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  بارلی وارم هاوسکاربر محترم  .1

 وفضاهای خانه و عمومی داشتن گهبرای گرم ن بارلی وارم هاوسپکیج  انتخابما برای 
گوییم و از اعتماد شما به شما تبریک می ،در طوالنی مدتخود خانگی گرم  آب 

آوری استانداردهای اتحادیه اروپا و فن، که با توجه به وارم هاوسپکیج .سپاسگزاریم
توانید از شما می. شودی جهان صادر میپیشرفته تولید شده است، به بسیاری از کشورها

برای انواع الزامات ای شبکه خدمات فنی مجاز خود که دارای گواهینامه شایستگی حرفه
برای این محصول که با مطالعات دقیق تولید شده است، هستند،  نرمالگهداری تعمیر و ن

کند، های مجاز ما، حفاظت از عملکرد دستگاه شما را تضمین میسرویس.بهره مند شوید
بنابراین .ها، همیشه خدمات اصلی قطعات یدکی را ارائه می دهندزیرا این سرویس

اقتصادی، راحت و  بطورپکیج این راهنما را با دقت مطالعه کنید تا بتوانید از خواهشمندیم 
 .را عنوان یک منبع کاربردی نگاه داریدکارآمد استفاده کنید و آن

توسط دستگاه، نصب عملیات برای اطمینان از کاربری کارآمد، ابتدا توصیه می کنیم که 
 د. تأئید شده است، انجام گیر شرکتباتجربه و صالح که توسط  ،معتبر نمایندگی مجازیک 

 هشدارهای کلی .1.1

ل است و وقتی که دستگاه منتقل راهنما، بخشی جدایی ناپذیر و یکپارچه با محصو چهکتاب
و  شدهباید با دقت محافظت  ،چهکتاباین .شود، باید به کاربر جدید تحویل داده شودمی

قابل اجرا باشد چون شامل اطالعات  ،مورد استفاده قرار گیرد و همچنین در صورت لزوم
 .باشدمی و نگهداری مهمی در رابطه با نصب

 

 دارای گواهینامه نمایندهباید توسط یک  نصب و راه اندازی رادیاتور
باشد، مقررات قانونی میکه بر اساس  آموزشگاه فنی و حرفه ای

 مهندسی و انجام شود. 
 

 

که تعمیر و نگهداری باید توسط پرسنل متخصصی  عملیات نصب،
سیسات و گواهینامه شایستگی دارای دانش فنی کافی در بخش تأ

. در نتیجه انجام شود شغلی مطابق با مقررات قانونی مورد نیاز باشند
نخواهد  تقبلت تولیدکننده شرک خسارات وارد شده رانصب اشتباه، 

 خساراتی وارد نماید.و ممکن است  کرد
 

 

شرکت  از طرفپروژه نصب گاز طبیعی؛ یکی از نمایندگی های مجاز 
 .ترجیح داده شود آزمایشیباید برای اجرای پروژه و مطالعات 

 
  

 

 نامه کلیشرایط ضمانت .1.2

 

شرررکت تولیدکننده، هیم مسررتولیتی در داخل و یا خار  از محدوده 
به عدم اجرای  مقررات توافق  ناشررری از  لت خرابی  و قانونی  ع

  این اطالعات داده شده درتوجهی به بیو  داردهای الزمررررررراستان
توسط تولیدکننده تحت هر  های تهیه شده)و اطالعات و دستورالعملراهنما  دفترچه 

نخواهد داشت استفاده یا نگهداری و چه در مراحل در طول عملیات نصب، ، چه  شرایطی(
 اعتبار خواهد بود.بیدر این صورت نامه دستگاه نیز و ضمانت

 
مجاز به انجام اتصاالت  بارلی وارم هاوسسرویس مجاز  ، تنها

 خواهند بود.  هاآنو تأمین برق برای پکیج الکتریکی 
به دلیل مشکالت در مواد، ،نگهداری و تعمیر در نتیجه خرابی محصول در زمان گارانتی

