشار

 ریشااا دارد، قااارار( کاااار باااه آمااااده) Stand-by حالااات در جیپکااا یوقتااا

 در جیپکاازمااانی کااه  اگاار. باشاادیماا یبهداشاات گاارم آب حالاات در راههسااه

 داشاته وجاود یبهداشات گارم آب یبارا ییتقاضاا رددا قارار یشیگرما مود

در طاول . شاودساوئیچ می یبهداشات گارم آب یرو به راههسه ریش باشد،

ایاان جااا بااه جااایی مشااعل و بخااش هااای سیرکوالساایون روشاان ماای ماننااد. 

ما بااه ساامت خروجاای مباادل صاافحه ای در ارتباااط بااا ورودی پمااپ مسااتقی

 مبدل اصلی می باشد.

 :همزمان صورت به

 هیثانو مبدل یخروج از را آب سرعت حداکثر با کیاتومات طور به پمپ

 .فرستدیم یاصل مبدل سمت به

 .افتدیم کار به میمال احتراق سرعت با فن

 .افتدیم کار به زنجرقه کترودال کردن زیتم مظنور به زنجرقه

 

 .است شده هیتعب گاز ریش

تقاضا جهت آب گرم 

 مصرفی

چک نمودن فشار 

آب در داخل مدار 

 گرمایش

 پمپ روشن می شود

 فن روشن می شود

جرقه زن روشن می 

 شود

شیر گاز فعال می 

 شود

 شیر سه راهه

 

 

 
 گ مای  روش 

 
 گ مای  خام ش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سااتمیس برگشاات و رفاات ماادار یحرارتاا یسنسااورها توسااط کنتاارل نیااا

 لهیوسا باه زیان آب فشاار و∆ T(رفات - برگشات)شاودیما انجام یشیگرما

 .شودیم ترلکن آب چیسوئ پرشر

 

 .شودیم یبررس هشعل صیتشخ الکترود توسط شعله ونیزاسیونی

 شعله( هیثان ۸) یمنیا زمان انیپا در اگر :شعله نییپا توان با تالش نیاول

 تااالش نیدوماا و شااودیماا ظاااهر مربوطااه یخطااا نشااود، داده صیتشااخ

 .ردیگیم ورتص

( هیااثان ۸) یمناایا زمااان انیااپا در اگاار :شااعله نییپااا تااوان بااا تااالش نیدوماا

 تالش نیسوم و شودیم ظاهر مربوطه خطاب نشود، داده صیتشخ شعله

 .ردیگیم صورت

( هیاثان ۸) یمنایا زماان انیاپا در اگار :شاعله نییپاا تاوان باا تاالش نیسوم

 و شاده یخاموشا دچار همربوط یخطا با جیپک نشود، داده صیتشخ شعله

 باا متعاقاب گاردش قاهیدق ۲ و سارعت حاداکثر باا متعاقاب هیتهو هیثان ۰۳

 .ردیگیم صورت سرعت حداقل

 

 تااا مشااعل. شااودیماا میتنظاا فاان ساارعت حااداقل و حااداکثر بااا مشااعل شااعله

 توساط دماا. مانادیما روشان رساوب لیتشک از یریشگیپ یدما به دنیرس

 .شودیم کنترل NTCs یبهداشت گرم آب سنسور

 

 درجااه بااا شیگرمااا ارمااد برگشاات و رفاات یسنسااورها توسااط حااد یدمااا

 (است خاموش مشعل که یزمان یحت.)شودیم کنترل C  °۱۳۲حرارت

 شادن ظااهر بادون مانیا یخاموشا کیا حد از شیب یدما صیتشخ از بعد

 دحا از شیبا یگرماا هیاثان ۵ از بعاد اگار. افتادیما اتفااق ییخطاا ایا عالئم

 یرو مربوطاه یخطاا و دائام یخاموشا جیپکا باشاد، داشته وجود همچنان

 .شودیم ظاهر شگرینما فحهص

 

بررسی تشخیص 

 شعله

 کنترل جریان آب

 مدوالسیون شعله

 کنترل دمای حد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 یوارید یچگالش  یپک یهادستگاه یصاختصا قطعات

 یچگالش دستگاه احتراق ستمیس دهندهلیتشک قطعات

 شرح

 شیر گاز 6 مشعل 1

 مجرای سوخت 5 فن 2

 الکترود تشخیص شعله 5 کنخفه صدا 3

 زن الکترود جرقه 1 گاز یورود 4

 ه زنجرق 10 هوا یورود 5

 

 کندانس هیتخل فونیس

 .دارد قرار رفت کیدرولیه مجموعه یجلو قسمت در و جیپک داخل در هیتخل فونیس

 را کاار نیاا ) دیاکن آب از پار را کنادانس فونیسا ج،یپکا یانادازراه از قبال دیابا :نکته

