فصل هشتم
انواع پکیج ها از لحاظ مدار آب و اصول عملکرد
اصول عملکرد پکیج ها
پکیج های دیواری از نظر مدار تولید آب گرم مصرفی به دو دسته تقسیم میشوند:
.1دستگاههای تک مبدل
.2دستگاههای دو مبدل
این دستگاه ها از نظر تولید آب گرم سیستم گرمایشی به یک صورت عمل میکنند و با
یکدیگر تفاوتی ندارند .در هر دو سیستم برای انتقال و کنترل گرما و به گردش در
آوردن آب در سیستم گرمایشی از یک سری لوازم مشترک استفاده میشود و نحوه
عملکرد آنها در هر دو دستگاه یکسان است.
توجه:منظ کر است کدها و هشدارها در برندها و مدل های مختلف با یکدیگر متفاوت
بوده و برای هر دستگاه به صورت اختصاصی تهیه و در اختیار سرویس کار مجاز و
خریدار آن دستگاه قرار میگیرد.
اصول عملکرد قطعات جهت تامین آب مدار گرمایشی در دستگاه های تک مبدل وراز
کد مربوطه ،کد خطای( خرابی ) مرتبط با یک قطعه یا یک قسمت است که به صورت
حرف و عدد با عدد تنها روی دستگاه نشان داده میشود و منظور از هشدار مربوطه
میتواند عدد ،حرف ،چراغ ال ای دی ،تصویر ،بیزر و غیره باشد.
الزم به ذکر است کدها و هشدارها در برندها و مدل های مختلف با یکدیگر متفاوت بوده
و برای هر دستگاه به صورت اختصاصی تهیه و در اختیار سرویس کار مجاز وخریدار
آن دستگاه قرار میگیرد.
اصول عملکرد قطعات جهت تامین آب مدار گرمایشی در دستگاه های تک مبدل
درخواست گرمایش
 می تواند توسط یکی از موارد زیر صادر شود  :ترموستات اتاقی
 – 1ترموستات اتاقی
 -2تایمر برنامه ریزی و سنسور بیرونی

وچود آب در مدار اصلی کنترل می شود
 همیش با فعال بودن پکیج  ،پرشر سوئیچ آب نیز بطور مداوم چک می شود .
چنانچه به دلیل کمبود فشار آب (حداقل  0/6بار ) در مدار گرمایش  ،مدار پرشر
سوئیچ آب باز شده و مشعل فورا متوقف و پمپ به مدت  00ثانیه به گردش ادامه
خواهد داد و ک د خطای مربوطه ظاهر خواهد شد  .اگر پیش از فعال شدن پکیج
نیز مدار پرشر سوئیچ باز باشد  ،از فعالیت مشعل جلوگیری شده و کد خطا ظاهر
می شود .
پمپ روشن می شود
 پمپ فعال می شود  .وظیفه پمپ  ،آب برگشت سیستم گرمایش مرکزی را به
سمت مبدل اصلی منتقل می کند .
فن روشن می شود .
 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
کند  .اگر این امر پس از  20ثانیه رخ ندهد پکیج خاموش شده و آالرم هشدار
مربوطه روشن می شود ولی فن به کار خود ادامه می دهد تا مسیر پرشر سوئیچ
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
دهد  .اگر دمای ترموستات فوق به 57 +- 3 ocبرسد  ،پکیج خاموش شده و
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
 مشعل روشن میشود
شعله در توان تعیین شده برای احتراق اولیه روشن میشود.

 کنترل تشخیص شعله
جهت اطمینان از وجود شعله الکترود یونیزاسیون بر اثر گرم شدن شعله تشخیص
میدهد .در صورت عدم تشخیص شعله پس از  ۸ثانیه ،پکیج خاموش شده و هشدار
مربوطه روشن میشود.
 مدوالسیون شعله
پس از تشکیل شعله پکیج شعله را مطابق توان گرمای درخواستی ،تنظیم میکند.
حداکثر توان گرمایش مورد نیاز را میتوان توسط ولوم گرمایش مرکزی تنظیم نمود.
حداقل توان توسط پیچ قرمز رنگ که بر روی شیر گاز تعبیه شده میتوان تنظیم نمود
که در این حالت مدوالسیون در زمانهای مختلف بین حداکثر و حداقل توان مورد
نیاز اتفاق میافتد .دمای خاموش شدن پکیج توسط برد مطابق شرح ذیل کنترل
میشود
 ۱دقیقه پس از تشکیل شعله
T off = T set - point +8 oC
 ۲دقیقه پس از تشکیل شعله
T off = T set - point +6 oC
 ۳دقیقه پس از تشکیل شعله
T off = T set - point +4 oC
این عمل مانع از خاموش و روشن شدن سریع مشعل میگردد.
 کنترل دمای حد
دمااای حااد ( )102+- 0توسااط ترموسااتات حااد واقااع باار روی مساایر رفاات گرمااایش
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
افتد ولی خطایی نمایش داده نمی شود  ،اگر بعد از  7ثانیه ترموستات هناوز بااز باشاد
 ،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
 وجود تقاضا برای آب گرم مصرفی توسط فلوسوئیچ پروپرشنال تشخیص داده و
سیستم آب گرم بهداشتی شروع به کار مینماید و هشدارهای مربوط به فرمان
دمای تنظیمی سیستم آب گرم بهداشتی را مشخص مینمایند و هشدار ۳۳ C°
نمایان میشود.
وجود آب در مدار اصلی کنترل می شود
 همیشه با فعال بودن پکیج ،پرشر سوئیچ آب نیز بطور مداوم چک میشود.
چنانچه به دلیل کمبود فشار آب (حداقل  ۶/۳بار) در مدار گرمایش ،مدار پرشر
سوئیچ آب باز شده و مشعل فورا متوقف و پمپ به مدت  ۰۳ثانیه به گردش ادامه
خواهد داد و کد خطای مرتبط ظاهر خواهد شد .اگر پیش از فعال شدن پکیج نیز
مدار پرشر سوئیچ باز باشد ،از فعالیت مشعل جلوگیری شده و کد خطا ظاهر
میشود
فن روشن می شود
 فن روشن میشود(.در مدلهای با محفظه احتراق بسته)
کنترل پرشرسوئیچ هوا
 پرشر سوئیچ هوا توسط برد که در باال توضیح داده شد ،کنترل میشود.
جرقه زن و شیر گاز فعال می شوند
 پس از عمل نمودن پرشر سوئیچ هوا الکترودها عمل جرقهزنی و شیر گاز جهت
روشن نمودن مشعل گاز را به محفظه احتراق ارسال مینماید.
مشعل روشن میشود
 شعله در توان تعیین شده برای احتراق اولین روشن میشود.
کنترل تشخیص شعله

 جهت اطمینان از وجود شعله الکترود یونیزاسیون بر اثر گرم شدن شعله را
تشخیص میدهد .درصورت عدم تشخیص شعله پس از  ۸ثانیه پکیج خاموش شده
و هشدار مربوطه ظاهر میگردد.
مدوالسیون شعله
 توان مورد نیاز شعله بین توان حداکثر و حداقل (که بر روی شیر گاز قابل تنظیم
است) محاسبه میشود.
مشعل تا رسیدن دمای ضد تشکیل رسوب روشن میماند .دما توسط سنسور
 NTCsبر روی خروجی آب گرم بهداشتی کنترل میشود.
کنترل دمای حد
 )۱۳۲توسط ترموستات واقع بر روی مدار رفت گرمایش
 دمای حد(°۰
مرکزی حتی زمانی که شعله روشن است ،کنترل میشود .با باز شدن ترموستات
یک خاموشی ایمن اتفاق میافتد ولی خطایی نمایش داده نمیشود .اگر بعد از ۵
ثانیه ترموستات هنوز باز باشد ،هشدار مربوط به گرمای بیش از حد و خاموشی
شعله روشن مینماید.
دماهای ضد تشکیل رسوب
 این امر تشکیل رسوب در مبدل اصلی کاهش میدهد .زمانی که سیستم آب گرم
بهداشتی کار میکند ،مشعل مطابق دمای تشخیص داده شده توسط سنسورها
خاموش و مجددا روشن میشود.
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اصول عملکرد قطعات برای راهاندازی دستگاه در مود گرمایش ،دستگاه دومبدل با شیر
سهطرفه در مسیر برگشت
درخواست گرمایش
 درخواست گرمایش میتواند توسط یکی از موارد زیر صادر شود:
ترموستات اتاقی  ،۱ترموستات اتاقی  ،۲تایمر برنامهریزی و سنسور بیرونی به
دنبال حرف  Cدمای آب رفت (دمای سنسور  )NTC1نمایش داده میشود.
چک نمودن فشارآب درداخل مدارگرمایش(مدل هایی که پرشر سوئیچآب دارد)
 فشار آب در داخل مدار گرمایش از طریق پرشر آب چک میشود (حداقل فشار
 ۶/۳بار) در صورت پایین بودن فشار آب ،خطای مربوطه متوقف میشود.
فعال شدن شیرسه راهه (شیربرقی)
 در زمان آماده به کار پکیج ،شیر برقی در وضعیت آبگرم بهداشتی قرار دارد .با
فعال شدن سیستم گرمایش (شوفاژ) ،شیر برقی به باال رانده میشود .مسیر
خروجی مبدل ثانویه را قطع و مسیر برگشت مدار گرمایش را به پمپ باز
مینماید.
 5ثانیه
پمپ روشن می شود
 پس از تقاضا برای گرمایش ،جهت امکان تغییر وضعیت شیر برقی ،پمپ با ۷
ثانیه تاخیر روشن میشود تا شیر برقی فرصت کافی جهت تغییر وضعیت شفت
داشته باشد .پمپ جریاد آب برگشت از سیستم گرمایشی را به سمت مبدل اصلی
میفرستد.
فن روشن می شود
 در مدلهای فندار ،فن شروع به کار میکند .الزم به ذکر است قبل از فعال شدن
فن ،مدار پرشر هوا میباید باز باشد و در صورت بسته بودن مدار قبل از روشن
شدن فن دستگاه با خطای مربوطه متوقف میشود.
کنترل توسط پرشرسوئیچ

 وظیفه پرشر سوئیچ هوا با تشخیص اختالف فشار فن و محیط فعال بودن فن و باز
بودن مسیر دود خروجی دودرا به برد اعالم مینماید و اجازه فعالیت پکیج را
میدهد و در صورت مشاهده عیب در فن و یا خرابی پرشر سوئیچ هوا و گرفتگی
مسیر خروجی دود ،پکیج عیب مربوطه را به صورت کد نمایشمیدهد.
فعال شدن جرقه زن و شیر گاز
 بعد از فعال شدن پرشر سوئیچ  ،ابتدا جرقهزن و سپس شیر گاز فعال میشود.
احتراق مشعل
 گاز با توان تنظیمی برای احتراق مالیم تامین میشود.
بررسی تشخیص شعله
 وجود شعله توسط الکترود یونیزاسیون (تشخیص شعله) بررسی میشود ،اگر
احتراق وجود نداشته باشد (یا اشکالی در تشخیص آن به وجود آید) الکترود
تشخیص شعله در سه مرحله و هر مرحله  ۸ثانیه به تالش خود ادامه میدهد .در
صورتی که شعله را تشخیص ندهد ،پکیج خاموش شده و با کد مربوطه بر روی
صفحه نمایش ظاهر میشود.
کنترل جریان آب
 این کنترل توسط سنسورهای حرارتی مدار رفت و برگشت سیستم گرمایش
( )NTC1, NTC2انجام میشود.
کارکردهای عادی پکیج
مدوالسیون شعله
 پس از تشخیص شعله توسط یونهای تشخیص ،پکیج توان شعله را مطابق با
گرمای درخواستی تنظیم میکند .این مدوالسیون بین حداکثر مقدار توان گرمایشی
و حداقل مقدار توان (تنظیم شده بر روی شیر گاز) صورت میگیرد.
دمای خاموش شدن مشعل مطابق زیر محاسبه میشود:
 1دقیقه پس از تشخیص شعله
T off = T set - point +8 oC
 2دقیقه پس ازتشخیص شعله
T off = T set - point +6 oC

 3دقیقه پس از تشخیص شعله
T off = T set - point +4 oC
این برنامه باعث میشود که از خاموش و روشن شدن زیاد پکیج جلوگیری شود.
احتراق بعدی میتواند با  ۲تا  ۷دقیقه تاخیر انجام شود.
کنترل سرعت پمپ
 پمپ دارای  ۲سرعت است که این سرعت با توجه به( ∆ Tاختالف دمای رفت و
برگشت) انتخاب میشود و مطابق زیر انجام میشود.
∆T del - ret<∆T – 2 oC → V2
∆T del - ret>∆T – 2 oC → V2

سرعت پمپ
سرعت پمپ
که در آن T=∆۲۳° C
سرعت با  ۵دقیقه تاخیر افزایش یا کاهش مییابد.
کنترل دمای حد