های تولید و پرداخت گونه ادعا برای هزینهصورت رایگان و بدون هیمید بهبا ،ولید و نصبت
 فقط هزینه ایاب ذهاب دریافت خواهد شد..د،قطعات یدکی انجام پذیر

به  16در صورت عدم استفاده از شیلنگ های فلکسی استیل با قطر داخلی  
باال دستگاه فاقد گارانتی بوده و شرکت خسارات وارده را قبول نکرده و کلیه 

 هزینه و اجرات دریافت خواهد شد.
 
 
 

 

 

این دستگاه باید تنها برای اهداف طراحی شده مورد نظر مورد 
 باشد:که شامل موارد زیر می استفاده قرار گیرد

. سایر آب گرم خانگیاستفاده در نصب و راه اندازی مداربسته سیستم گرمایش مجتمع و 
 خسارات ایجاد نماید.مناسب نبوده و ممکن است  انواع کاربری ها

 نادرستاولیه  اندازیراههای ناشی از نصب اشتباه و تولیدکننده مستولیتی در قبال خرابی
زیرا اعتبار خواهد بود. بی ،ضمانتنخواهد داشت و در این صورتتوسط افراد غیر مجاز 

دستگاهی برای داشتن سیستم گرمایشی، آب گرم خانگی، گاز طبیعی اتصاالت پکیج 
 را بدون خدمات مجاز انجام ندهید. عملیات الکتریکی است، بنابراین، هیم 

 

 
کارکنان مجاز و متخصص فنی عملیات نگهداری دستگاه باید توسط 

 .انجام شود

 
لطفا با کف  است نوع شناسایی نشت گاز با کمک شعله به شدت مم

 صابون تست شود.

 
دستگاه ساخته شده است تا در کشوری که برچسب رجیستری این 

عملیات نصب در کشورهایی غیر از کشوری شود. نصب فنی داده شده، 
محیط ت خطراتی را متوجه افراد، که در جدول نوشته شده، ممکن اس

 نماید. زیست

 
نباید توسط یک فرد حتی رنگ شده، پیم اتصاالت مهر و موم شده با 

 اده شود.دتأیید نشده باز شده و یا تغییر  اماغیرمجاز ومتخصص کامالً 
این مهر و موم ثابت می کند که پیم و مهره مورد نیاز برای عملیات کامل و ایمن تغییری 

 ها آسیب ببینند، ضمانت دستگاه به پایان خواهد رسید!اگر این مهر و موم .نکرده است
 شرکت هیچگونه مستولیتی در قبال خسارات وارده را ندارد.

 اند:های زیر توضیح داده شدههستند، مطابق دستورالعمل CEکه دارای عالمت پکیج 
 EEC/142/2009دستورالعمل گاز  -

 EEC/142/92وریبهرهدستورالعمل  -

 سازگاری الکترومغناطیسی -

 EU/2014130دستورالعمل  -

 
 

نبش سعدی شمالی   –چهار راه سعدی –ولیعصر  –تبریز  نماینده ایران : نشانی کارخانه

 041- 33297559-7560شماره :   Aواحد  5طبقه  1/33عطاری پالک ساختمان دکتر
 
 
 

 بارلی وارم هاوس
ودن ای بحرفه، حفظ اطمینان در مورد کیفیت و  هاوس بارلی وارممراکز خدمات فنی مجاز 

خسارات ناشی از تعمیرات، جایگزینی و نگهداری  مستول این محصول را بر عهده دارند.
انجام  ضمانتنامهکه خار  از پکیج ها و قطعات خاص ثالث و شرکتقطعات که توسط اش

 نخواهد بود.  شده باشند
 
 
 

 
 

اصالحات فنی و تجاری را بدون دادن اطالعات محفوظ دانسته شرکت حق ایجاد انواع 
  کند. هایی را که وابسته به غلط امالیی باشند، رد میو تمام مستولیت
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 نشت گاز .1.3

 ؟صورت گیرند باید اقداماتیدر زمان تشخیص بوی گاز چه 

 

 های اضطراریدر زمان

     
  

 شرکت گاز نشانیآتش
استفاده از زنگ درب 
 نکنید.