 (. داد انجام دودکش داخل به آب وانیل کی ختنیر با توانیم

 شرح

 کندانس فونیس 1

 کندانس فن 2

 کندانس هیتخل مخزن 3

 

 

 گااارم آب ماااود نیحااا در هیاااثانو مبااادل در رساااوب لیتشاااک کااااهش جهااات

 ریااز ییدمااا ریمقاااد بااه مشااعل متعاادد شاادن خاااموش و روشاان ،یمصاارف

 :دارد یبستگ

دمای روشن 
 شدن

  دمای تنظیمی دمای خاموشی

81C 85C Not 
influente 

 سنسور رفت
 (NTC1شوفاژ)

64C 65C >52C  آب گرم سنسور
 61C 62C <52C (NTCsبهداشتی)

 

دمای پیشگیری و 

 تشکیل رسوب



 

 

 مبدل اصلی

 یدارنگه خود محل در بست سه لهیوس به احتراق محفظه داخل رامونیپ یاصل مبدل

 .دباشیم کندانس هیتخل و ریهواگ ریش دود، خروج محفظه یهاقسمت شامل و شودیم

 به L304 متلایر ) است شده ساخته ضدزنگ لیاست یهالوله از مبدل نیا یهاوبیت

 هاوپیت حرارت، انتقال یحداکثر شیافزا منظور به(  0.8mm ضخامت 18mm قطر

 .اندشده پهن 6mm قطر به دنیرس تا

 نیاا. دارنادیما نگاه هام از متاریلایم 2 تاا 1.7 لاصافو در را هااوپیت نیاا ییهازائده

 تااوان اساااس باار هاااوپیت تعااداد. شااوندیماا متصاال هاام بااه یساار صااورت بااه دو بااه هااالیکو

 .شودیم محاسبه ریز جدول طبق مشعل

 توان مشعل تعداد تیوپ

tubes + 1 tube 3 24kW 

tubes + 1 tube 4 30kW 

tubes + 1 tube 5 35kW 

 

 (PP FG 30% PPO  متلایر ) است شده ساخته تیکامپوز از مبدل نیا پوسته

 از یخاارو دود یدمااا کااه یهنگااام. کناادیماا محافظاات یاصاال مباادل از یحرارتاا وزیااف

C°167 شینمااا صافحه یرو باار 610 یخطاا و کاارده عمال یحرارتاا وزیاف شااود، شاتریب 

 .شودیم ظاهر

 شرح

 یدست ریهواگ ریش 1

 نییپا یدما با یحرارت هیناح 2

 یحرارت وزیف 3

 باال یدما با یحرارت هیناح 4

 

 SIT 848 Sigma گاز ریش

 گااز و کنادیما کاار لاتو 220 بارق که باشدیم SIT 848 Sigma شده نیتعب گاز ریش

 طباق بار را گاز ریش یخروج فشار فن سرعت. دینمایم وصل و قطع مشعل به را یاصل

 باه گااز ریشا. کنادیما میتنظا یاصال بارد توساط یحرارتا یحسگرها از شده خوانده ریمقاد



 

 

. دارد را گااز اناواع یبارا اساتفاده امکاان  ،یتعاو باه ازیان بدون که شده یطراح یاگونه

 .است 60mbar گاز فشار حداکثر. است ازین  یتعو تنها اما

 شرح

 تست فشار گاز ورودی 0 یونتور 1

 حداقل فشار 7 گاز ریش 2

 حداکثر فشار 6 نانیاطم یرهایش 3

 

 اسااتفاده زیاان یگاارید متنااوع و مختلااف یگازهااا ریشاا از مختلااف یبرناادها در :توجننه

 .شودیم

 دیبایم آن رفع جهت ،یبهداشت گرم آب درخواست زمان در لرزش جادیا صورت در

 چیپا نیریز چیپ) 0 شماره آلن Iلیوس به و دیینما باز کامل را گاز ریش یرو 7 شماره چیپ

 لارزش تاا دیابچرخان سااعت یهاعقرباه طارف باه دور دو یال کی را گاز ریش( 7 شماره

 .گردد متوقف دستگاه

 مخلوطشیپ مشعل

 یکارساوراخ ضادزنگ لیاسات انهاساتو دو ازmm  70  قطار باا مخلوط شیپ محفظه

 فااهیوظ و شااودیماا لیتشااک شااعله کااه اساات ییجااا ناایرویب اسااتوانه. اساات شااده ساااخته شااده