 )۱۳۲توسط ترموستات واقع بر روی مسیر رفت گرمایش
 دمای حد (۰°
مرکزی حتی چک میشود (حتی زمانی که شعله روشن است) در صورت گرم
شدن بیش از حد پکیج ،مدار ترموستات باز (قطع) شده و یک توقف موقت اتفاق
میافتد ولی خطایی نمایش داده نمیشود ،اگر بعد از  ۵ثانیه هنوز ترموستات باز
باشد سیستم خاموش میشود (توقف غیر موقت) مشخص میشود .اما در صورت
برطرف شدن خطاها در زمان کمتر از  ۵ثانیه دستگاه مجددا شروع به کار نموده.
با شروع درخواست گرمایش «دمای حد ( »88°Cغیر قابل تنظیم) توسط حسگر
خروجی مبدل اصلی ( )NTC1تحقق مییابد .اگر در مدار شوفاژ گردش آب مشکلی
مواجه شود و سیرکوالسیون به خوبی صورت نگیرد ،شیر بایپس به صورت خودکار
باز میشود.
اصول عملکرد قطعات جهت تامین آب گرم مصرفی دستگاه دو مبدل با شیر سه طرفه
در مسیر بازگشت
تقاضا جهت آب گرم مصرفی
 وجود تقاضا برای آب گرم مصرفی (باز شدن یکی از شیرهای آب گرم مصرفی)
توسط فلومتر کیت فلوسوئیچ میکروسوئیچ تشخیص داده شده و پکیج در مود آب

گرم بهداشتی شروع به کار مینماید .صفحه نمایش دمای تنظیم شده برای آب گرم
بهداشتی را نمایش میدهد.
چک نمودن فشار آب در داخل مدار گرمایش(مدلهایی که پرشر سوئیچ آب دارد)
 فشار آب در داخل مدار گرمایش از طریق پرشر آب چک میشود (حداقل فشار
 ۶/۳بار) در صورت پایین بودن فشار آب ،دستگاه با خطای مربوطه متوقف
میشود.
شیر سه راهه
گرمایش روشن
گرمایش خاموش
 وقتی پکیج در حالت ( Stand-byآماده به کار) قرار دارد ،شیر سهراهه در
حالت آب گرم بهداشتی میباشد .اگر پکیج در سیستم گرمایشی قرار گیرد و
تقاضایی برای آب گرم بهداشتی وجود داشته باشد بدون خاموش شدن مشعل و
پمپ  ،مغزی شیر سهراهه به روی حالت آب گرم بهداشتی میرود .آب خروجی
از مبدل ثانویه به طرف پمپ رفته و از آنجا به سمت مبدل اصلی میرود.
پمپ روشن می شود
 پس از تقاضا برای آب گرم بهداشتی پمپ جریان آب را با دور تند از مبدا ثانویه
به سمت مبدل اصلی میفرستد.
فن روشن می شود
 در مدلهای فندار ،فن شروع به کار میکند الزم به ذدکر است قبل از فعال شدن
فن مدار پرشر هوا میباید باز باشد و در صورت بسته بودن مدار قبل ازروشن
شدن فن دستگاه با خطای مربوطه متوقف میشود.
کنترل توسط پرشر سوئیچ هوا
 وظیفه پرشر سوئیچ هوا با تشخیص اختالف فشار فن و محیط فعال بودن فن و باز
بودن مسیر خروجی دود را به یرد اعالم مینماید و اجازه ادامه فعالیت پکیج را
میدهد و در صورت مشاهده عیب فن و یا خرابی پرشر سوئیچ هوا و رگفتگی
مسیر خروجی دود ،پکیج عیب مربوطه را به صورت کد نمایش میدهد.

فعال شدن جرقه زن و شیرگاز
 بعد از وصل شدن مدار پرشر سوئیچ هوا ابتدا جرقهزن و سپس شیر گاز فعال
میشود.
احتراق مشعل
 گاز با توان تنظیمی برای احتراق مالیم تامین میشود.
بررسی تشخیص شعله
 وجود شعله توسط الکترود یونیزاسیون (تشخیص شعله) بررسی میشود .اگر
احتراق وجود نداشته باشد (یا اشکالی در تشخیص آن به وجود آید) الکترود
تشخیص شعله در سه مرحله و هر مرحله  ۸ثانیه به تالش خود ادامه میدهد .در
صورتی که شعله را تشخیص ندهد پکیج خاموش شده و با کد مربوطه بر روی
صفحه نمایش ظاهر میشود.
کنترل جریان آب
 این کنترل توسط سنسورهای حرارتی مدار رفت و برگشت سیستم گرمایش
( )NTC1 , NTC2انجام میشود.
مدوالسیون شعله
 مدوالسیون بین حداکثر توان آب گرم بهداشتی (تنظیم شده بر روی شیر گاز) و
حداقل توان (تنظیم شده بر روی شیر گاز) اتفاق میافتد و مشعل تا رسیدن به
دمای پیشگیری از تشکیل رسوب روشن میماند .دما توسط سنسور آب گرم
بهداشتی  NTCsاندازهگیری میشود.
کنترل سرعت پمپ
 دمای حد ( )۱۳۲+-۰°توسط ترموستات حد واقع بر روی مسیر رفت گرمایش
مرکزی چک میشود (حتی زمانی که شعله روشن است) در صورت گرم شدن
بیش از حد پکیج ،مدار ترموستات باز (قطع) شده و یک توقف موقت اتفاق
میافتد ولی خطایی نمایش داده نمیشود ،اگر بعد از  ۵ثانیه هنوز ترموستات باز
باشد سیستم خاموش میشود (توقف غیر موقت) و خطا بر روی صفحه نمایش با
کد مربوطه مشخص میشود .اما در صورت برطرف شدن خطا در زمان کمتر از
 ۵ثانیه دستگاه مجددا شروع به کار نموده و خطایی را نمایش نمیدهد.

کنترل دمای حد
 جهت کاهش تشکیل رسوب در مبدل ثانویه باید از روشن و خاموش شدن زیاد
مشعل در مورد آب گرم بهداشتی تا حد امکان جلوگیری کرد .به این منظور مشعل
از برنامه زیر پیروی میکند:
روشن شدن مجدد

حد دمای ضد تشکیل
رسوب
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اصول عملکرد قطعات جهت تامین آب مدار گرمایشی در دستگاه دو مبدل با شیر
سهطرفه در مسیر رفت
درخواست گرمایش
 در خواست گرمایش میتواند توسط یکی از موارد زیر صادر شود:
با انتخاب دکمه مود
 از طریق ترموستات اتاقیچک نمودن فشار آب در داخل مدار گرمایش
 هشدار آب توسط پرشر سوئیچ آب در مدار چک میشود .در صورت صحت فشار
آب مراحل بعد به ترتیب انجام میگیرد.
فعال شدن شیر سه راهه(شیر برقی)

 در زمان آماده به کار پکیج ،شیر برقی در وضعیت آب گرم بهدشاتی قرار دارد.
با فعال شدن سیستم گرمایش (شوفاژ) ،شیر برقی مسیر ورودی مبدل ثانویه را
قطع و مسیر رفت مدار گرمایش را باز مینماید.
پمپ روشن میشود
 پس از تقاضا برای گرمایش و تغییر وضعیت شیر برقی پمپ جریان آب برگشت
از سیستم گرمایشی را به سمت مبدل اصلی میفرستد.
فن روشن میشود
 فن شروع به کار میکند .الزم به ذکر است قبل از فعال شدن فن مدار پرشر هوا
میباید باز باشد.
کنترل توسط پرشر سوئیچ
 وظیفه پرشر سوئیچ هوا با تشخیص اختالف فشار فن و محیط فعال بودن فن و باز
بودن مسیر خروجی دود را به برد اعالم مینماید و اجازه ادامه فعالیت پکیج را
میدهد و در صورت مشاهده عیب در فن و یا خرابی پرشر سوئیچ هوا و گرفتگی
مسیر خروجی دود ،پکیج عیب ظاهر شده را با کد مربوطه نمایش میدهد.
فعال شدن جرقه زن و شیر گاز
 بعد از وصل شدن مدار پرشر سوئیچ هوا ،ابتدا جرقهزن و سپس شیر گاز فعال
میشود.
بررسی تشخیص شعله
 گاز با توان تنظیمی برای احتراق مالیم تامین میشود.
مدوالسیون شعله
 پس از تشخیص شعله توسط یون تشخیص ،پکیج توان شعله را با دمای درخواستی
تنظیم میکند .این مدوالسیون بین حداکثر مقدار توان گرمایشی و حداقل مقدار
توان (تنظیم شده بر روی شیر گاز) صورت میگیرد.
مدوالسیون باعث جلوگیری از خاموش و روشن شدن زیاد پکیج خواهد شد.
کنترل دمای حد

 دمای حد توسط ترموستات حد واقع بر روی مسیر رفت گرمایش مرکزی چک
میشود .در صورت گرم شدن بیش از حد پکیج ،مدار ترموستات باز (قطع) شده
و یک توقف موقت اتفاق میافتد ولی خطایی نمایش داده نمیشود ،اگر بعد از ۵
ثانیه هنوز ترموستات باز باشد سیستم خاموش میشود (توقف غیر موقت) و با
خطای مربوطه مشخص میشود .اما در صورت برطرف شدن خطا در زمان
کمتر از  ۵ثانیه دستگاه مجددا شروع به کار نموده و خطایی نمایش داده نمیشود.
پایان درخواست گرمایش
اصول عملکرد قطعات جهت تامین آب مصرفی در دستگاه دو مبدل با شیر سهطرفه در
مسیر رفت
تقاضا جهت آب گرم مصرفی
 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
شروع به کار مینماید .صافحه نماایش دماای آب گارم بهداشاتی و عالمات دوش را
نمایش میدهد.
چک نمودن فشار آب در داخل مدار گرمایش
 فشار آب در داخل مدار گزمایش از طریق پرشر آب چک میشود (حداقل فشار
 ۶/۳بار) در صورت پایین بودن فشار آب دستگاه با خطای مربوط متوقف
میشود.
شیر سه راهه
گرمایش روشن
(مغزی (شافت ) جابجا می شود )
گرمایش خاموش
(موقعیت مغزی (شافت )مناسب می باشد )
 وقتی پکیج در حالت ( Stand-byآماده به کار) قرار دارد ،شیر سهراهه در
حالت آب گرم بهداشتی میباشد .اگر پکیج در سیستم گرمایشی قرار گیرد و
تقاضایی برای آب گرم بهداشتی وجود داشته مغزی شیر سهراهه به روی حالت

آب گرم بهداشتی میرود .آب خروجی از مبدل ثانویه به طرف پمپ رفته و از
آنجا به سمت مبدل اصلی میرود.
پمپ روشن میشود
 پس از تقاضا برای آب گرم بهداشتی پمپ جریان آب را با دور تند از مبدل ثانویه
به سمت مبدل اصلی میفرستد.
فن روشن میشود
 فن شروع به کار میکند.
کنترل توسط پرشر سوئیچ هوا
 وظیفه ی پرشرسوئیچ هوا با تشخیص اختالف فشار فن و محیط فعال بودن فن و
باز بودن مسیر خروجی دود را به برد اعالم می نماید و اجازه ی ادامه فعالیت
پکیج را می دهد و در صورت مشاهده ی عیب در فن و یا خرابی پرشرسوئیچ
هوا و گرفتگی مسیر خروجی دود ،پکیج عیب مربوطه را به صورت کد نمایش
می دهد.
فعال شدن جرقه زن و شیر گاز
 بعد از وصل شدن مدار پرشر سوئیچ هوا ،ابتدا جرقهزن و سپس شیر گاز فعال
میشود.
بررسی تشخیص شعله
 وجود شعه توسط الکترود یونیزاسیون (تشخیص شعله) بررسی میشود .اگر
احتراق وجود نداشته باشد (یا اشکالی در آن به وجود آید) و الکترود تشخیص شله
را ندهد پکیج خاموش شده.
مدوالسیون شعله
 پس از تشخیص شعله توسط یون تشخیص ،پکیج تمام شعله را مطابق دمای
درخواستی تنظیم میکند .این مدوالسیون بین حداکثر مقدار توان گرمایشی و
حداقل مقدار توان (تنظیم شده بر روی شیر گاز) صورت میگیرد.
مدوالسیون باعث جلوگیری از روشن و خاموش شدن زیاد پکیج خواهد شد.
کنترل دمای حد

 دمای حد توسط ترموستات حد واقع بر روی مسیر رفت گرمایش مرکزی چک
میشود در صورت گرم شدن بیش از حد پکیج ،مدار ترموستات باز (قطع) شده
و یک توقف موقت اتفاق میافتد ولی خطایی نمایش داده نمیشود ،اگر بعد از ۵
ثانیه هنوز ترموستات باز باشد سیستم خاموش میشود (توقف غیر موقت) و خطا
بر روی صفحه نمایش با کد مربوطه مشخص میشود .اما در صورت برطرف
شدن خطا در زمان کمتر از  ۵ثانیه دستگاه مجددا شروع به کار نموده و خطایی
را نمایش نمیدهد.
پایان درخواست گرمایش
همانطور که در تصاویر صافحه قبال مشااهده مایکنیاد مادار گرمایشای در ایان دساتگاهها
یااک ماادار بسااته اساات .آب ماادار گرمایشاای توسااط یااک پمااپ ساایرکوالتور کااه در همااه
دستگاهها قبل از مبدل حرارتی نصاب مایشاود ،باه گاردش در مایآیاد تاا آب گارم شاده در
مبدل حرارتی پکیج را به سیستم گرمایی ساختمان که میتواند شامل رادیاتور یاا گرماایش
از کف و یا غیره باشد ،برسااند تاا از گرماای تولیاد شاده در دساتگاه اساتفاده شاود و ساپس
آبی که گرمای خود را به محیط منتقل کرده است را برای گارم شادن مجادد آن باه دساتگاه
باز میگرداند .پس از خروج آب از پمپ به قسمتی به نام مبدل حرارتی میرساد .در ایان
قساامت کااه دقیقااا در باااالی محفظااه احتااراق قاارار دارد گرمااای حاصاال از سااوختن گاااز از
طریق پرههای فین دریافت شده و به آب منتقل میشود .به همین سابب مبادلهای حرارتای
از جنس مسی تهیه میشود تا گرمای بیشتری را از آب منتقل کند .می پرسید چرا مس؟
ساختار مولکولی خاص ایان فلاز باعاث مایشاود تاا رساانایی بسایار خاوبی باشاد و در
برابر فشار تحمل زیادی را نشان دهد .ضامنا ایان فلاز در حااالت مختلفای سااخته مایشاود
که اصطالحا به آن ماس نارم و ماس خشاک گفتاه مایشاود .در مبادلها از ماس نارم بارای
ساااختن پرههااای ف این و از مااس خشااک باارای ساااختن لولااههای آب و کلکتورهااای ابتاادا و
انتهای مبدل استفاده میشود.
البته برای ساختن مبدلها میتوان از فلزات دیگری با همین خاواص و یاا بهتار از آن
هم استفاده شود ،اما مس از نظر قیمت و بازدهی ،به صرفهتر از فلزات دیگر است.
در مبدلهای حرارتای تعاداد و فاصاله پرههاای فاین بسایار مهام اسات هار چقادر تعاداد
پرههای فین بیشتر باشد و فاصله کمتری با یکدیگر داشته باشد ،گرماای بیشاتری را جاذب
میکند .اما تعداد زیاد پرههای فاین مایتواناد انسادادی در مسایر تخلیاه گازهاای حاصال از
احتراق باشد و در زمان عملکرد دساتگاه در حااالت شاعله زیااد اجاازه عباور محصاوالت