 هاییهای دستگاهشیر
را که با گاز طبیعی کار 

کنتور و  کنندمی
 خود را ببندید.گاز

محیط را با باز کردن 
ها تهویه  درها و پنجره
 کنید.

ها و سایر المپ
های الکتریکی دستگاه

را روشن و خاموش 
 نکنید یا از برق بکشید.

را زا مواد اشتعال
 روشن نکنید.

    

 

  

 آمبوالنس پلیس
هرگز دریچه های 
 تخیله گاز را نبندید.

نصب دستگاه در 
 نکنید.دستکاری 

تماس  با شرکت گاز
 بگیرید.

محل از بالفاصله 
خار  بوی گاز  دارای

 شوید

در زمان نشت گاز، 
از تلفن استفاده 

نکنید. ممکن است 
 ایجاد جرقه نماید.

 

 توسط نماینده مجاز نصب،  .2

 بندی شدهبستهمحتوای جعبه  .2.1
و مجموعه دودکش به فروش پکیج دو جعبه شامل  بارلی وارم هاوس

د زیر است و جعبه کوچکتر شامل لوله رحاوی مواپکیج رساند. جعبه می
 .که به صورت اختیاری عرضه می شود های دودکش گاز خروجی است

I.  (1روش نصب )شکل 

II.  (2راهنمای کاربر )شکل 

III.  (3لوازم جانبی اتصال )شکل 

 a.1در خروجی دودکش نصب شده( مانع حرارتی( 
b.2 ان کنندههای آویزپیم 
c.3 رولپالک 

IV. (4)شکل  ان کنندهصفحه آویز 

V.  (5مجموعه دودکش گاز خروجی )شکل 
 

  

 

 دفترچه راهنمای نصب : 2شکل  : لوازم جانبی اتصال3شکل 

  
 کنندهان : صفحه آویز4شکل  مجموعه دودکش گاز خروجی: 5شکل 

  
 

 دارید.ها و غیره(. از دسترس کودکان دور نگهبندی را دور نیندازید )پالستیک، نایلون، بستهمواد بسته
 
 
 
 
 
 
 
 

 : روش نصب1شکل 
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 پکیجقوانین نصب  .2.1

 پکیجهای نصب قوانین کلی برای محل .2.2.1

نظر  دستگاه ممکن است بدون در( وجود ندارد. C نوع ) غیرقابل نفوذپکیج های نصب برای محلهیم محدودیتی 
ها ها  و تراسمانند بالکنها ممکن است در مناطقی پکیج این نصب شود. همچنین،  تهویه، نوع گرفتن حجم اتاق و 

باید پکیج شود. اعمال پکیج  زدگی یخ ن از عدم اطمیناحصول اقدامات احتیاطی برای  بایستی نصب شوند که در آنجا
گاز مورد استفاده قرار و پکیج بین خط  باید از شلینگ مخصوص گاز درستی بر روی یک دیوار ساختمان نصب شودبه 

نباید از ابعاد مجاز تعیین شده توسط مقامات محلی  Cو   A،B  نوع های برای استفاده از دستگاه شلینگگیرد. طول 
عملیات  های تهویه شده با جریان هوا متصل شود.به محل غیرقابل نفوذ،نوع از باید های دودکش خروجی تجاوز کند.

ها در براساس اشکال مختلف، عمودی، حداقل فاصله افقی، مناطق متقاطع کانال دودکش نصب )موقعیت خروجی لوله
های بر اساس استاندارهای قانونی، قوانین موجود و در مطابقت با مقررات فنی محلی و روشصورت وجود و غیره( باید 
 فنی مورد نیاز انجام گیرد.