 .است مشعل سطح کل در گاز کنواختی عیتوز ،یداخل استوانه

 شرح

 ضدزنگ یفوالد مشعل 1

 زنجرقه الکترود 2

 (ونیزاسیونی) شعله صیتشخ الکترود 3

 

 توان طول مشعل

167mm 35kW 

 

 ( هیاول یاندازراه ) هیاول احتراق اتیعمل

 .دیکن چک را برق اتصاالت .1

 .دیکن  یتعو را گاز نوع ازین صورت در و کرده چک را گاز نوع .2

 .دیکن چک را گاز اتصاالت .3



 

 

 .دیکن چک را گاز یورود فشار .0

 .دیکن چک را دودکش .7

 .دیکن پر را ستمیس .6

 .دیکن چک را کیدرولیه مدار آب اتصاالت .5

 .دیکن ریگ رفع ار پمپ .5

 فانکشن)دیکن خارج ESC دکمه یاهیثان 7 داشتن نگه با را ستمیس داخل یهوا .1

 (.یریهواگ

 .دیده رییتغ لزوم صورت در را شینما صفحه یرو بر زبان نوع .10

 .دیکن میتنظ را دستگاه خیتار و ساعت .11

 .دیکن میتنظ را شیگرما توان .12

 .دیکن میتنظ شیگرما درخواست با مطابق را یحرارت یگرهامیتنظ .13

 .دیکن چک را یمصرف گرم آب مد کارکرد .10

 .دیکن میتنظ را جیپک یمصرف گرم آب انیجر یدب .17

 یزیآنال فانکشن از استفاده با ) دیکن میتنظ را احتراق حداقل و حداکثر .16

 .( احتراق محصوالت

 .دیکن چک را ونیزاسیونی انیجر .15

 .دیده آموزش کنندهمصرف به را جیپک با کارکرد نحوه .15

 

 یادوره یدهایبازد و سیسرو

 هیثانو مبدل

 یآموزش جزوه یهاداده مطابق∆ T یریگاندازه با :روش

 ( زمستان فصل از قبل ) انهیسال :زمان

 پسیبا و نانیاطم ریش

 کردن زیتم/ ینیع مشاهده :روش

 انهیسال :زمان

 شوفاژ برگشت مدار لتریف

 کردن زیتم/ ینیع مشاهده :روش



 

 

 انهیسال :زمان

   انبساط عمنب

 bar1 در هوا فشار تست :روش

 انهیسال :زمان

 چیفلوسوئ

 کردن زیتم/ یظاهر یبررس/ انیجر سرعت :روش

 ماهه شش :زمان

 صیتشخ و احتراق یالکترودها

 شعله یشما قیطر از/ کردن زیتم/ یظاهر یبررس :روش

 انهیسال :زمان

 مشعل

 شعله یشما قیطر از/ کردن زیتم/ یظاهر یبررس :روش

 انهیسال :زمان

 فن

 کردن زیتم/ نیتورب/ یظاهر یشما :روش

 انهیسال :زمان

 یاصل مبدل

 کردن زیتم/ ینیع مشاهده :روش

 انهیسال :زمان

 کندانس فونیس

 کردن زیتم/ ینیع مشاهده :روش

 یاصل مبدل کردن زیتم از بعد ای انهیسال :زمان



 

 

   پمپ

 .دباش باز دیبا شهیهم ریهواگ ریش ضمن در/ کردن زیتم :روش

 انهیسال و جیپک یاندازراه نیاول :زمان

 مستقل یوارید یچگالش یها یپک یسنجتیظرف

 انیب کتاب نیهم پنجم فصل در جیپک انتخاب و یسنجتیظرف روش است ذکر به الزم

 شاده مطارح خصاوص نیاا در برجساته نکاات بخاش نیاا ادامه در وجود نیا با است، شده

 .است

 شیگرمااا نیتااام ییتوانااا لااووات،یک 20 تیااظرف تااا دارفاان مباادل دو یچگالشاا جیپکاا 

 .دارد را عبمترمر 200 سقف تا ییفضاها

 شیگرمااا نیتااام ییتوانااا لااووات،یک 30 تیااظرف تااا دارفاان دومباادل یچگالشاا جیپکاا 

 .دارد را مترمربع 300 سقف تا ییفضاها

 37 از بااال دماا یهاساتمیس در یمرکاز شیگرماا مد در محصول نیا ییدما گستره 

 گارادیسانت درجه 07 تا 20 از نییپا دما یهاستمیس در و گرادیسانت درجه 57 تا

 فرماان صافحه قیاطر از را خاود مطلاوب یدماا توانادیم کنندهمصرف که باشدیم

 قیاطر از توانادیما یمرکاز شیگرماا درخواسات. ندینما نیمع ستمیس یبرا دستگاه

 توساط شاده میتنظا یدماا ایا و یاتاق یدما ای و یاتاق یدما حسگر ،یاتاق ترموستات

 .گردد ارسال دستگاه به کنندهمصرف

 درجاااه 60 تاااا 36 از مصااارفط گااارم آب ماااد در هادساااتگاه نیاااا یاتیاااعمل گساااتره 