احتراق را ندهاد در نتیجاه محصاوالت دوبااره باه مرحلاه ساوختن مایرساد و هماین باعاث
احتراق ناقص میشود.
پس از گرم شدن آب در مبدل و خروج آن تا باه سامت لولاه رفات برخاورد کناد بارای
اندازهگیری میزان دمای آب گرم قطعهای به ناام حساگر  NTCنصاب شاده اساتNTC .
وظیفه دارد تا دمای آب گرم را مرتب به برد کنترل گزارش دهد تا روشن بودن و میازان
وجااود شااعله را کنتاارل کنااد .قباال از خااروج آب از دسااتگاه و ورود بااه سیسااتم گرمایش ای
سااختمان مسایر انحرافای باه نااام بااایپاس وجااود دارد تااا در صاورت هرگونااه انساادادی در
مسایر گااردش آب ایان مسایر باااز شااود و باه پمااپ سایرکوالتور برساد و هماین کااار تکاارار
میشود تا دمای آب باال رفته و حسگر  NTCدمای زیاد را به برد گزارش کناد و قبال از
جوش آمدن آب مشعل خاموش شود .البته در این مدار قطعات دیگری هم وجود دارناد اماا
وجود آنها در گردش و انتقال گرما دخالتی ندارند ،لذا به علت بسته بودن ایان مادار ،ایان
قطعات که فقط وظیفاه کنتارل فشاار آب را دارناد مایتوانناد هار جاایی از ایان مسایر قارار
گیرناد .ایان قطعاات شااامل منباع انبساااط شایر اطمینااان کلیاد حااداقل فشاار آب شایر پاارکن و
فشارسنج هستند که در پایین به ناوع عملکارد آنهاا اشاارهای مایشاود .وجاود فشاار بااالی
 0.7تا  1.7بار در سیستم ما بسیار حیاتی است.
آیاا تااا بااه حااال شاانیدهاید کااه نقطااه جااوش آب بااا فشاااری کااه باار آن غالااب اساات رابطااه
مسااتقیم دارد؟ یعنای اگاار آب را در حالاات عااادی در دمااای  100درجااه سااانتیگااراد جااوش
میآوریم همان آب را در یک ظرف بریزیم و سپس درب آن را ببندیم و در قسامت خاالی
طرف فشار هوا را باال ببریم نقطه جوش آب هم بااال مایرود  .در نتیجاه هار چقادر فشاار
هوای غالب به آب ظرف باالتر باشند ،نقطه جوش آن باالتر اسات (مثال آب داخال زودپاز
که دمای آن تا  130الی  100درجه سانتیگراد میرسد) .برای جلوگیری از جوش آمدن
آب داخل سیستم گرمایشی و بهتر تخلیه شدن هوای داخل مدار ،یک فشاار ثابات نیازمنادیم
کااه قطعااااتی شااامل شااایر پاارکن ،منباااع انبسااااط ،شاایر اطمیناااان ،کلیااد حاااداقل فشاااار آب و
فشارس انج وظیفااه کنتاارل آن را بااه عهااده دارد .وظیفااه هاار ی اک از ای ان قطعااات در ادامااه
تشریح شده است.
 .1شیر پرکن :تنها رابط بین مدار گرمایشی و چرخاه مادار شاهری شایر پارکن اسات
که به صورت دستی یا برقی باز و بسته میشود تا آب شهر را وارد مدار گرمایشی کرده
و آن را پر کند و پس از رسیدن به حد نیاز بسته شود .البته این شیر نبایاد در جاهاایی کاه
از لولهکشی مخفی (زیرکار) اساتفاده مایکناد باه صاورت خودکاار عمال کناد ،چارا کاه در
صورت نشت آب از مدار تا قبل از خرابی نشانهای ظاهر نخواهد شد.

 .2منبع انبساط :این قطعه مخزن بستهای اسات کاه باا نیتاروژن پار شاده و از طریاق
یک الیه پالستیکی با مدار گرمایشی در ارتباط اسات باا توجاه باه ایان کاه مادار گرمایشای
یک مدار بسته است و آب این مدار تغییرات دمایی زیاادی دارد ،پاس حجام آب داخال ایان
مدار بعد از گرم شدن منبسط شده و ایجادفشار میکند .منبع انبسااط وظیفاه دارد در زماان
ایجاد فشار انبساط آن را در خود جای داده و در صورت سرد شادن آب و کام شادن مادار
آبی را که در خود جای داده مجددا به سیستم بازگرداند تا تعاادل فشاار آب در زماان سارد
شدن و گرم شدن برقرار شود.
 .3شیر اطمینان :اگر در مدار گرمایشی به هر دلیلی فشاار آب بااال بارود و باه علات
این که دمای این آب باالست میتواند به دستگاه یاا چرخاه گاردش آب صادمه بزناد ،بارای
جلوگیری از باال رفتن فشار آب شیر اطمینان در جایی از این مدار قرار مایگیارد تاا اگار
فشار سیستم از  3باار تجااوز کارد ،ایان شایر بااز شاده و عمال تخلیاه را از لولاه خروجای
انجام دهد.
 .4کلید حداقل فشار آب :این قطعه یاک ساوئیچ ایمنای اسات کاه در مادار آب گرماایی
قرار میگیرد .نحوه کار این سوئیچ به این صورت است که اگر فشار آب مدار گرمایشای
از  0.7بار پایینتر بیاید یک مدار برقی را قطع میکند تا بارد کنتارل بارای جلاوگیری از
باال رفتن دما و جوش آمدن آب دستگاه را خاموش کند .ایان قطعاه مایتواناد هار جاایی بار
روی چرخه عبور آب مدار گرمایشی نصب شود.
 .5فشارسننن  :قطعااهای اساات شااامل یااک صاافحه کااه معمااوال از عاادد  0تااا  7بااار
شاامارهگذاری شااده اساات و ی اک عقربااه و ی اک لولااه مس ای کااه از طاارف دیگاار بااه ماادار
گرمایشی متصل میشاود تاا فشاار مادار را باه داخال فشارسانج انتقاال دهاد و در نتیجاه آن
عقربه فشارسنج به سمت عدد مورد نظر میایستد.
البته دو قطعه کلید حداقل فشار آب و فشارسنج میتوانند در یک قطعاه باه ناام دیوسار
فشار ادغام شود.
معموال دیوسر فشار در دستگاههایی مصرف دارد که میزان فشار آب مدار گرمایشای
را به صورت دیجیتال به روی صافحه نمایشاگر نشاان مایدهاد و یاا دساتگاههایی کاه شایر
پرکن آنها برقی باشد.
در پکیجهای دیواری نحوه خاموش شدن مشعل به این صورت اسات کاه روشان شادن
ابتاادایی بااه درخواساات مصاارفکننده انجااام مایشااود .امااا پااس از ماادتی کااار کااردن امکااان
خاموش شدن دستگاه وجود دارد ،چرا که مصرفکننده دمای خاصی را انتخاب مایکناد و
این دما حداکثر میتواند  57درجه سانتیگراد باشد و بعاد از مادتی روشان باودن مشاعل و

دور زدن آب در سیستم حتی با وجود این که به نسبت اعالم دمای واقعی توساط  NTCو
دمااای تنظایم شااده شااعله مشااعل در کوتاااهترین حالاات کااار مایکنااد دمااای آب بااه تنظایم شااده
میرساد و بارد کنتارل مجباور باه خااموش کاردن شاعله مایشاود .البتاه روشان شادن مجادد
شعله به صورت خودکار و به دستور برد کنترل باا داشاتن شارایط خااص انجاام مایشاود.
این شرایط در بعضی از دستگاهها به صورت ثابت بوده است .به عنوان مثاال اگار دماای
درخواستی توساط مصارفکننده  50درجاه ساانتیگاراد باشاد پاس از رسایدن دماای آب باه
دمای  50درجه سانتیگراد خاموش میشود .اما روشن شدن مجدد آن باا داشاتن دو شارط
انجام میگیرد:
 .1گذشت حداقل سه دقیقه از زمان آخرین خاموش شدن مشعل
 .2اخااتالف دمااای حااداقل  20درجااه از دمااای تنظایم شااده توسااط مصاارفکننده ،یعنای
رسیدن دمای آب به  70درجه سانتیگراد
به این تفاوت دمایی ،اختالف دمای استارت میگویناد .البتاه ثابات باودن ایان دو شارط
ی اک ضااعف بااود و در دسااتگاههای امااروزی چن این نیساات و تغیی ار آن بااه طاارق مختلااف
امکانپذیر میباشد که هار شارکت موظاف اسات ایان عمال را باه سارویسکار مجااز خاود
آموزش دهد.
آمااوزش عماال تغییار اخااتالف دمااای اسااتارت بسایار مهاام اساات چاارا کااه ایان شاارط بااه
نسبت آب و هوای محل نصب و نوع مبدلهای گرمایی تغییر میکند.
به عنوان مثال اگار اخاتالف دماای اساتارت یاک دساتگاه  20درجاه باشاد و مبادلهای
گرمااایی ایان سیسااتم رادیااتور باشااند ،مناسااب اساات .امااا اگاار هماین دسااتگاه باار روی یاک
سیسااتم گرمااایش از کااف نصااب کناایم بااه مشااکل برماایخااوریم .دمااای تنظاایم شااده باارای
رادیاتورهااا معمااوال باااالتر از  70درجااه سااانتیگااراد اساات ،امااا دمااای تنظ ایم شااده باارای
گرمااایش از کااف معمااوال از  37تااا  60درجااه سااانتیگااراد اساات و ب ایش از آن م ایتوانااد
آزاردهنده باشد.
حاال بااه نظاار شااما اگاار دسااتگاهی کااه باارای یاک سیسااتم گرمااایش از کااف تولیاد گرمااا
م ایکنااد و در دمااای  70درجااه سااانتیگااراد تنظ ایم شااده اساات بااه دمااای مطلااوب برسااد و
خاموش شوند ،چه اتفاقی میافتد؟
همانطور که گفته شد اختالف دمای اساتارت در ایان دساتگاه  20درجاه اسات و پاس
از خاموش شدن میبایست  20درجه سردتر شود تا استارت مجدد مشاعل صاورت گیارد.
مسلم است که سرد و گرم شدن در این دستگاه بسایار محساوس باوده و طاوالنی مایباشاد،

ضاامنا انبساااط و انقباض ای کااه بااا هاار بااار خاااموش شاادن و روشاان شاادن مشااعل بااه کااف
ساختمان وارد میشود ،میتواند باعث خرابی مصالح شود و آنها را به علات فشاار زیااد
از هاام جاادا کنااد .پااس اگاار دسااتگاهی باارای گرمااایش از کااف نصااب م ایکن ایم ،م ایبایساات
تغییراتای در اخااتالف دمااای اسااتارت آن ایجاااد کنایم تااا کااارکرد دسااتگاه بااا کیفیات بیشااتری
باشد .البته زمان تعیین شده که در اکثر دستگاهها حدود  3دقیقه اسات ،باه سابب کام کاردن
استهالک قطعات دستگاه است ،چرا که اگر دمای آب پس از خاموش شدن مشعل فورا باه
دمای استارت رسید ،شعلهای روشن نشود و زمان ماورد نظار طای شاود تاا از خااموش و
روشن شدن زیاد جلوگیری شود.
تنظااایم اخاااتالف دماااای اساااتارت در مارکهاااای مختلاااف باااه ساااه روش مختلاااف انجاااام
میشود:
 .1اولین و رایجترین ناوع آن نصاب کاردن و برداشاتن اتصاالی بار روی بارد کنتارل
است که به آن نصب جامپر گفته میشود .البته ایان کاه کادام یاک از جامپرهاا ایان کاار را
انجام میدهند را میبایست شارکت ساازنده دساتگاه باه سارویسکاران مجااز خاود آماوزش
دهد.
 .2دومین نوع آنها در روی برد کنترل سوئیچ جای دارند که با تغییر آنهاا مایتاوان
این عمل را انجام داد.
 .3سااومین نااوع آنهااا کااه فقااط در پکیجهااای دیجیتااال موجااود اساات ،بااا تغییرات ای در
منوی مخصوص سرویسکاران امکانپذیر اسات .البتاه باا ایان روش تغییارات دیگاری هام
در عملکرد دستگاه میتوان ایجاد کرد که در فصلهای بعدی به آن میپردازیم.
چرخه آب گرم مصرفی در دستگاههای تکمبدل
در دساتگاههای تکمبادل ،آب سارد ورودی پاس از عباور از فلوساوئیچ یاا فلاومتر کاه
وظیفه گزارش عملکرد آب مصرفی را دارند سپس وارد مبدل حرارتی میشوند.
در مبدل حرارتی با برخورد شعله مستقیم به پرههای فین ،عمل انتقاال حرارتای انجاام
مایشااود .پااس از خااروج آب گاارم از مباادل در مسایر آن ی اک  NTCنصااب شااده اساات تااا
دمای آب را مرتبا به برد گزارش دهد تا تنظیم شعله به نسابت دماای آب گارم خروجای از
مبدل انجام گیرد .در این دستگاهها به علت برخورد مستقیم حرارت شعله یا مبادل ،امکاان
انتقال رسوب باه دیوارههاای مبادل بیشاتر اسات ،اماا نزدیاک باودن  NTCباه محال انتقاال
حرارت و دمای شاعله باعاث مایشاود تاا تنظایم شاعله بهتار انجاام شاود و نوساانات در آب
گرم مصرفی به حداقل برسد.