 

 غیرقابل نفوذپکیج های نامناسب برای نصب محل .2.2.2

 های ساختمان،پلهراه 

 های زیر شیروانی، ها، اتاق، حیاطهای تهویه و بادگیرفاده عمومی، راهراهروهای در دسترس برای است
در محل های عمومی مثل و مناطق مشابه مورد استفاده عموم، درب خرو  اضطراری، انبارها، سالن

 نصب شود.پکیج ساخته شده مخصوص  بیرون از دردر محفظه مدارس باید 

 ها،های بین ساختمانحیاط 

  پشت بامباریک لبه های، 

 ها،دیوارهای باالی دودکش 

 های محصور،بالکن 

 ها که در اتاقکی مورد تأئید شرکت مربوطه قرار گرفته است(،جز آنهای باز )بهبالکن 

 شود،ساختارهای برآمده که مانع از خار  شدن گاز خروجی می زیر 

 طور مستقیم، تحت تأثیر مقاومت بادی قرار دارند،اماکنی که به 

  پکیج نصب این( نوع غیرقابل نفوذ Cدر ورودی ) هایی که هوای تمیز برای واحدهای دیگر فراهم
 است. نوع نمایند، مممی

 

      انتخاب محل نصبو  پکیج دیواریصب ن  2.2.3.

  ایمن باشد. و باید به درستیپکیج نصب دیواری برای 

 روش فنی صحیح و طرح کلی باید بر اساس پکیج به عنوان استانداردی است که  کنندهانصفحه آویز
و برای اهداف دیگر مورد شده نصب واشر الستیکی با  نیمه کاملبر روی دیوار آجری کامل یا  نصب،

 نگیرد.استفاده قرار 

  ،شود.از ضمانت خار  میپکیج اگر روش و مواد متفاوتی برای نصب استفاده شود 

 .اگر نصب روی دیوار آجری نباشد، ابزارهای حمایتی دیگر مورد نیاز خواهد بود 

  باید بر روی دیواری مقاوم به آتش نصب شود.پکیج 

  پیشنهاد شده است. هداخل دستگا کنندهانمتر برای نصب صفحه آویز 2/2تا  8/1ارتفاع 

 و فضای حداقل  پایینسانتیمتر از  30باید در ارتفاع حداقل پکیج هایی با فضای نصب محدود، برای محل
 سانتیمتر از هر دو طرف نصب شود تا دسترسی آسان برای تکنیسین خدمات، میسر باشد. 5

 

  هایی که دارای مواد قابل انفجار، قابل نباید در محیطپکیج نصب
 اشتعال و گازهای اسیدی باشد انجام گیرد.

 های دستگاه یاگاز، رادیاتور نباید در نزدیک اجاقپکیج  نصب
 گرمایشی صورت پذیرد.

  ها نصب کرد اما باید توان در کابینتهای غیرقابل نفوذ را میپکیج
 سانتیمتر فضای خالی موجود باشد. 5حداقل از طرفین، 

 سانتیمتر فاصله  30، باید حداقل اگر یک آشپزخانه مجهز نصب شده
 سانتیمتر در طرفین برای دسترسی موجود باشد. 5و پکیج در زیر 

  وسایل الکتریکی، ابزارهای خورنده، قطعات مبلمان و یا تجهیزات
قرار ندهید، ممکن است خطر نشت آب از سوپاپ پکیج را در زیر 

 ایمنی حین نصب وجود داشته باشد.
 