 باه رقااد لاوواتیک 20 تیاظرف در محصاول نیاا. ودی خواهد رییتغ قابل گرادیسانت

 درجاااه 27 برابااار∆ T باااا قاااهیدق هااار در یمصااارف گااارم آب تاااریل 10.0 لیاااتحو

 27 برابر∆ T با یمصرف گرم آب تریل 15 لوواتیک 30 تیظرف در و گرادیتسان

 یمصارف گارم آب انادازراه یدبا حاداقل. باشادیم کنندهمصرف به گرادیسانت درجه

 در محصااول نصااب امکااان کااه دهیااگرد فیااتعر ثااهیدق در تااریل 1.6 محصااول نیااا

 .ساخت خواهد سریم کنندهمصرف یبرا را یشهر آب کم فشار با مناطق

 تاا ییفضااها شیگرماا نیتاام ییتوانا لووات،یک 37 تا دارفن دومبدل یچگالش جیپک 

 .دارد را مترمربع 370 سقف

 37 از بااال دماا یهاساتمیس در یمرکاز شیگرماا مد در محصول نیا ییدما گستره 

 گارادیساانت درجاه 07 تاا20 از نییپا دما یهاستمیس در و گرادیسانت درجه 57 تا

 فرماان صافحه قیاطر از را خاود مطلاوب یدماا توانادیم کنندهمصرف که باشدیم

 قیاطر از توانادیما یمرکاز شیگرماا درخواسات. ندینما نیمع ستمیس یبرا دستگاه



 

 

 باه کنندهمصارف توساط شاده میتنظ یدما ای و یاتاق یدما حسگر ،یاتاق ترموستات

 .گردد ارسال دسگاه

 درجاااه 60 تاااا 36 از یمصااارف رمگااا آب ماااد در هادساااتگاه نیاااا یاتیاااعمل گساااتره 

 گاارم آب تااریل 20 لیااتحو بااه قااادر محصااول نیااا. اساات رییااتغ قاباال گاارادیسااانت

 کنندهمصاارف بااه گاارادیسااانت درجااه 27 بااا براباار∆ T بااا هقاایدق هاار در یمصاارف

 قاهیدق در تاریل 1.6 محصاول نیاا یمصارف گارم آب انادازراه یدبا حاداقل. باشادیم

 را یشااهر آب کاام فشااار بااا مناااطق در لصااومح نصااب امکااان کااه دهیااگرد فیااتعر

 .ساخت خواهد سریم کنندهمصرف یبرا

 کاامفورت اخاذ امکاان یتاریل 105 یمصارف گرم آب ریذخ منبع به مدل نیا زیتجه 

 نیاا یبارا را EN13203 اساتاندارد مطاابق یمصارف گارم آب ساتاره چهار و سه

 .است ساخته سریم دستگاه

 شیگرماا نیتاام ییتواناا لاووات،یک 37 تاا اردفان دومبادل دارمخازن یچگالشا جیپک 

 .دارد را مترمربع 000 سقف تا ییفضاها

 37 از بااال دماا یهاساتمیس در یمرکاز شیگرماا مد در محصول نیا ییدما گستره 

 گارادیسانت درجه 07 تا 20 از نییپا دما یهاستمیس در و گرادیسانت درجه 52 تا

 فرماان صافحه قیاطر از را خاود طلاوبم یدماا توانادیم کنندهمصرف که باشدیم

 قیاطر از توانادیما یمرکاز شیگرماا درخواسات. ندینما نیمع ستمیس یبرا دستگاه

 باه کنندهمصارف توساط شاده میتنظ یدما ای و یاتاق یدما حسگر ،یاتاق ترموستات

 .گردد ارسال دستگاه

 درجاااه 67 تاااا 10 از یمصااارف گااارم آب ماااد در هادساااتگاه نیاااا یاتیاااعمل گساااتره 

 گارم آب تریل 26.7 لیتحو به قادر محصور نیا. بود خواهد رییتغ قابل گرادینتسا

 کنندهمصاارف بااه گاارادیسااانت درجااه 30 بااا براباار∆ T بااا قااهیدق هاار در یمصاارف

 قااهیدق در تااریل 1.6 محصااول نیااا یمصاارف گاارم آب اناادازراه یدباا حااداقل.باشاادیماا

 را یشااهر آب کاام فشااار بااا مناااطق در محصااول نصااب امکااان کااه دهیااگرد فیااتعر