البته مبدل حرارتی در این دستگاهها به نام مبدل دومنظوره شناخته مایشاود ،چارا کاه
در ای ان نااوع مباادل ،دو مس ایر جداگانااه باارای آبهااای مصاارفی و گرمایش ای بااه صااورت
جداگانااه وجااود دارد .مساایر آب گاارم بهداشااتی از ب این لولااههای مساایر گرمااایش حرکاات
میکند.
مسیر آب حالت مصرفی در پکی تک مبدل
در پکیجهای دیواری قابلیت گارم شادن آب گرماایش و مصارفی در یاک زماان وجاود
ندارد و طوری طراحی میشاوند تاا اولویات باا آب گارم مصارفی باشاد .چارا کاه آب گارم
مصرفی حیاتیتر و مدت زمان مصرف آن پایینتر از آب گرمایش اسات .در دساتگاههای
تکمبدل در زمان گرم شدن آب مصرفی پمپ سیرکوالتور خاموش است تا کلیاد حارارت
تولید شده توسط مشعل به آب گرم مصرفی انتقال پیدا کند.
 .1خروجی دودکش
 .2فن
 .3پرشر سوئیچ فن
 .0جرقهزن
 .7حسگر شعله
 .6کلید حرارتی
 .5شیر کنترل گاز
 .5مدوالر
 .1سلونوئید خروجی
 .10سلونوئید ورودی
 .11برد کنترل
 .12منبع انبساط
 .13شیر اطمینان سهبار
 .10پمپ سیرکوالتور
 .17فشار سنج

 .16هواگیر خودکار
 .15شیر تخلیه فشار
 NTC.15گرمایشی
 NTC.11مصرفی
 .20سوپاپ بایپس
 .21مبدل ثانویه
 .22شیر سه راهه
 .23شیر برگشت مدار گرمایشی
 .20شیر آب سرد ورودی
 .27شیر گاز ورودی
 .26شیر رفت مدار گرمایشی
 .25فلوسوئیچ
 .25شیرپرکن
 .21مبدل اصلی
 .30مشعل

چرخه آب گرم مصرفی در دستگاههای دومبدل
در دسااتگاههای دومباادل ،باارای اعااالم باااز و بسااته شاادن آب گاارم و مصاارفی ،ماننااد
دساااتگاه تکمبااادل از فلوساااوئیچ یاااا فلاااومتر اساااتفاده مااایشاااود .اماااا پاااس از خاااروج آب از
فلوسوئیچ ،وارد قسمتی به نام مبدل ثانویه میشاود .در مبادل ثانویاه انتقاال حارارت از آب
مدار بسته انجام مایگیارد .ایان مبادل از الیاههایی سااخته شاده کاه در باین ایان الیاهها ،آب
مدار بسته و آب مدار گرمایش به صورت یک در میان در جهت مخاالف یکادیگر حرکات
میکنند .آب گارم شاده در مبادل اصالی کاه در ایان دساتگاه یاک مسایر دارد و باه آن مبادل
تکمنظوره گفته میشود ،از طریق شیر سهراهی به سمت مبدل ثانویه حرکت میکند.
در مبدل صفحهای ،انتقال حرارت صورت میگیرد .آب مدار بساته بارای گارم شادن،
مجااددا از طاارف مخااالف مباادل ثانوی اه خااارج شااده و بااه پمااپ و سااپس بااه مباادل حرارت ای
میرسد و همین مسیر را تا زمان باز بودن شیر آب گرم مصرفی ادامه میدهد.
آب گرم مصرفی پس از دریافت گرمای آب مدار بسته از مبدل ثانویه خارج مایشاود
تا بعاد از برخاورد باا  NTCباه بیارون از دساتگاه و ساپس باه دسات مصارفکننده برساد.
دمای آب گرم مصرفی مرتبا توسط  NTCباه بارد کنتارل گازارش داده مایشاود تاا تنظایم
شااعله بااه نساابت دمااای تنظایم شااده توسااط مشااتری و دمااای حقیقای آب انجااام گیارد .در ایان
دستگاه به علت فاصله دماای ماابین  NTCو مبادل اصالی ،امکاان نوساانات دماایی بیشاتر
اساات .امااا در ایان دسااتگاه بااه علاات انتقااال دمااا بااه صااورت آب بااه آب و برخااورد نکااردن
حرارت مستقیم با آب مصرفی امکان انتقال امالح آب به دیوارههای مبدل کمتر است.
ترتیب و نحوه عملکرد قطعات در دستگاه دومبدل در حالت گرمایشی
پس از اتصال دستگاه به برق  ،برد کنترل ابتدا قطعات ایمنی شامل کلیاد حرارتای کاه
بر روی مبدل قرار میگیرد تا دمای دستگاه از حد مجااز تجااوز نکناد .در صاورت بادون
فن بودن دستگاه ،حسگر دود که در کالهک تعدیل قرار مایگیارد و کلیاد حاداقل فشاار آب
که میتواند هر جایی از مسیر آب مدار گرمایی باشاد را چاک مایکناد و از ساالمت آنهاا
اطمینان حاصل میکند .پاس از تاییاد وجاود آب توساط کلیاد حاداقل فشاار آب پماپ باه کاار
میافتد و آب را در سیستم گرمایشی به گردش در میآورد .حال نوبت به اندازهگیری دماا
توسط  NTCمیشود و مقایسه آن با دمای تنظایم شاده تاا در صاورت کمباود میازان گرماا
اقدامات جهت احتراق و گرم کردن انجام شود .در صورت نیااز باه شاعله ابتادا مایبایسات
سیستم تهویه و تخلیاه محصاوالت کنتارل شاود .اول فان روشان مایشاود و جریاان هاوا در
مجرای تخلیه دود به راه مایافتاد و پاس از تاییاد عباور جریاان هاوا از لولاه تخلیاه دساتگاه
توسط پرشر فن قسمتهای جرقهزن و شیر کنترل گاز همزماان باه کاار مایافتاد تاا مشاعل

در حالت شعله کوتاه روشن شودو پس از تایید وجود شعله توسط الکترود و حسگر تنظایم
شعله توسط برد انجاام مایشاود .روشان باودن مشاعل تاا زماان رسایدن دماای آب باه دماای
تنظیم شده ادامه دارد و در صورت تجاوز دمای تنظیم شده خااموش مایشاود .اماا در ایان
حالت همچنان پماپ سایرکوالتور کاار مایکناد و آب در گاردش اسات و تاا دماای آب مادار
توسط  NTCبه برد گزارش شود .روشن شدن مجدد مشعل پاس از گذشات زماان و پاایین
آمدن دمای مشخصی که توسط شرکت سازنده و گاهی اوقات توسط سارویسکار مجااز باا
توجه به شرایط آب و هوایی و نوع مبادل گرماایی تنظایم شاده اسات انجاام مایشاود .انجاام
این عمل تا زمان باز شدن آب مصرفی و یا قطع سیستم گرمایشی ادامه دارد.
ترتیب عملکرد قطعات در حالت آب گرم مصرفی ( در دستگاه تکمبدل )
در این دساتگاه ،خبار بااز شادن آب گارم مصارفی توساط فلوساوئیچ یاا فلاومتر باه بارد
کنترل داده میشود .پس از اعاالم بااز شادن آب گارم مصارفی ،در صاورت روشان باودن
سیستم گرمایشی بالفاصاله پماپ سایرکوالتور خااموش مایشاود ،زیارا باه علات محادودیت
قدرت در پکیجهاای دیاواری یکای از سیساتمها را پاساخگو اسات و همیشاه اولویات باا آب
گرم مصرفی است .بعد از خاموش شدن پمپ نوبت به  NTCمصارفی مایرساد تاا دماای
آب مصرفی را گزارش دهد و در صورت کمبودها ،عوامال مرباوط باه احتاراق مشاابه باا
حالت گرمایشی به همان ترتیب اتفاق میافتد .پاس از روشان شادن مشاعل در حالات شاعله
که قسمت مدوالر (تنظیم شیر گاز) به دستور بارد کنتارل شاروع باه کاار مایکناد تاا دماای
آب خروجی از دستگاه را با دمای تنظیم شده برابر کند.
ترتیب عملکرد قطعات در حالت آب گرم مصرفی (در دستگاه دومبدل)
هنگام باز شدن آب گرم مصرفی در دستگاههای دومبدل ،پس از اطالعرساانی توساط
فلوسوئیچ یا فلومتر به برد کنتارل پماپ شاروع باه کاار مایکناد و شایر ساهراهی در جهات
مناسااب قاارار مایگیارد .حااال نوباات بااه  NTCمصاارفی م ایرسااد تااا دمااای آب را بااه باارد
گاازارش دهااد و حاااال باارد کنتاارل دمااا را بااا دمااای تنظایم شااده توسااط مصاارفکننده مقایسااه
میکند و در صورت نیاز به گرماا عمال احتاراق باا هماان شارایط کاه در حالات گرماایش
توضیح داده شده انجام میشود .در این دستگاه حرارت شعله به مبدل اصلی منتقال شاده و
آب داخل مبدل که توسط پماپ در گاردش اسات از مبادل اصالی خاارج شاده و توساط شایر
سهراهی به مبدل ثانویه هدایت میشود .در ایان حالات آب مادار کوتااه کاه هماان آب مادار
گرمایشای اساات و در حالاات مصاارفی بااه جااای خااروج از دسااتگاه و تخلیاه گرمااایی توسااط
مبدلهای بیرونی مانند رادیاتور ،فان کویال ،گرماایش از کاف و  ...در دساتگاه باه گاردش
درآمده و انرژی خود را به مبدل ثانویه انتقال میدهد .آب مادار مصارفی در مبادل ثانویاه
گرم شده و پس ا زخروج از مبدل ثانویه و برخورد باا  NTCمصارفی از دساتگاه خاارج

شااده و دساات مصاارفکننده م ایرسااد .در ای ان نااوع دسااتگاه کااه بااه آن دو مباادل ی اا انتقااال
حرارت غیرمستقیم گفته میشاود ،میازان خاروج گااز باه نسابت دماای گازارش دماا توساط
 NTCمدار مصرفی توسط برد کنترل انجام میشود.
نحوه عملکرد دستگاههای مخزن دار ( زمینی )
دسااتگاههای زمین ای در ی اک مخاازن در اناادازههای مختلااف کااه نساابت قاادرت دسااتگاه
تعیین میشود آب را گرم میکند .در زیر این مخزن مشاعل قارار دارد و شاعله آن مساتقیم
به بدنه مخزن برخاورد مایکناد و محصاوالت احتاراق توساط لولاهای کاه در وساط مخازن
وجود دارد به بیرون از دستگاه هدایت میشود تاا مقاداری از گرماای خاود را در باین راه
از طریق دیوارههای مسیر خروجی به مخازن انتقاال مایدهاد .در ایان مخازن مجموعاهای
از لولههای مسی به شکل یاک کویال درآماده کاه در آن آب مادار مصارفی جریاان دارد و
گرمای خود را از آب داخل مخازن دریافات مایکناد .آب داخال مخازن در زمساتان توساط
یک پمپ سیرکوالتور در سیستم گرمایشی به گاردش در مایآیاد و پاس از انتقاال گرماا باه
محیط مجددا به مخزن بااز مایگاردد و در تابساتان ایان آب ثابات اسات و فقاط عمال انتقاال
گرما از بدنه مخزن به کویل مسی را انجام میدهد.
در دسااتگاههای مخاازندار قاادیمی باااز و بسااته شاادن آب مصاارفی در عملکاارد دسااتگاه
هیچ تاثیری نداشته و تنظیم دماای مخازن توساط یاک ترموساتات سااده انجاام مایشاود .در
این دستگاهها پس از مادتی بااز باودن آب گارم مصارفی باا وجاود روشان باودن مشاعل آب
مصرفی و آب گرمایی آرام آرام سرد شده ،چارا کاه مشاعل تواناایی تولیاد گرماا بارای هار
دو مصرفکننده را نداشت و اگر قادرت مشاعل اضاافه مایشاد مصارف دساتگاه در حالات
عادی باال میرفت.
امااا در دسااتگاههای کنااونی کااه بااه فلوسااوئیچ تجهی از شاادهاند ،بااه مح ا باااز شاادن آب
مصرفی پمپ سیرکوالتور خااموش شاده و سیساتم گرماایی موقتاا قطاع مایشاود ،البتاه ایان
امر به سایز هم بستگی دارد.
دس اتگاههای زمین ای بعضااا بااه علاات قاادرت زی ااد مشااعل و ی اا فناااوری خاااص ساااخت
مخااازن ،مااایتوانناااد همزماااان آب مصااارفی و گرمایشااای را تاااامین کنناااد .ناااوع دیگاااری از
دستگاههای زمینای ،باه جاای اساتفاده از مخازن سااخته شاد ،باا ورق  ،از دیگهاای چادنی
استفاده میکنند .در این دستگاهها ،دیگ چادنی وظیفاه یاک مبادل حرارتای را داشاته و آب
داخل آن حالت گرمایشی و مصرفی در جریان است .در حالت گرمایشی آب گرم شاده در
دی اگ چاادنی مسااتقیما بااه ساامت مباادلهااای گرمااایی ساااختمان حرکاات م ایکنااد .در حالاات
مصرفی آب گرم شده پاس از خاروج از دیاگ باه سامت مبادل صافحه حرکات مایکناد .در