 ابعاد و اتصاالت .2.2.3

 
 الواپکیج : اتصاالت ابعاد 6شکل 

  بارلی وارم هاوسالوا 
A :رفت سیستم گرمایش 
Bخروجی آب گرم : 
Cورودی گاز : 
D سرد: ورودی داخلی آب 
E :برگشت سیستم گرمایش 
F :پرکن شیر 
Gمانومتر : 
H :شیر اطمینان 
Iتخلیه :       J : 220ورودی برقV 50H  اظطراری پکیج 
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 پکیج: ابعاد و اتصاالت الواپالس 7شکل 

 
 هاوسالواپالس وارم

A :رفت سیستم مرکزی گرمایش 
Bخروجی خانگی آب گرم : 
Cورودی گاز : 
D سرد: ورودی داخلی آب 
E :برگشت سیستم مرکزی گرمایش 
Fسوپاپ پرکن : 
Gمانومتر : 
H اطمینان شیر: خروجی 
I:تخلیه شیر 
J : 220ورودیV 50H 

 
 

 

 

 آب گرم خانگی نصبادیاتور و ر .2.2.4

رادیاتور و تعداد آن و  نوع نصب رادیاتور و گرمایش زمینی باید مطابق با مشخصات فنی و محاسبه تلفات گرما باشد. 
 های تأسیسات گرمایش زمینی باید مطابق با محاسبات تلفات گرما باشد. تعداد لوله

  بار 6تأسیسات رادیاتور باید با مقاومت حداقل (Bar)  .طراحی شده باشد 

  بار باشد، باید کاهنده فشار نصب گردد. 5/6اگر فشار شبکه شهری بیش از 

 شدگی و اتصاالت، تا حد امکان شود که نصب رادیاتور به صورت خط دوبل ساخته شده و در آن از خمتوصیه می
 خودداری شود.

  رادیاتور و خط ورودی شیر آب )آب شهری( نصب شود. برگشت باید در صافی آبفیلتر 

 درجه  80تواند حداکثر )کیلووات( مخزن می 24)انبساط دارد لیتری  8چرخه  رادیاتور به عنوان مثال، وقتی
تأسیسات لیتر  170درجه سانتیگراد در سیستم گرمایش زمینی(  55)لیتر و  140سانتیگراد در سیستم رادیاتور( 

های باالتر تأسیسات در نظر گرفته شود. حمایت کند. مخزن انبساط دیگری نیز باید برای حجمانبساط آب را 
های باالتر تأسیسات مورد استفاده قرار لیتری و مخزن انبساط اضافی باید برای حجم 170تأسیسات انبساط 

 گیرد.

  ترموستاتیک نباید در رادیاتور  شیر ترموستاتیک رادیاتور به همراه هم استفاده شوند؛ شیراگر ترموستات اتاق و
 در محلی که ترموستات اتاق قرار دارد نصب شود.

  متر در نظر گرفته شود. 2/1 تر ازبرای کارکرد مؤثر در رادیاتورهای طوالنی بایستمیاتصال صلیبی 

 استفاده قرار هایی برای رادیاتور و دیوارهایی که محل عبور آب گرم خانگی است، مورد پوشش که الزم است
 های ناشی از گرمایش جلوگیری به عمل آید.ثابت شود تا از انبساط ،های مخصوص دیوارگیرد و با گیره

لوله دودکش گاز خروجی و اتصاالت لوازم  .2.2.5

 جانبی

پکیج اندازی اگزوز گاز مجموعه لوازم جانبی دودکش برای استفاده در نصب و راه
اصل بوده و با توجه به  بارلی هاسغیرقابل نفوذ، باید جزء لوازم دودکش وارم

 دستورالعمل نصب، استفاده شوند.

 فاصله های محیطی اتصاالت خروجی دودکش .2.2.6

را برای مشاهده محل قرارگیری لوله خروجی مجموعه دودکش مالحظه  10شکل 
ملی و محلی نصب شود. هیم های دودکش باید مطابق با دستورالعملبفرمایید. 