 .ساخت خواهد سریم کنندهمصرف یبرا

 شارفتهیپ گااز ریشا از عمادتا گاروه ابان شده ذکر یهامدل در SIT مادل Sigma 

 نیااا و دارد را شااعله قیاادق اریبساا ونیمدوالساا ییتوانااا کااه شااودیماا اسااتفاده 848

 یاژهیاو صاورت باه محصاول نیا در یانرژ مصرف تیریمد دهیگرد سبب تیقابل

 .ودش انجام

 محصاوالت نیترآلدهیاا جملاه از شده، ادی یهامدل جمله از و یچگالش یهادستگاه 

 الزم داتیاتمه و هساتند کاف از شیگرماا مثال نییپاا دما یهاستمیس با استفاده یبرا



 

 

 ماااتیتنظ یمنااو در همربوطاا یپارامترهااا کااردن اضااافه بااا اسااتفاده نااوع نیااا یباارا

 .است شده لحاظ دستگاه

 یربناایز تا ساختمان شیگرما نیتام جهت یمرکز گازسوز یالشچگ یوارید جیپک 

 .است مناسب مترمربع 3700

 از سااختمان یمرکاز شیگرماا نیتاام جهت یمرکز گازسوز یچگالش ینیزم جیپک 

 .است مناسب مترمربع 30000 یال 17000 یربنایز

 باال یخروج توان با ونیمدوالس تیقابل و مدل تنوع 

 یآبشاار صاورت به باال یخروج توان نیتام جهت والرمد اتصال یبرقرار تیقابل 

 واحد یکارا با

 یطیمح ستیز و یانرژ ییکارا استاندارد با منطبق ندهیآال بدون و پاک احتراق 

 حاداکثر و یتشعشاع تاوان شیافازا جهات یفلاز افیاال با مکسیپر مشعل به مجهز 

 ( هشرفتیپ یمرکز و مستقل یوارید یهامدل از یبعض در ) ونیمدوالس

 بااه کااارکرد جهاات کونیلیساا - ومیاانیآلوم جاانس از یااسااتوانه یحرارتاا مباادل یدارا 

 و مساتقل یوارید یهامدل از یبعض در ) 110% راندمان با و یچگالش صورت

 ( شرفتهیپ یمرکز

 ساااتمیس ،یسااااعت یزیربرناماااه تیااقابل باااا شااارفتهیپ فاااوق کنتاارل ساااتمیس باااه مجهااز 

 یهااوا یدمااا حسااگر ،یداخلاا موسااتاتتر نصااب امکااان و یکاایالکترون ابیاابیااع

 دور راه از کنترل ستمیس و رونیب

 ستمیس هیتخل به ازین بدون و فشار تحت نصب، مکان در محفظه سیسرو تیقابل 

 باا کونیلیسا - ومیانیآلوم اژیاآل از شاده سااخته بااال رانادمان یحرارتا مبدل به مجهز 

 یهاماادل در ) یردانگااه و ریااتعم بااه ازیاان و یریگرسااوب باادون باااال، عماار ولطاا

 ( یمرکز نژیزم

 ( یمرکز ینیزم یهامدل در ) باال اریبس یخروج توان با سبک و کوچک 

 یناایزم یهاماادل در ) گیااد در آب یگردشاا انیااجر حااداقل یبرقاارار بااه ازیاان عاادم 

 ( یمرکز

 ینایزم یهامادل در ) گیاد باه یبرگشات گرم آب یدما کاهش جهت تیمحدود عدم 

 ( یمرکز

 بااااا سااااهیمقا در ساااااالنه یاناااارژ مصاااارف در ییجوصاااارفه درصااااد 70 حااااداقل 

 یهاموتورخانااه و یواریااد و یمرکااز یناایزم یهاماادل در ) جیاارا یهاموتورخانااه

 ( یچگالش

  



 

 

 یچگالش یها یپک یفناور

 لریبو به یورود یهوا کردن گرمشیپ. 1

 یگازهااا یگرمااا انتقااال قیااطر از لریبااو بااه یورود یهااوا کااردن گاارم شیپاا

 طیشاارا روش نیااا بااا. شااودیماا انجااام لریبااو یورود یهااوا بااه دودکااش یخروجاا

 گاارادیسااانت درجااه 00 هاار یازا بااه لریبااو یکلاا راناادمان و اباادییم بهبااود احتااراق

 نیاا باه دیابا البته. داشت خواهد شیافزا 2.7% معادل یورود یهوا یدما شیافزا

 و ابادی کااهش حاد از شیبا یخروجا یگازها یدما چنانچه که داشت توجه موضوع

 دارد وجاود یخروجا یگازهاا در عاانیم باروز امکاان گاردد، کینزد شبنم نقطه به

 ساابب زیاان احتااراق یهااوا یشاادما یافاازا. گاارددیماا دودکااش یخااوردگ موجااب کااه