مبدل صفحهی ،دو مسیر حرکت در جهت مخاالف وجاود دارد و عمال انتقاال گرماا از آب
مدار گرمایی به آب مدار مصرفی در این دو مسیر انجام میشاود .در ایان دساتگاه تنظایم،
خاااموش و روشاان شاادن مشااعل توسااط ی اک آکوسااتات انجااام م ایشااود .در بعض ای از ای ان
پکیجها مدار آب گرم مصرفی به صورت رفت و برگشتی است تا در زمان مصارف پاس
از باز کردن شیر آب گرم مادت زماان کوتااهتری منتظار خاروج آب گارم از شایر باشایم.
برای این عمل به یک پمپ سیرکوالتور اضاافهتار نیااز داریام تاا آب را در مادار آب گارم
مصرفی به گردش در آورد .همین عمل را میتوان با داشاتن یاک مخازن ذخیاره آب گارم
برای مواقع ضروری انجام داد.
نحوه علمکرد پکی های زمینی ایستاده
این دستگاهها ترکیبی از یک پکیج دیواری و یک پکایج زمینای مخازندار هساتند .در
قسمت مبادل حرارتای و مشاعل کاه مشاابه باه دساتگاههای دیاواری هساتند ،آب مادار کوتااه
گرم شده و به سمت شیر سهراهه حرکت میکند .مسیرهای خروجی شایر ساهراهی باه دو
ساامت حرکاات مایکننااد :یکای از ایان مسایرها بااه سامت کوی ال مخاازن م ایرود تااا آب گاارم
مصرفی که در داخل مخزن است گرم شود و مسیر دیگر به سامت سیساتم گرمایشای یاک
مبدل صفحهای حرکت میکند .در این دستگاه مبدل صفحهای مربوط باه سیساتم گرمایشای
است و در آن عمل انتقال دما برای سیستم گرمایش از کف اتفااق مایافتاد .ایان دساتگاه را
میتوان به دو سیستم گرمایش جداگانه با دمای مختلف متصل کرد ،ضمنا تغییار حالات در
شیر سهطرفه به نسبت دمای مخزن و عمل گردش آب در مبدل ثانویه به نسابت دماای آب
گرم سیستم گرمایش از کف انجام میشود.
 .1شیر گاز
 .2الکترود جرقهزن و حسگر شعله
 .3مشعل
 .0حسگر دمای آب گرمایشی
 .7مبدل حرارتی اصلی
 .6کلید حرارتی
 .5فن
 .5لوله ونتوری

 .1پرشر فن
 .10پمپ سیرکوالتور با هد  6متر
 .11منبع انبساط سیستم گرمایشی
 .12برگشت آب با درجه حرارت کم
 .13برگشت آب با درجه حرارت کم
 .10برگشت آب با درجه حرارت باال
 .17خروجی آب گرمایشی با دمای باال
 .16ورودی گاز
 .15شیر اطمینان
 .15خروجی آب گرم مصرفی
 .11شیر اطمینان
 .20شیر ورودی آب
 .21مبدل حرارتی صفحهای
 .22شیر سهطرفه
 .23موتور شیر سهطرفه
 .20منبع انبساط آب مصرفی
 .27مبدل حرارتی مخزنی
 .26حسگر دمای آب مصرفی
پکیجهای قدیمیتر ،زمانی کاه باه حارارت نیااز داشاتند ،روشان شاده و در زماان عادم
نیاااز خاااموش ماایشاادند .یعناای یااک چرخااه ثاباات ساارما و گرمااا نداشااتند .در حااالی کااه
سیسااتمهای چگالش ای جدی اد ای ان گونااه نیساات .خروج ای بااه طااور خودکااار ( اتومااات ) بااا
افزایش یا کاهش شعله گرمای خود را در خروجی کنترل میکند.
پکی دیواری مخزندار

این پکیج در واقع جز پکیجهای دیواری که شرح آن کامل داده شاد مایباشاد .اماروزه
مدلهای مختلفی از ایان ناوع پکایج در باازار وجاود دارد کاه باا برنادهای مختلاف عرضاه
گردیده است.
نکته مهم این است که اساس کار ،قطعات ،چرخه عملکرد در همگی آنهاا یکای باوده
و اختالف جزئی و در موارد غیر درسای نظیار ناوع چیادمان قطعاات دساتگاه ،تعاداد یاک
قطعه استفاده شده در دستگاه و یا تجهیز اضافهای میباشد .ماا در ایان بخاش باه تشاریح و
آموزش یک نمونه کامل و رایج از این مدل دستگاه میپردازیم:
 .1کلکتور خروجی دود
 .2پرشر سوئیچ هوا
 .3آنتیکندانس
 .0مبدل حرارتی اصلی
 .7ترموستات حد
 .6حسگر دمای رفت گرمایش ( ) NTC1
 .5مشعل
 .5الکترود جرقهزن
 .1شیر گاز
 .10جرقهزن
 .11مبدل ثانویه
 .12شیر اطمینان  3بار
 .13حسگر دمای آب گرم مصرفی ( ) NTCS
 .10پمپ آب گرم مصرفی
 .17جعبه ورودی برق
 .16فیلتر آب مدار گرمایش
 .15فلوسوئیچ آب گرم مصرفی

 .15پمپ اصلی
 .11شیر اطمینان  5بار آب گرم مصرفی
 .20شیر سهراهه
 .21الکترود یونیزاسیون

 .22محفظه احتراق

 .23حسگر دمای برگشت گرمایش ))NTC2

 .24پرشر سوئیچ آب
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 .26منبع انبساط مدار گرمایش

 .25محل آنالیز احتراق

 .25منابع ذخیره آب

 .21حسگر دمای منبع )(NTCT

 .30منبع انبساط آب گرم مصرفی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

توضیح
16
ترموستات حد 103°C
17
حسگر دمای برگشت ()NTC2
18
حسگر دمای رفت ()NTC1
منبع ذخیره کمکی
منبع ذخیره اصلی
حسگر دمای منبع ذخیره ()NTCT
شیر تخلیه منبع
شیر اطمینان  3بار
بایپس
منبع انبساط آب گرم مصرفی
فلوسوئیچ
شیر اطمینان  5بار آب گرم
مصرفی
فیلتر برگشت مدار گرمایش
شیر پرکن
شیر تخلیه مدار گرمایش

19
20
21
22
23

پمپ آب گرم مصرفی
شیر یک طرفه آب گرم مصرفی
حسگر دمای آب گرم
مصرفی()NTCS
درجه ی فشار
پرشرسوئیچ آب
موتور شیر سه راهه
پمپ اصلی
منبع انبساط گرمایشی

A
B
C

جریان رفت مدار گرمایش
خروجی آب گرم مصرفی
ورودی گاز

D
E

ورودی آب سرد
جریان برگشت مدار گرمایش

طرز کار پکی چگالشی
مبادل بااه کاار رفتااه در پکیجهااای چگالشای بااه نحااوی سااخته مایشااود کاه سااطح تبااادل
حرارتی زیادی داشته باشند .این نوع پکیجها در مقایسه باا پکیجهاای غیرچگالشای قادرناد
گرمای به مراتب بیشتری از محصوالت احتراق بگیرناد .چنانچاه دماای برگشات باه مبادل
پکیجهای چگالشی کم باشد ،مبدل به کار رفته در پکیج میتواند دمای گازهاای حاصال از
احتاااراق را باااه پاااایینتر از دماااای نقطاااه شااابنم رساااانده و باعاااث چگاااالش آب موجاااود در
محصوالت احتراق گردد .برای جلوگیری از خاوردگی ناشای از آب اسایدی تشاکیل شاده،
باید جنس مبدل حرارتی به درستی انتخاب شاود .هار قادر دماای آب برگشات از رادیااتور
کمتر باشد راندمان پکیج به همان نسبت باالتر است.
ممکن است ایان ساوال پایش آیاد کاه دریاک میازان  CO2خروجای ،دماای نقطاه شابنم
باارای گازوئیال نساابت بااه گاااز طبیعای باااالتر اساات و ایان تشااکیل مااایع چگالیاده را تسااهیل
میکند .ولی توجه به این نکته الزم به نظر میرسد که میزان هیدروژن گازوئیل کمتار از

گاز طبیعی است .از این رو مایع چگالیده در هنگام سوختن گازوئیل کمتر از گاز طبیعای
است.
طی فرایند احتاراق ،تنهاا  ،CO2بخاار آب و  NOxتولیاد نمایگاردد .بلکاه باه واساطه
وجود ناخالصی در سوخت ،ترکیبات اکسید گوگرد نیاز تولیاد مایشاوند .در دماای - 000
 600درجاااه ساااانتیگاااراد CO ،و  SO2باااه  SO3تبااادیل و باااا آب واکااانش داده و اساااید
سولفوریک تشکیل میشود .تشکیل این مااده ،شارایطی اسایدی ایجااد مایکناد کاه باا وجاود
دمای باال امکاان خاوردگی افازایش مییاباد.چناین اتفااقی زماانی کاه ساوخت ماورد اساتفاده
گازوئیل باشد شدیدتر خواهد بود .همچنین دودههای تولید شده در اثر احتاراق گازوئیال در
دمای پایینتر ،بیشتر است و میتواند برای کارکرد مشاعل مشکلسااز باشاد .باازم باه ذکار
است که پکیجهای چگالشی برای استفاده از گازوئیل طراحی نشدهاند.
مقایسه پکی های چگالشی با غیرچگالشی
پکیجهای چگالشی ،از پکیجهای غیرچگالشی گرانتر هستند .مزیات ایان پکیجهاا ایان
اساات کااه م ایتواننااد حاادود  10%حاارارت گازهااای حاصاال از احتااراق را بازیافاات کننااد.
برای حصول این نتیجه باید دمای آب برگشت به پکیج کم باشد به طاور مثاال گرماایش از
کف ،گرمایش استخر و  ...دمای برگشت کمی دارناد از ایان رو باه هماراه آنهاا مایتاوان
از پکیجهای چگالشی استفاده کرد.
در هنگام اساتفاده از پکیجهاای چگالشای بایاد تمهیادات خاصای بابات آب اسایدی تولیاد
شده توسط دستگاه منظور گردد .طبق ضوابط بسیاری از کشورها میتاوان ایان آب را باه
سیستم فاضالب شهری تخلیه کرد .ولی لولههای تخلیه باید در برابر آبهای اسیدی مقااوم
باشند.این اسید میتواند برای کاشی ،سرامیک و موزاییکهای محل نصب مخرب باشد.
جنس دودکش متصل شده به این نوع پکیجها نیز بایاد در برابار خاوردگی مقااوم باشاد
زیرا گازهای حاصل از بخار به راحتی دودکشهایی از جنس ورقه گالوانیزه و مشاابه آن
را از باااین مااایبرناااد .در ایااان صاااورت مااایتاااوان از لولاااههای  CPVCو یاااا ورق -02
 Stainless Streel A129استفاده کرد.
شرایط آب و هوا و راندمان پکی چگالشی
در اواسط زمستان ،دما معماوال صافر یاا زیار صافر درجاه سلسایوس اسات و حاداکثر
انرژی گرمایی برای محیط مورد نیاز است .در این زماان بویلرهاا یاا پکیجهاای چگالشای
باید آب  50درجه سلسیوس را باه رادیاتورهاای محال مصارف بفرساتند .اگار چاه متوساط

دماااا در فصاااول سااارد ،حااادود  5درجاااه سلسااایوس اسااات،بنابراین سیساااتم همیشاااه سیساااتم
گرمایشی در بار حداکثر نمیباشد.
در واقاااع در اکثااار سیساااتمهای گرمایشااای ،کمتااار از  60%باااار حاااداکثر نیااااز اسااات.
پکیجهای چگالشی خوب میتواند این تغییارات در آب و هاوا را باا تغییار دماهاای مختلاف
آب سیرکوله در سیستم گرمایش جبران کند .برای انجام این عمل یاک حساگر مخصاوص
دما در روی سیستم نصب میگردد که این حساگر رانادمان سیساتم را بسایار بااال مایبارد.
هرچه دمای آب سیستم پایینتر باشد ،راندمان باالتر اسات .نماودار زیار نشاان مایدهاد کاه
راندمان مجموعه چگونه با دمای برگشتی تغییر میکند.
انواع پکی های چگالشی
پکیج دیواری چگالشی گازسوز جهت تامین گرمایش و آب گرم مصرفی سااختمان باه
صااورت مسااتقل تااا زیربنااای  370مترمربااع ماادل باادون مخاازن و تااا  000مترمربااع ماادل
مخزندار مناسب هستند.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12

محفظههای آنالیز احتراق
شیر تخلیه هوا
مشعل
الکترود تشخیص شعله
ترموستات حد
حسگر دمای رفت مدار گرمایش
()NTC1
حسگر دمای برگشت مدار گرمایش
()NTC2
شیر گاز
مبدل آب گرم بهداشتی (مبدل ثانویه)
حسگر دمای آب گرم بهداشتب
سیفون تخلیه کندانس
شیر اطمینان  3بار

 13شیر پرکن خودکار

شرح
10
17
16
15
15
11

جعبه تجهیزات الکتریکی
فیلتر مدار گرمایش
فلومتر آب سرد ورودی
پمپ
پرشرسوئیچ آب
شیر سه راهه

 20صداخفه کن
21
22
23
20
27

فن
الکترود جرقه زن
جرقه زن
فیوز حرارتی
مجرای خروج دود و ورودی هوای
تازه

اصول عملکرد قطعات جهت تامین آب مدار گرمایش در دستگاه چگالشی
درخواساات گرمااایش ماایتوانااد توسااط یکاای از آیتمهااای زیاار بااا نمااایش
عالمت  Cاعالم شود:
درخواست گرمایش

ترموستات اتاقی  ،۱ترموستات اتااقی  ،۲سااعت برناماهریزی و سنساور
اتاقی.
به دنبال عالمت  Cدمای خوانده شده توسط سنسور  NTC1نماایش داده
میشود.