 100باید بسته شوند. اگر لوله خروجی از ن ،بخشی از لوله دودکش یا اتصاالت
یک  سانتی متری 50نزدیک یک شیار پالستیکی یا رنگ شده یا  سانتی متری

 100یک سپر آلومینیومی با طول حداقل  الزم است کهلبه رنگ شده عبور نماید، 
 2حداقل  بایست درمیلوله خروجی  در زیر شیار یا لبه قرار گیرد. سانتی متری

میلیمتر باالی سطوحی که در دسترس افراد هستند قرار داشته باشد. در شرایط 
هایی نصب نباید در محلمعین آب و هوایی، لوله خروجی باید بخار آب خار  کند؛ 

 نصب شود.  است، خسارتکه بخار آب باعث 
امکان این گازهای اگزوز باید از ورود به فضاهای تهویه دودکش بازداشته شوند. 

، از دیوار بدون نیاز به مداخله ،از داخل اتاقپکیج سیستم دودکش وجود دارد که 
شود تا سطح  قرار دادهبایست اتاقکی در دیوار د. به این دلیل، میخارجی نصب شو
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  بسیار پایین جریان مطابقت دمی د و خود را با ررکنمی بار عمل  5/0ار کمتر از ربا فش سرددر فشار آب پکیج
گرم  دمای مورد نیاز نیست. به این دلیل، باید خط آباین شرایط، قادر به تأمین گرمایش آب در دهد و در می 
قطر دارند و کمترین میزان خم شدگی  “ ½هایی که حداقل خانگی در کمترین فاصله ممکن با لوله سرد و

 ، نصب شود. دارا هستندممکن را 

  تقویت ردد. بایست برای اطمینان از کفایت آب گرم خانگی تأمین گبار فشار آب ورودی به شبکه، می 1حدقل
 نیز باید در صورت لزوم استفاده شود.  بآکننده فشار 

 گردند.تخلیه طور کامل تمیز شده و تمام ضایعات آن قبل از تکمیل نصب رادیاتور، باید به 

 
تر قرار گیرد تا پایین %3: تنظیم شیب دودکش. انتهای دودکش هوا باید در سطح 9شکل 

  جلوگیری شود.پکیج قطره آب یا تراوش آن به  گونهاز ورود هر

داخلی کانال را که محل عبور لوله خروجی از طریق دیوار است، به ویژه در 
 دیوارهای ضخیم، پوشش دهد

 

 
 : موقعیت مکانی دودکش10شکل 

 

  محل قرارگیری دودکش حداقل فاصله

 A میلیمتر زیر پنجره 30 

75 mm. آب اریش ریز B 

20 mm. زیر لبه C 

200 mm. بالکن ریز W 

150 mm. آب یعمود یلوله ها تا E 

300 mm. یرونیب اییداخل های گوشه F 

300 mm. بالکن ایسقف  ن،یزم سطح در G 

600 mm. دودکش است ابط بتکه مر بعدیوارید H 

1200 mm.  استتا دودکش بعدی که بر روی دیوار دیگر گاراژ S 

1200 mm. تا دیوار بعدی گاراژ J 

1500 mm. (ی)عمود واریهمان د بر روی گریدودکش د تا R 

300 mm. (ی)عمود واریهمان د یبر رو گریتا دودکش د Q 

300 mm. 
 شیر/  بر رویپنجره دیگر

 عمودی شیربر روی پنجره دیگر / 
M 

300 mm. در سطح سقف P 

300 mm. مجاور وارید تا F 

300 mm. تا پنجره موجود بر روی دیوار مجاور I 

1000 mm. تا دودکش بعدی L 
 

 

 نصب با تنظیمات دودکش افقی .2.2.7

 پکیجبه  دودکش دو جدارهاتصال مجموعه دودکش افقی 
است، هوای استفاده شده را از خار   دودکش دو جدارهشما مدلی پکیج که  ئیکهاز آنجا

برای کند. گرفته و گازهای خروجی ناشی از سوختن را از طریق دودکش مشابهی تخلیه می
استفاده و نصب دودکش بسیار مهم است.  از انتشار گازهای بیش از حد مضر، جلوگیری

دارنده وسیله دارهای الزم را به اطالع بنابراین در هنگام انجام اتصاالت دودکش، باید هش
 رساند.