 .گرددیم باشد،یم یطیمحستیز یهاندهیآال از که xNO انتشار گسترش

 زریاکونوما از یریگبهره. 2

 از لریبااو بااه یورود آب بااه دودکااش یخروجاا یگازهااا از گرمااا انتقااال یباارا

 لیاادل بااه لریبااو در الزم یاناارژ زانیاام قیااطر از و شااودیماا اسااتفاده زریاکونومااا

 شیافاازا لریبااو یکلاا راناادمان جااهینت در و افتااهی کاااهش ،یورود آب کااردن گاارمشیپ

 آب یدماا شیافازا گارادیساانت درجاه 7 هار یازا باه گفات تاوانیما باایتقر. ابدییم

. شااودیماا ییجوصاارفه سااوخت مصاارف در 1% زانیاام بااه لریبااو بااه یورود گاارم

 بااروز بااه مرباوط مشااکالت هاوا، کااردن گارمشیپ سااتمیس همانناد زیاان زرهاایاکونوما

 .دارند را یخوردگ و عانیم

 توربوالتورها از استفاده. 3

 در و یآتشاا یهالولااه درون کااه هسااتند مااانع و غااهیت یساار کیاا توربوالتورهااا

 قارار اساتفاده ماورد یآتشا لوله یلرهایبو در یخروج یهاگاز ریمس ییابتدا قسمت

 جهاات گاااز انیااجر ریمساا در اغتشاااش جااادیا منظااور بااه توربوالتورهااا. رناادیگیماا

 روش نیاا باا و رنادیگیما قارار اساتفاده ماورد لولاه سطح به حرارت انتقال شیافزا

 .ابدییم شیافزا لریبو یکل راندمان

 احتراق کنترل. 4

 زانیام شیافازا و xNO انتشاار سابب لرهاا،یبو در ضاافها یهاوا یبااال درصد

 از یخروجا یگازهاا قیاطر از یحرارتا تلفات شیافزا جهینت در و هوا یجرم یدب

 و لریباو احتاراق کنتارل یهاساتمیس از موضاوع نیاا بهباود یبارا. شاودیم دودکش

 توجاه باا لریباو یکل راندمان گفت توانیم. کنندیم استفاده تازه یهوا زانیم کنترل

 زانیاام بااه 2O زایاام کاااهش درصااد کیاا هاار یازا بااه ،یخروجاا یگازهااا یدمااا بااه

 .ابدییم شیافزا 0.27%

 لریبو بدنه یکارقیعا بهبود. 5



 

 

 کااه اساات یعااوامل گاارید از یتشعشااع تلفااات و لریبااو بدنااه از یحرارتاا اتااالف

 تاا یتشعشاع تلفات زانیم لر،یبو توان کاهش با. شودیم لریبو راندمان شکاه بسب

 اتاااالف کااااهش سااابب بدناااه یکاااارقیعا بهباااود نیبناااابرا اسااات، شیافااازا قابااال %5

 تااوانیماا مناسااب یبناادقیعا بااا و شااودیماا گیااد از یتشعشااع تلفااات و یحرارتاا

 .داد شیافزا را لریبو راندمان

 تجهیزات کنترلی به روز. 6

 باه مجهاز یکنترلا صافحه یدارا یمرکاز یواریاد و ینیزم یچگالش یهاجیپک

 یزیربرناماه و یزماان تیریمد آن قیطر از که باشندیم BM یزیرنامهبر ماژول

 یهااااجیپک. اسااات انجاااام قابااال خودکاااار کاااامال کاااارکرد جهااات دساااتگاه یعملکااارد

 تیاقابل یجاانب کنتارل یهاساتمیس از اساتفاده باا یمرکاز یواریاد و ینیزم یچگالش

 از اسااااتفاده بااااا و ددارناااا را ساااااختمان ساااااتیتاس یباااارا BMS سااااتمیس یاجاااارا

 ستمیس کی صورت به دستگاه چهار تا تیریمد لتیقاب شرفتهیپ یلیتکم ییهاماژول

 پماپ شاانزده ،یدیخورشا چرخاه سه ، یشیگرما چرخه هفت زمانهم کنترل واحد،

 و شیانماا جهاات وتریکااامپ بااه اتصااال تیااقابل نیهمچناا. دارنااد را یرقااب ریشاا هفاات و

 باه اتصاال تیانها در و لیاموبا و تلفان قیاطر از ارتبااط و پارامترهاا یتماام میتنظ