فعال شدن شیر
سهراهه

در زمان استراحت پکیج شیر برقای بار روی موقعیات آب گارم بهداشاتی
قرار دارد .با روشن شادن سیساتم گرماایش (شاوفاژ) ،شایر برقای باا بااال
راندن شافت ،خروجی مبدل ثانویه را میبندد و ورودی پمپ را به مادار
گرمایشی ارتباط میدهد.

 7ثانیه
پمپ روشن
میشود

پااس از تقاضااا باارای گرمااایش ،بااه منظااور تغییار وضااعیت شایر سااهراهه
برقی ،پمپ با  ۷ثانیه تاخیر روشن میشود .با روشن شدن پمپ ،جریاان
آب برگشتی از سیستم گرمایشی به سمت مبدل اصلی فرستاده میشود.

فانکشن پیش
تهویه و متعاقب:
فن روشن میشود

باه منظااور تمیاز کااری محفظااه احتااراق ،فان بااه ماادت  ۵ثانیاه بااا حااداکثر
توان قبل از روشن شدن مشعل به کار مایافتاد .همچناین بعاد از خااموش
شدن مشعل نیز به مدت  ۵ثانیه به کار خود ادامه میدهد.

قبل از احتراق
جرقهزن روشن
میشود و فن نیز با
سرعت احتراق مالیم
به کار میافتد

بااه منظااور تمیاز کااردن الکترودهااای جرقااهزن ،قباال از احتااراق بااه ماادت
 ۵/۱ثانی اه جرقااهزن شااروع بااه جرقااه زدن و فاان بااا ساارعت مالی ام کااار
میکند.

شیر گاز فعال می
شود

شیر گاز تعبیه شده است.

یونیزاسیون شعله توسط الکترود تشخیص شعله بررسی میشود.
اول این تااالش بااا تااوان پااایین شااعله ،اگاار در پای اان زمااان ایمن ای ( ۸ثانی اه)
شعله تشخیص داده نشود ،خطای مربوطه ظاهر میشاود و دوماین تاالش
صورت میگیرد.
بررسی تشکیل
شعله

دوماین تااالش بااا تااوان پااایین شااعله ،اگاار در پایاان زمااان ایمنای ( ۸ثانیاه)
شعله تشخیص داده نشود ،خطاب مربوطه ظاهر میشود و سومین تالش
صورت میگیرد.
سومین تاالش باا تاوان پاایین شاعله ،اگار در پایاان زماان ایمنای ( ۸ثانیاه)
شعله تشخیص داده نشود ،پکیج با خطای مربوطه دچار خاموشای شاده و
 ۰۳ثانیه تهویه متعاقاب باا حاداکثر سارعت و  ۲دقیقاه گاردش متعاقاب باا
حداقل سرعت صورت میگیرد.

فن در هنگام
جرقهزنی

به منظور یکنواخت کردن شعله در ساطح مشاعل ،فان بارای مادت زماان
کوتاهی در هنگام جزقهزنی کار میکند.

کنترل جریان آب

ای ان کنتاارل توسااط سنسااورهای حرارتاای ماادار رفاات و برگشاات سیسااتم
گرمایشااای انجاااام مااایشاااود(.برگشااات  -رفااات)= ،∆Tو سااارعت رو باااه
افزایش دماهای رفت و برگشت کنترل میشود.

بعااد از تشااخیص شااعله ،پکایج تااوان حرارتای خااود را بااا توجاه بااه مقاادار
دمااای مااورد نی ااز تنظ ایم م ایکنااد و ای ان مقاادار دمااا را در نتیجااع ساارعت
چرخش فن به دست میآورد.
مدوالسیون بین حداکثر توان گرمایشی و حداقل توان صورت میگیرد.
دمای خاموش شدن مشعل مطابق زیر محاسبه میشود:
 ۱دقیقه پس از تشخیص شعله
T off = T set - point +8C
 ۲دقیقه پس از تشخیص شعله
مدوالسیون
شعله

T off = T set - point +6C
با شروع از دقیقه  ۳پس از تشخیص شعله
T off = T set - point +4C
از این اصل استفاده شده تا مانع از خاموش شدن سریع مشعل با دمای
باالی سیستم شود.
احتراق بعدی میتواند با  ۲تا  ۷دقیقه تاخیر انجام شود.
پمپ دارای  ۲سرعت است که با کنترل  ∆Tدمای رفت و برگشت
مطابق زیر تغییر وضعیت میدهد.

کنترل سرعت
پمپ

سرعت کند

∆T del - ret< ∆T-2C→V2

سرعت تند

∆T del - ret>∆T→V3

که در آن ∆T=20°C
تغییر دور پمپ با  ۵دقیقه تاخیر انجام میشود.
دمای حد توسط سنسورهای رفت و برگشت مدار گرمایش با درجه
حرارت  ۱۳۲C°کنترل میشود( .حتی زمانی که مشعل خاموش است)
کنترل دمای
حد

بعد از تشخیص دمای بیش از حد یک خاموشی ایمنی بدون نمایش
عالمتی اتفاق میافتد اگر بعد از  ۵ثانیه گرمای بیش از حد همچنان
وجود داشته باشد ،پکیج خاموشی دائم (غیر موقت) و خطای مربوطه
روی صفحه نمایش ظاهر میشود.

اصول عملکرد قطعات جهت تامین آب گرم مصرفی در دستگاه چگالشی
تقاضا جهت آب گرم
مصرفی
چک نمودن فشار
آب در داخل مدار
گرمایش

شیر سه راهه
گ مای

روش

گ مای

خام ش

وجود تقاضا برای آب گرم مصرفی (باز شدن یکی از شیرهای آب گارم
مصرفی) توسط فلومتر کیات فلوساوئیچ میکروساوئیچ تشاخیص داده شاده
و پکیج در مود آب گرم بهداشتی شروع به کار مینماید.
فشار آب در داخل مدار گرمایش از طریق پرشر آب چک میشود.

وقتااای پکااایج در حالااات ( Stand-byآمااااده باااه کاااار) قااارار دارد ،شااایر
سااهراهه در حالاات آب گاارم بهداشااتی مایباشااد .اگاار زمااانی کااه پکایج در
مود گرمایشی قارار دارد تقاضاایی بارای آب گارم بهداشاتی وجاود داشاته
باشد ،شیر سهراهه به روی آب گارم بهداشاتی ساوئیچ میشاود .در طاول
ایاان جااا بااه جااایی مشااعل و بخااش هااای سیرکوالساایون روشاان ماای ماننااد.
خروجاای مباادل صاافحه ای در ارتباااط بااا ورودی پمااپ مسااتقیما بااه ساامت
مبدل اصلی می باشد.
به صورت همزمان:

پمپ روشن می شود
فن روشن می شود
جرقه زن روشن می
شود

شیر گاز فعال می
شود

پمپ به طور اتوماتیک با حداکثر سرعت آب را از خروجی مبدل ثانویه
به سمت مبدل اصلی میفرستد.
فن با سرعت احتراق مالیم به کار میافتد.
جرقهزن به مظنور تمیز کردن الکترود جرقهزن به کار میافتد.

شیر گاز تعبیه شده است.

یونیزاسیون شعله توسط الکترود تشخیص شعله بررسی میشود.
اولین تالش با توان پایین شعله :اگر در پایان زمان ایمنی ( ۸ثانیه) شعله
تشااخیص داده نشااود ،خطااای مربوطااه ظاااهر ماایشااود و دومااین تااالش
صورت میگیرد.
بررسی تشخیص
شعله

دوماین تااالش بااا تااوان پااایین شااعله :اگاار در پایاان زمااان ایمنای ( ۸ثانیاه)
شعله تشخیص داده نشود ،خطاب مربوطه ظاهر میشود و سومین تالش
صورت میگیرد.
سومین تاالش باا تاوان پاایین شاعله :اگار در پایاان زماان ایمنای ( ۸ثانیاه)
شعله تشخیص داده نشود ،پکیج با خطای مربوطه دچار خاموشای شاده و
 ۰۳ثانیه تهویه متعاقاب باا حاداکثر سارعت و  ۲دقیقاه گاردش متعاقاب باا
حداقل سرعت صورت میگیرد.

کنترل جریان آب

مدوالسیون شعله

ای ان کنتاارل توسااط سنسااورهای حرارتاای ماادار رفاات و برگشاات سیسااتم
گرمایشی انجام مایشاود(برگشات  -رفات) ∆Tو فشاار آب نیاز باه وسایله
پرشر سوئیچ آب کنترل میشود.
شااعله مشااعل بااا حااداکثر و حااداقل ساارعت فاان تنظ ایم م ایشااود .مشااعل تااا
رسیدن به دمای پیشگیری از تشکیل رساوب روشان مایماناد .دماا توساط
سنسور آب گرم بهداشتی  NTCsکنترل میشود.
دمااای حااد توسااط سنسااورهای رفاات و برگشاات ماادار گرمااایش بااا درجااه
حرارت  ۱۳۲° Cکنترل میشود(.حتی زمانی که مشعل خاموش است)

کنترل دمای حد

بعد از تشخیص دمای بیش از حد یاک خاموشای ایمان بادون ظااهر شادن
عالئم یاا خطاایی اتفااق مایافتاد .اگار بعاد از  ۵ثانیاه گرماای بایش از حاد
همچنان وجود داشته باشاد ،پکایج خاموشای دائام و خطاای مربوطاه روی
صفحه نمایشگر ظاهر میشود.

جهااات کااااهش تشاااکیل رساااوب در مبااادل ثانویاااه در حاااین ماااود آب گااارم
مصاارفی ،روشاان و خاااموش شاادن متعاادد مشااعل بااه مقااادیر دمااایی زی ار
بستگی دارد:
دمای پیشگیری و
تشکیل رسوب

دمای روشن
شدن
81C

دمای خاموشی

دمای تنظیمی

85C

64C
61C

65C
62C

Not
influente
>52C
<52C

سنسور رفت
شوفاژ()NTC1
سنسور آب گرم
بهداشتی()NTCs

قطعات اختصاصی دستگاههای پکی چگالشی دیواری
قطعات تشکیلدهنده سیستم احتراق دستگاه چگالشی
مشعل
فن
صدا خفهکن
ورودی گاز
ورودی هوا

1
2
3
4
5

شرح
6
5
5
1
10

شیر گاز
مجرای سوخت
الکترود تشخیص شعله
الکترود جرقه زن
جرقه زن

سیفون تخلیه کندانس
سیفون تخلیه در داخل پکیج و در قسمت جلوی مجموعه هیدرولیک رفت قرار دارد.
نکته :بایاد قبال از راهانادازی پکایج ،سایفون کنادانس را پار از آب کنیاد ( ایان کاار را
میتوان با ریختن یک لیوان آب به داخل دودکش انجام داد ).
1
2
3

شرح
سیفون کندانس
فن کندانس
مخزن تخلیه کندانس

مبدل اصلی
مبدل اصلی پیرامون داخل محفظه احتراق به وسیله سه بست در محل خود نگهداری
میشود و شامل قسمتهای محفظه خروج دود ،شیر هواگیر و تخلیه کندانس میباشد.
تیوبهای این مبدل از لولههای استیل ضدزنگ ساخته شده است ( متلایر  L304به
قطر  18mmضخامت  ) 0.8mmبه منظور افزایش حداکثری انتقال حرارت ،تیوپها
تا رسیدن به قطر  6mmپهن شدهاند.
زائدههایی ایان تیوپهاا را در فواصال  1.7تاا  2میلایمتار از هام نگاه مایدارناد .ایان
کویلهااا بااه دو بااه صااورت سااری بااه هاام متصاال مایشااوند .تعااداد تیوپهااا باار اساااس تااوان
مشعل طبق جدول زیر محاسبه میشود.
تعداد تیوپ
tubes + 1 tube 3
tubes + 1 tube 4
tubes + 1 tube 5

توان مشعل
24kW
30kW
35kW

پوسته این مبدل از کامپوزیت ساخته شده است ( متلایر ) PP FG 30% PPO
فی اوز حرارت ای از مباادل اصاالی محافظاات م ایکنااد .هنگااامی کااه دمااای دود خااروی از
 167°Cبیشاتر شااود ،فیاوز حرارتای عمال کاارده و خطاای  610باار روی صافحه نمااایش
ظاهر میشود.
1
2
3
4