 .دارد وجود زاتیتجه نیا از استفاده با ساختمان یمرکز تیریمد ستمیس

 

 یمعمول یچگالش  یپک

 گاارم آب نیتاام یباارا یحرارتا مباادل کیا ،یچگالشاا یهااجیپک از نااوع نیاا در

 مبادل درون از سارد آب شاود،یما بااز حمام دوش که یهنگام. دارد وجود خانگب

 نیاا هااآن مشاکل و دارناد ینییپا متیق هاجیپک نیا. کندیم گرم را آب کرده، عبور

 نیتاام را الزم گارم آب تواننادینما شاوند حماام وارد زماانهم نفار چند اگر که است

 .کنندیم استفاده کوچک یهاتیسوئ و هاآپارتمان در مدل نیا از. کنند

 

 یدرون رهیذخ مخزن با یچگالش  یپک

 یخاانگ گارم آب نیتاام یبارا یتاریل 60 تاا 07 رهیاذخ نمخز کی اهجیپک نیا

 مادل نیاا. شودیم نیتام رهیذخ مخزن از آب شود،یم باز دوش که یهنگام. دارند

 نفار چناد یبارا زمانهم آب نیتام مشکل اما. است یقبل مدل از ترگران یکم جیپک

 هااجیپک نیاا. دارناد ییباال قدرت آب، رهیذخ مخرن در موجود یهالیکو. ندارد را

 .باشدیم مناسب خواب اتاق سه تا یهاساختمان یبرا

 

 

 



 

 

 

 کنندهگرم مخزن با یچگالش  یپک

 کننادهگرم مخزن کی بلکه ندارد، یحرارت مبدل ای رهیذخ مخزن لریبو نوع نیا

 یهااالیکو قیااطر از را یخااانگ آب میرمسااتقیغ طااور بااه کااه دارد آب یباارا مجاازا

 .دارد کاربرد یساختمان نوع هر یبرا هاجیکپ نیا. کندیم گرم مخزن درون

 

 رهیذخ منبع شیگرما: اول حالت

 صاادر یزماان NTCT یاصال هریاذخ منباع حساگر توساط شیگرما درخواست

 آب یبارا شادهمیتنظ یدماا از ترنییپاا C°10 آن توساط هشد حس یدما که شودیم

 ظاااهر شینمااا صاافحه یرو مربااوط عالماات حالاات نیااا در. برسااد یمصاارف گاارم

 .شد خواهد

 یدماا از کمتار C°5 باه NTC1 یدماا که یوقت احتراق، چرخه شدن آغاز با

 گارم آب لهیوسا نیباد. کنادیما کاار باه شروع یمصرف گرم آب پمپ برسد، یمیتنظ

 و یاصاال منااابع یسااو بااه هیااثانو مباادل از گذشااتن از پااس و شااده حرکاات بااه مجبااور

 در کااه NTCS یرفمصاا گارم آب حسااگر لهیوسا بااه مشااعل میتنظا. رودیماا یکمکا

 یدماااا دنیرسااا محااا  باااه. شاااودیمااا تیریماااد دارد، قااارار هیاااثانو مبااادل یخروجااا

NTCT ( یاصااال رهیاااذخ منباااع حساااگر  )خااااموش مشاااعل شاااده، میتنظااا یدماااا باااه 

 .شودیم

 

 یمصرف گرم آب پمپ قهیدق بر تریل 4 تا 1.6 نیب گرم آب انیجر یدب: دوم حالت

 خاموش

 آب یدبا اگار. شاودیما یریگاندازه رفلومت توسط یمصرف گرم آب انیجر یدب

 باشاد، یمایتنظ یدما C°4 از سیب رهیذخ منبع یدما و قهیدق بر تریل 0 تا 1.6 نیب

 ریشااا کاااه یماااادام حالااات نیاااا در. باااود خواهاااد خااااموش یمصااارف گااارم آب پماااپ

 یکمکااا منباااع وارد سااارد آب باشاااد، بساااته دارد قااارار پماااپ از بعاااد کاااه طرفاااهکی

 ساااختار نیااا و شااودیماا گرفتااه یاصاال رهیااذخ مبنااع از یمصاارف گاارم آب. شااودیماا

 صافحه و شود یریجلوگ یاصل منبع به سرد آب میمستق ورود از که شودیم باعث

 در موجاود گارم آب از حالات نیاا در. داد خواهاد نشاان را هطمربو عالمت شینما

 .باشدینم روشن مشعل یول شده استفاده هامنبع

 

 باشدیم  قهیدق بر تریل 4 تا 1.6 یدب با یفمصر گرم آب از استفاده: سوم حالت

 (. است یمصرف گرم آب درخواست یمعن به  یپک یبرا یدب نیا )