شرح
شیر هواگیر دستی
ناحیه حرارتی با دمای پایین
فیوز حرارتی
ناحیه حرارتی با دمای باال

شیر گاز SIT 848 Sigma
شیر گاز تعبین شده  SIT 848 Sigmaمیباشد که بارق  220ولات کاار مایکناد و گااز
اصلی را به مشعل قطع و وصل مینماید .سرعت فن فشار خروجی شیر گاز را بار طباق
مقادیر خوانده شده از حسگرهای حرارتای توساط بارد اصالی تنظایم مایکناد .شایر گااز باه

گونهای طراحی شده که بدون نیااز باه تعاوی  ،امکاان اساتفاده بارای اناواع گااز را دارد.
اما تنها تعوی نیاز است .حداکثر فشار گاز  60mbarاست.
1
2
3

شرح
0
7
6

ونتوری
شیر گاز
شیرهای اطمینان

تست فشار گاز ورودی
حداقل فشار
حداکثر فشار

توجننه :در برناادهای مختلااف از ش ایر گازهااای مختلااف و متنااوع دیگااری نی از اسااتفاده
میشود.
در صورت ایجاد لرزش در زمان درخواست آب گرم بهداشتی ،جهت رفع آن میباید
پیچ شماره  7روی شیر گاز را کامل باز نمایید و به وسیل Iآلن شماره ( 0پیچ زیرین پایچ
شماره  )7شیر گاز را یک الی دو دور باه طارف عقرباههای سااعت بچرخانیاد تاا لارزش
دستگاه متوقف گردد.
مشعل پیشمخلوط
محفظه پیش مخلوط باا قطار  70 mmاز دو اساتوانه اساتیل ضادزنگ ساوراخکاری
شااده ساااخته شااده اساات .اسااتوانه بیروناای جااایی اساات کااه شااعله تشااکیل م ایشااود و وظیفااه
استوانه داخلی ،توزیع یکنواخت گاز در کل سطح مشعل است.
1
2
3

شرح
مشعل فوالدی ضدزنگ
الکترود جرقهزن
الکترود تشخیص شعله (یونیزاسیون)

طول مشعل

توان

167mm

35kW

عملیات احتراق اولیه ( راهاندازی اولیه )
 .1اتصاالت برق را چک کنید.
 .2نوع گاز را چک کرده و در صورت نیاز نوع گاز را تعوی
 .3اتصاالت گاز را چک کنید.

کنید.

 .0فشار ورودی گاز را چک کنید.
 .7دودکش را چک کنید.
 .6سیستم را پر کنید.
 .5اتصاالت آب مدار هیدرولیک را چک کنید.
 .5پمپ را رفع گیر کنید.
 .1هوای داخل سیستم را با نگه داشتن  7ثانیهای دکمه  ESCخارج کنید(فانکشن
هواگیری).
 .10نوع زبان بر روی صفحه نمایش را در صورت لزوم تغییر دهید.
 .11ساعت و تاریخ دستگاه را تنظیم کنید.
 .12توان گرمایش را تنظیم کنید.
 .13تنظیمگرهای حرارتی را مطابق با درخواست گرمایش تنظیم کنید.
 .10کارکرد مد آب گرم مصرفی را چک کنید.
 .17دبی جریان آب گرم مصرفی پکیج را تنظیم کنید.
 .16حداکثر و حداقل احتراق را تنظیم کنید ( با استفاده از فانکشن آنالیزی
محصوالت احتراق ).
 .15جریان یونیزاسیون را چک کنید.
 .15نحوه کارکرد با پکیج را به مصرفکننده آموزش دهید.

سرویس و بازدیدهای دورهای
مبدل ثانویه
روش :با اندازهگیری  ∆Tمطابق دادههای جزوه آموزشی
زمان :سالیانه ( قبل از فصل زمستان )
شیر اطمینان و بایپس
روش :مشاهده عینی /تمیز کردن
زمان :سالیانه
فیلتر مدار برگشت شوفاژ
روش :مشاهده عینی /تمیز کردن

زمان :سالیانه
منبع انبساط
روش :تست فشار هوا در 1bar
زمان :سالیانه
فلوسوئیچ
روش :سرعت جریان /بررسی ظاهری /تمیز کردن
زمان :شش ماهه
الکترودهای احتراق و تشخیص
روش :بررسی ظاهری /تمیز کردن /از طریق شمای شعله
زمان :سالیانه
مشعل
روش :بررسی ظاهری /تمیز کردن /از طریق شمای شعله
زمان :سالیانه
فن
روش :شمای ظاهری /توربین /تمیز کردن
زمان :سالیانه
مبدل اصلی
روش :مشاهده عینی /تمیز کردن
زمان :سالیانه
سیفون کندانس
روش :مشاهده عینی /تمیز کردن
زمان :سالیانه یا بعد از تمیز کردن مبدل اصلی

پمپ
روش :تمیز کردن /در ضمن شیر هواگیر همیشه باید باز باشد.
زمان :اولین راهاندازی پکیج و سالیانه
ظرفیتسنجی پکی های چگالشی دیواری مستقل
الزم به ذکر است روش ظرفیتسنجی و انتخاب پکیج در فصل پنجم همین کتاب بیان
شده است ،با این وجود در ادامه ایان بخاش نکاات برجساته در ایان خصاوص مطارح شاده
است.









پکایج چگالشای دو مباادل فااندار تااا ظرفیات  20کیلااووات ،توانااایی تااامین گرمااایش
فضاهایی تا سقف  200مترمربع را دارد.
پک ایج چگالش ای دومباادل فااندار تااا ظرفی ات  30کیلااووات ،توانااایی تااامین گرمااایش
فضاهایی تا سقف  300مترمربع را دارد.
گستره دمایی این محصول در مد گرماایش مرکازی در سیساتمهای دماا بااال از 37
تا  57درجه سانتیگراد و در سیستمهای دما پایین از  20تا  07درجه سانتیگاراد
میباشد که مصرفکننده میتواناد دماای مطلاوب خاود را از طریاق صافحه فرماان
دستگاه برای سیستم معین نمایند .درخواسات گرماایش مرکازی مایتواناد از طریاق
ترموستات اتاقی ،حسگر دمای اتاقی و یا دمای اتاقی و یاا دماای تنظایم شاده توساط
مصرفکننده به دستگاه ارسال گردد.
گساااتره عملیااااتی ایااان دساااتگاهها در ماااد آب گااارم مصااارفط از  36تاااا  60درجاااه
سانتیگراد قابل تغییر خواهد یود .ایان محصاول در ظرفیات  20کیلاووات قاادر باه
تحویااال  10.0لیتااار آب گااارم مصااارفی در هااار دقیقاااه باااا  ∆Tبرابااار  27درجاااه
سانتیگراد و در ظرفیت  30کیلووات  15لیتر آب گرم مصرفی با  ∆Tبرابر 27
درجه سانتیگراد به مصرفکننده میباشاد .حاداقل دبای راهاناداز آب گارم مصارفی
ای ان محصااول  1.6لیتاار در دقیثااه تعری اف گردی اده کااه امکااان نصااب محصااول در
مناطق با فشار کم آب شهری را برای مصرفکننده میسر خواهد ساخت.
پکیج چگالشی دومبدل فندار تا  37کیلووات ،توانایی تاامین گرماایش فضااهایی تاا
سقف  370مترمربع را دارد.
گستره دمایی این محصول در مد گرماایش مرکازی در سیساتمهای دماا بااال از 37
تا  57درجه سانتیگراد و در سیستمهای دما پایین از 20تاا  07درجاه ساانتیگاراد
میباشد که مصرفکننده میتواناد دماای مطلاوب خاود را از طریاق صافحه فرماان
دستگاه برای سیستم معین نمایند .درخواسات گرماایش مرکازی مایتواناد از طریاق














ترموستات اتاقی ،حسگر دمای اتاقی و یا دمای تنظیم شاده توساط مصارفکننده باه
دسگاه ارسال گردد.
گساااتره عملیااااتی ایااان دساااتگاهها در ماااد آب گااارم مصااارفی از  36تاااا  60درجاااه
سااانتیگااراد قاباال تغییاار اساات .ایاان محصااول قااادر بااه تحویاال  20لیتاار آب گاارم
مصاارفی در هاار دقیق اه بااا  ∆Tبراباار بااا  27درجااه سااانتیگااراد بااه مصاارفکننده
میباشاد .حاداقل دبای راهاناداز آب گارم مصارفی ایان محصاول  1.6لیتار در دقیقاه
تعریاف گردیاده کااه امکااان نصااب محصااول در مناااطق بااا فشااار کاام آب شااهری را
برای مصرفکننده میسر خواهد ساخت.
تجهیز این مدل به منبع ذخیر آب گرم مصارفی  105لیتاری امکاان اخاذ کاامفورت
سه و چهار ساتاره آب گارم مصارفی مطاابق اساتاندارد  EN13203را بارای ایان
دستگاه میسر ساخته است.
پکیج چگالشای مخازندار دومبادل فاندار تاا  37کیلاووات ،تواناایی تاامین گرماایش
فضاهایی تا سقف  000مترمربع را دارد.
گستره دمایی این محصول در مد گرماایش مرکازی در سیساتمهای دماا بااال از 37
تا  52درجه سانتیگراد و در سیستمهای دما پایین از  20تا  07درجه سانتیگاراد
میباشد که مصرفکننده میتواناد دماای مطلاوب خاود را از طریاق صافحه فرماان
دستگاه برای سیستم معین نمایند .درخواسات گرماایش مرکازی مایتواناد از طریاق
ترموستات اتاقی ،حسگر دمای اتاقی و یا دمای تنظیم شاده توساط مصارفکننده باه
دستگاه ارسال گردد.
گساااتره عملیااااتی ایااان دساااتگاهها در ماااد آب گااارم مصااارفی از  10تاااا  67درجاااه
سانتیگراد قابل تغییر خواهد بود .این محصور قادر به تحویل  26.7لیتر آب گارم
مصاارفی در هاار دقیقااه بااا  ∆Tبراباار بااا  30درجااه سااانتیگااراد بااه مصاارفکننده
مایباشااد.حااداقل دبای راهانااداز آب گاارم مصاارفی ایان محصااول  1.6لیتاار در دقیقااه
تعریاف گردیاده کااه امکااان نصااب محصااول در مناااطق بااا فشااار کاام آب شااهری را
برای مصرفکننده میسر خواهد ساخت.
در مدلهای ذکر شده ابان گاروه عمادتا از شایر گااز پیشارفته  SITمادل Sigma
 848اسااتفاده م ایشااود کااه توانااایی مدوالس ایون بس ایار دقی اق شااعله را دارد و ای ان
قابلیت سبب گردیده مدیریت مصرف انرژی در این محصاول باه صاورت ویاژهای
انجام شود.
دستگاههای چگالشی و از جمله مدلهای یاد شده ،از جملاه ایادهآلترین محصاوالت
برای استفاده با سیستمهای دما پاایین مثال گرماایش از کاف هساتند و تمهیادات الزم



















باارای ایان نااوع اسااتفاده بااا اضااافه کااردن پارامترهااای مربوطاه در منااوی تنظیمااات
دستگاه لحاظ شده است.
پکیج دیواری چگالشی گازسوز مرکزی جهت تامین گرمایش ساختمان تا زیربناای
 3700مترمربع مناسب است.
پکیج زمینی چگالشی گازسوز مرکزی جهت تاامین گرماایش مرکازی سااختمان از
زیربنای  17000الی  30000مترمربع مناسب است.
تنوع مدل و قابلیت مدوالسیون با توان خروجی باال
قابلیت برقراری اتصال مدوالر جهت تامین توان خروجی باال به صاورت آبشااری
با کارای واحد
احتراق پاک و بدون آالینده منطبق با استاندارد کارایی انرژی و زیست محیطی
مجهز به مشعل پریمکس با الیااف فلازی جهات افازایش تاوان تشعشاعی و حاداکثر
مدوالسیون ( در بعضی از مدلهای دیواری مستقل و مرکزی پیشرفته )
دارای مباادل حرارتای اسااتوانهای از جاانس آلومینیاوم  -سایلیکون جهاات کااارکرد بااه
صورت چگالشی و با راندمان  ( 110%در بعضی از مدلهای دیواری مساتقل و
مرکزی پیشرفته )
مجهااز باااه سیساااتم کنتاارل فاااوق پیشااارفته باااا قابلیاات برناماااهریزی سااااعتی ،سیساااتم
عی ابی ااب الکترونیک ای و امکااان نصااب ترموسااتات داخل ای ،حسااگر دمااای هااوای
بیرون و سیستم کنترل از راه دور
قابلیت سرویس محفظه در مکان نصب ،تحت فشار و بدون نیاز به تخلیه سیستم
مجهز به مبدل حرارتای رانادمان بااال سااخته شاده از آلیااژ آلومینیاوم  -سایلیکون باا
ط اول عماار باااال ،باادون رسااوبگیری و نی ااز بااه تعمی ار و نگااهداری ( در ماادلهای
زمینژ مرکزی )
کوچک و سبک با توان خروجی بسیار باال ( در مدلهای زمینی مرکزی )
عاادم نیااز بااه برقااراری حااداقل جریاان گردشای آب در دیاگ ( در ماادلهای زمینای
مرکزی )
عدم محدودیت جهت کاهش دمای آب گرم برگشاتی باه دیاگ ( در مادلهای زمینای
مرکزی )
حااااداقل  70درصااااد صاااارفهجویی در مصاااارف اناااارژی ساااااالنه در مقایسااااه بااااا
موتورخانااههای رای اج ( در ماادلهای زمین ای مرکاازی و دی اواری و موتورخانااههای
چگالشی )