 

 

 یدمااا از(  یاصاال منباع حسااگر ) NTCT توساط شااده خوانااده یدماا کااه یوقتا

 عناااوان باااه تیوضاااع نیاااا بشاااود، کمتااار گااارادیساااانت درجاااه 0 گااارم آب یمااایتنظ

 را مربااوط عالماات شینمااا حهصااف و شااده محسااوب یمصاارف گاارم آب درخواساات

 گارادیساانت درجاه 7 یمایتنظ یدماا از NTCT یدماا کاه یزمان. داد خواهد نشان

 .کندیم کار به شروع یمصرف گرم آب پمپ شود، کمتر

 پماپ و کارده بااز را ریمسا طرفهکی ریش NTCT یمیتنظ یدما C°4 هرگاه

 خاارج هیاثانو بادلم از کاه یگرما آب. انادازدیم انیجر به 9L/min یدب با را آب

 را کنندهمصارف ازیان ماورد گرم آب آن از یقسمت و شده یاصل منبع وارد شودیم

 .شودیم یکمک منبع وارد آن یمابق و کرده نیتام

 گاارم آب مقاادار از کااه اساات 9L/min یمصاارف گاارم آب پمااپ ونیرکوالساایس

 یاصال عمنبا از آب ارساال باا حالات نیا در باشدیم شتریب کنندهمصرف ازین مورد

 یباارا یماایتنظ یدمااا بااه آب یدمااا کااه یزمااان و شااودیماا جبااران  یکمکاا منبااع بااه

NTCT ،کااارکرد طیشاارا و دهیرساا انیااپا بااه یمصاارف گاارم آب درخواساات برسااد 

 باار دهاادیماا نشااان را مربوطااه کااد صاافحه کااه 2 حالاات بااه مااذکور طیشاارا بااه جیپکاا

 .گرددیم

 

 قهیدق بر تریل 9 تا 4 نیب یدب با یمصرف گرم آب از استفاده: چهارم حالت

 باار تااریل 0 از شااتریب چیفلوسااوئ توسااط شااده داده صیتشااخ گاارم آب یدباا هرگاااه

 عالماات شینمااا صاافحه شااد، خواهااد یتلفاا یمصاارف گاارم آب درخواساات باشااد قااهیدق

 درجاه 7 یمایتنظ یدماا از NTC1 یدماا کاه یزمان. داد خواهد نشان را مربوطه

 را ریمسا طرفاهکی ریشا کند،یم ارک به شروع یمصرف گرم آب پمپ بشود، کمتر

 ازیاان مااورد گاارم آب و شااده یاصاال منبااع وارد هیااثانو مباادل از گاارم آب کاارده، باااز

 گااارم آب پماااپ ونیرکوالسااایس کاااه ییآنجاااا از. دیااانمایمااا نیتاااام را کنندهمصااارف

 اسات، شاتریب کنندهمصارف ازیان ماورد از مقادار نیاا و باشدیم 9L/min یبهداشت

 .شد خواهد ارسال یکمک منبع به یصلا منبع آب از یمقدار

 

 قهیدق بر تریل 9 از شتریب یدب با یمصرف گرم آب از استفاده: پنجم حالت

 1 از شاتریب چیفلوساوئ توساط شاد، داده صیتشاخ یمصارف گارم آب یدبا که یزمان

 شینمااا صاافحه. شااد خواهااد یتلقاا یمصاارف گاارم آب درخواساات باشااد قااهیدق باار تااریل

 .داد اهدخو نشان را مروبطه عالمت

 آب پماپ شاود، کمتار گرادیسانت درجه 7 یمیتنظ یدما از NTC1 که یزمان

 از گارم آب کرده باز را ریمس طرفهکی ریش و کندیم کار به شروع یمصرف گرم

 .کندیم نیتام را ازین مورد گرم آب و شده یاصل مخزن وارد هیثانو مبدل



 

 

 از. شاودیما نیتاام یاصال منباع و هیاثانو مبادل از زماانهم ازیان مورد گرم آب

 ازیان ماورد یدبا گاهاا و شاودیما گرفتاه یاصل منبع از یمصرف گرم آب که ییآنجا

 یمااابق اساات، یمصاارف گاارم آب پمااپ ونیرکوالساایس یدباا از شااتریب کنندهمصاارف

 منباع باه یکمکا منباع گارم ماهین منباع گارم آب انیجر قیطر از یمصرف آب کمبود

 .شودیم نیتام یاصل

 آب یمایتنظ یدماا در یدیجد محاسبه برسد، NTC به ولرم آب نیا که یزمان

 .گردد جبران یاصل منبع یدما افت تا ردیگیم صورت گرم