فناوری پکی های چگالشی
 .1پیشگرم کردن هوای ورودی به بویلر
پ ایش گاارم کااردن هااوای ورودی بااه بااویلر از طری اق انتقااال گرمااای گازهااای
خروج ای دودکااش بااه هااوای ورودی بااویلر انجااام م ایشااود .بااا ای ان روش شاارایط
احتااراق بهبااود مییابااد و راناادمان کل ای بااویلر بااه ازای هاار  00درجااه سااانتیگااراد
افزایش دمای هوای ورودی معادل  2.7%افزایش خواهد داشت .البته بایاد باه ایان
موضوع توجه داشت که چنانچه دمای گازهای خروجای بایش از حاد کااهش یاباد و
به نقطه شبنم نزدیک گاردد ،امکاان باروز میعاان در گازهاای خروجای وجاود دارد
کااه موجااب خااوردگی دودکااش م ایگااردد .افاازای شاادمای هااوای احتااراق نی از ساابب
گسترش انتشار  NOxکه از آالیندههای زیستمحیطی میباشد ،میگردد.
 .2بهرهگیری از اکونومایزر
باارای انتقااال گرمااا از گازهااای خروج ای دودکااش بااه آب ورودی بااه بااویلر از
اکونومااایزر اسااتفاده م ایشااود و از طری اق می ازان اناارژی الزم در بااویلر بااه دلی ال
پیشگاارم کااردن آب ورودی ،کاااهش یافتااه و در نتیجااه راناادمان کلای بااویلر افاازایش
مییابد .تقریباا مایتاوان گفات باه ازای هار  7درجاه ساانتیگاراد افازایش دماای آب
گاارم ورودی بااه بااویلر بااه میازان  1%در مصاارف سااوخت صاارفهجویی مایشااود.
اکونومایزرهاا نیاز همانناد سیسااتم پیشگارم کااردن هاوا ،مشااکالت مرباوط بااه بااروز
میعان و خوردگی را دارند.
 .3استفاده از توربوالتورها
توربوالتورهااا ی اک سااری تیغااه و مااانع هسااتند کااه درون لولااههای آتش ای و در
قسمت ابتدایی مسیر گازهای خروجی در بویلرهای لوله آتشای ماورد اساتفاده قارار
م ایگیرنااد .توربوالتورهااا بااه منظااور ایجاااد اغتشاااش در مس ایر جری اان گاااز جهاات
افزایش انتقال حرارت به سطح لولاه ماورد اساتفاده قارار مایگیرناد و باا ایان روش
راندمان کلی بویلر افزایش مییابد.
 .4کنترل احتراق
درصد بااالی هاوای اضاافه در بویلرهاا ،سابب انتشاار  NOxو افازایش میازان
دبی جرمی هوا و در نتیجه افزایش تلفات حرارتای از طریاق گازهاای خروجای از
دودکش میشاود .بارای بهباود ایان موضاوع از سیساتمهای کنتارل احتاراق باویلر و
کنترل میزان هوای تازه استفاده میکنند .میتوان گفت راندمان کلی باویلر باا توجاه
بااه دمااای گازهااای خروجای ،بااه ازای هاار یاک درصااد کاااهش میازا  O2بااه میازان
 %0.27افزایش مییابد.
 .5بهبود عایقکاری بدنه بویلر

اتااالف حرارت ای از بدنااه بااویلر و تلفااات تشعشااعی از دیگاار عااواملی اساات کااه
سبب کاهش راندمان بویلر میشود .با کاهش توان بویلر ،میزان تلفات تشعشاعی تاا
 5%قابااال افااازایش اسااات ،بناااابراین بهباااود عایقکااااری بدناااه سااابب کااااهش اتاااالف
حرارتاای و تلفااات تشعشااعی از دیااگ ماایشااود و بااا عایقبناادی مناسااب ماایتااوان
راندمان بویلر را افزایش داد.
 .6تجهیزات کنترلی به روز
پکیجهای چگالشی زمینی و دیاواری مرکازی دارای صافحه کنترلای مجهاز باه
ماژول برنامهریزی  BMمیباشند که از طریق آن مدیریت زماانی و برناماهریزی
عملکاااردی دساااتگاه جهااات کاااارکرد کاااامال خودکاااار قابااال انجاااام اسااات .پکیجهاااای
چگالشی زمینی و دیاواری مرکازی باا اساتفاده از سیساتمهای کنتارل جاانبی قابلیات
اجاااارای سیسااااتم  BMSباااارای تاسیسااااات ساااااختمان را دارنااااد و بااااا اسااااتفاده از
ماژولهایی تکمیلی پیشرفته قابیلت مدیریت تا چهار دستگاه به صورت یک سیستم
واحد ،کنترل همزمان هفت چرخه گرمایشی  ،سه چرخاه خورشایدی ،شاانزده پماپ
و هفاات شایر برقای را دارنااد .همچناین قابلیات اتصااال بااه کااامپیوتر جهاات نماایش و
تنظیم تماامی پارامترهاا و ارتبااط از طریاق تلفان و موبایال و در نهایات اتصاال باه
سیستم مدیریت مرکزی ساختمان با استفاده از این تجهیزات وجود دارد.
پکی چگالشی معمولی
در ایان نااوع از پکیجهاای چگالشای ،یاک مباادل حرارتای باارای تاامین آب گاارم
خانگب وجود دارد .هنگامی که دوش حمام بااز مایشاود ،آب سارد از درون مبادل
عبور کرده ،آب را گرم میکند .این پکیجها قیمت پایینی دارناد و مشاکل آنهاا ایان
است که اگر چند نفار همزماان وارد حماام شاوند نمایتوانناد آب گارم الزم را تاامین
کنند .از این مدل در آپارتمانها و سوئیتهای کوچک استفاده میکنند.
پکی چگالشی با مخزن ذخیره درونی
این پکیجها یک مخزن ذخیاره  07تاا  60لیتاری بارای تاامین آب گارم خاانگی
دارند .هنگامی که دوش باز میشود ،آب از مخزن ذخیره تامین میشود .ایان مادل
پکیج کمی گرانتر از مدل قبلی است .اما مشکل تامین آب همزمان بارای چناد نفار
را ندارد .کویلهای موجود در مخرن ذخیره آب ،قدرت باالیی دارناد .ایان پکیجهاا
برای ساختمانهای تا سه اتاق خواب مناسب میباشد.

پکی چگالشی با مخزن گرمکننده
این نوع بویلر مخزن ذخیره یا مبدل حرارتی ندارد ،بلکه یک مخزن گرمکنناده
مجاازا باارای آب دارد کااه بااه طااور غیرمسااتقیم آب خااانگی را از طری اق کویلهااای
درون مخزن گرم میکند .این پکیجها برای هر نوع ساختمانی کاربرد دارد.
حالت اول :گرمایش منبع ذخیره
درخواست گرمایش توساط حساگر منباع ذخیاره اصالی  NTCTزماانی صاادر
میشود که دمای حس شده توساط آن  10°Cپاایینتر از دماای تنظیمشاده بارای آب
گاارم مصاارفی برسااد .در ای ان حالاات عالماات مربااوط روی صاافحه نمااایش ظاااهر
خواهد شد.
با آغاز شدن چرخه احتراق ،وقتی که دماای  NTC1باه  5°Cکمتار از دماای
تنظیمی برسد ،پمپ آب گرم مصرفی شروع باه کاار مایکناد .بادین وسایله آب گارم
مجبااور بااه حرکاات شااده و پااس از گذشااتن از مباادل ثانویاه بااه سااوی منااابع اصاالی و
کمکای مایرود .تنظایم مشااعل بااه وسایله حسااگر آب گارم مصارفی  NTCSکااه در
خروجااای مبااادل ثانویاااه قااارار دارد ،مااادیریت مااایشاااود .باااه محااا رسااایدن دماااای
 ( NTCTحساااگر منباااع ذخیاااره اصااالی ) باااه دماااای تنظااایم شاااده ،مشاااعل خااااموش
میشود.
حالت دوم :دبی جریان آب گرم بین  1.6تا  4لیتر بر دقیقه پمپ آب گرم مصرفی
خاموش
دبی جریان آب گرم مصرفی توسط فلومتر اندازهگیری مایشاود .اگار دبای آب
بین  1.6تا  0لیتر بر دقیقه و دمای منبع ذخیره بیس از  4°Cدمای تنظیمای باشاد،
پماااپ آب گااارم مصااارفی خااااموش خواهاااد باااود .در ایااان حالااات ماااادامی کاااه شااایر
یکطرفاااه کاااه بعاااد از پماااپ قااارار دارد بساااته باشاااد ،آب سااارد وارد منباااع کمکااای
مایشااود .آب گاارم مصاارفی از مبنااع ذخیاره اصاالی گرفتااه م ایشااود و ای ان ساااختار
باعث میشود که از ورود مستقیم آب سرد به منبع اصلی جلوگیری شود و صافحه
نمایش عالمت مربوطه را نشاان خواهاد داد .در ایان حالات از آب گارم موجاود در
منبعها استفاده شده ولی مشعل روشن نمیباشد.
حالت سوم :استفاده از آب گرم مصرفی با دبی  1.6تا  4لیتر بر دقیقه میباشد
( این دبی برای پکی به معنی درخواست آب گرم مصرفی است ).

وقتای کااه دماای خوانااده شااده توساط  ( NTCTحسااگر منباع اصاالی ) از دمااای
تنظیمااای آب گااارم  0درجاااه ساااانتیگاااراد کمتااار بشاااود ،ایااان وضاااعیت باااه عناااوان
درخواساات آب گاارم مصاارفی محسااوب شااده و صاافحه نمااایش عالماات مربااوط را
نشان خواهد داد .زمانی کاه دماای  NTCTاز دماای تنظیمای  7درجاه ساانتیگاراد
کمتر شود ،پمپ آب گرم مصرفی شروع به کار میکند.
هرگاه  4°Cدمای تنظیمی  NTCTشیر یکطرفه مسایر را بااز کارده و پماپ
آب را با دبی  9L/minبه جریان میانادازد .آب گرمای کاه از مبادل ثانویاه خاارج
میشود وارد منبع اصلی شده و قسمتی از آن آب گرم ماورد نیااز مصارفکننده را
تامین کرده و مابقی آن وارد منبع کمکی میشود.
سیرکوالس ایون پمااپ آب گاارم مصاارفی  9L/minاساات کااه از مقاادار آب گاارم
مورد نیاز مصرفکننده بیشتر میباشد در این حالات باا ارساال آب از منباع اصالی
بااه منبااع کمک ای جبااران م ایشااود و زمااانی کااه دمااای آب بااه دمااای تنظیم ای باارای
 NTCTبرسااد ،درخواساات آب گاارم مصاارفی بااه پای اان رس ایده و شاارایط کااارکرد
پکایج بااه شاارایط مااذکور بااه حالاات  2کااه صاافحه کااد مربوطااه را نشااان مایدهااد باار
میگردد.
حالت چهارم :استفاده از آب گرم مصرفی با دبی بین  4تا  9لیتر بر دقیقه
هرگاااه دبای آب گاارم تشااخیص داده شااده توسااط فلوسااوئیچ بیشااتر از  0لیتاار باار
دقیقااه باشااد درخواساات آب گاارم مصاارفی تلفای خواهااد شااد ،صاافحه نمااایش عالماات
مربوطه را نشان خواهد داد .زمانی کاه دماای  NTC1از دماای تنظیمای  7درجاه
کمتر بشود ،پمپ آب گرم مصرفی شروع به کار میکند ،شایر یکطرفاه مسایر را
باااز کاارده ،آب گاارم از مباادل ثانویاه وارد منبااع اصاالی شااده و آب گاارم مااورد نی ااز
مصااارفکننده را تاااامین ماااینمایاااد .از آنجاااایی کاااه سیرکوالسااایون پماااپ آب گااارم
بهداشتی  9L/minمیباشد و ایان مقادار از ماورد نیااز مصارفکننده بیشاتر اسات،
مقداری از آب منبع اصلی به منبع کمکی ارسال خواهد شد.
حالت پنجم :استفاده از آب گرم مصرفی با دبی بیشتر از  9لیتر بر دقیقه
زمانی که دبای آب گارم مصارفی تشاخیص داده شاد ،توساط فلوساوئیچ بیشاتر از 1
لیتاار باار دقیقااه باشااد درخواساات آب گاارم مصاارفی تلقای خواهااد شااد .صاافحه نمااایش
عالمت مروبطه را نشان خواهد داد.
زمانی که  NTC1از دمای تنظیمی  7درجه سانتیگراد کمتار شاود ،پماپ آب
گرم مصرفی شروع به کار میکند و شیر یکطرفه مسیر را باز کرده آب گارم از
مبدل ثانویه وارد مخزن اصلی شده و آب گرم مورد نیاز را تامین میکند.

آب گرم مورد نیااز همزماان از مبادل ثانویاه و منباع اصالی تاامین مایشاود .از
آنجایی که آب گرم مصرفی از منبع اصلی گرفتاه مایشاود و گاهاا دبای ماورد نیااز
مصاارفکننده بیشااتر از دب ای سیرکوالس ایون پمااپ آب گاارم مصاارفی اساات ،مااابقی
کمبود آب مصرفی از طریق جریان آب گارم منباع نیماه گارم منباع کمکای باه منباع
اصلی تامین میشود.
زمانی که این آب ولرم به  NTCبرسد ،محاسبه جدیدی در دماای تنظیمای آب
گرم صورت میگیرد تا افت دمای منبع اصلی جبران گردد.