  دودکش استاندارد کافی نیست، انتخاب دودکش را برای اتصال مجموعه اگر
 انجام دهید.دودکش خارجی 

 بینید، می 11طور که در شکل را در انتهای دودکش همان واشر الستیکی
برای یکی کردن انتهای دودکش خروجی قرار دهید. بعد از قرار دادن انتهای 

ز قبل ایجاد خروجی دودکش از طریق بخش خارجی دیوار و سوراخی که ا
 (.8شده، پیم اتصال دیوار داخلی را به انتهای دودکش ثابت نمایید )

خود را در پکیج دودکش  زانوییدرجه  90نصب شده در  واشر الستیکیانتهای دیگر 
نصب شود  واشر الستیکی( باید بر روی 3انتهای خروجی دودکش خود قرار داده و گیره )

درجه روی فلنج اتصالی دودکش  90 زانوییسپس (.12و به آرامی به پیم بسته شود )شکل 
های قرار در نهایت، بعد از بستن پیمهای بسته شده ثابت نمایید. و به پیمنموده  تنظیمرا 
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 ترین عناصر را از لیست لوازم جانبی اتصال ما با توجه به لطفاً مناسب
 هشدارهای داده شده در راهنمای کاربر انتخاب نمایید.

 ( با استفاده از  پیم فلنج 1دار را زیر بخش خمیده ثابت نمایید )بخش لبه
 .پکیجهای روی ( از طریق سوراخ11فلنج ) واشر الستیکی( از طریق 10)

 2 های لوله ( در شکاف2) دوجدارهدر مجموعه دودکش  دودکش دو جداره
 درجه قرار دارند. 90 زانوییداخلی در هر دو انتهای 

 درجه در تماس با مجموعه محدود کننده  90 زانویی( را در 8) واشر الستیکی
 داخل پیم قرار دهید.

سریعاً پیم اتصال دیوار داخلی را بر روی سطح دیوار ،  واشر الستیکیداده شده بر روی 
 . ان حاصل نماییدی دودکش و دیوار اطمینفشار دهید و از نفودناپذیر

، طول کافی را ندارد، باید دارای مهر استاندارد  دودکش دو جدارهکه مجموعه در زمانی
هاوس با توجه به نیازها  وارمبارلی ، از یک فروشنده مجاز  دو جدارهلوازم جانبی دودکش 

استفاده قرار ، نباید مورد  که اصل نیستند دو جدارهسفارش داده شود. لوازم جانبی دودکش 
 گیرند.

 برای اتصال افقی: دودکش دو جدارهلوازم جانبی  -
 های گیره.، گیره و پیم واشر الستیکیمیلیمتر(،  1000الف( لوله فرعی )

 های گیره.، گیره و پیم واشر الستیکیدرجه،  90 زانوییب( 
 های گیره.، گیره و پیم واشر الستیکیدرجه،  45 زانویی ( 

 

 

 درجه 90 زانویی .1

 واشر مهر و موم .2

 واشر الستیکی .3

 گیره .4

 لوله دودکش خارجی .5

 لوله دودکش داخلی .6

 دیوار داخلی بسته شدن فلنج .7

 دیوار خارجی بسته شدن فلنج .8

 قفس حفاظت .9

 واشر فلنج .10

 واشر الستیکی .11

 های گیرهپیم .12

 کالهک کنترل هوای مطبوع .13

 گیریکنترل اندازهدرپوش  .14
 پکیجهوموسنتریک  دودکش دو جداره: مجموعه 11شکل 

 

 

 

 دو جدارهی دیواری دودکش : خروج12شکل 
 پکیج هوموسنتریک 

 مجموعه دودکش هایبخش: نصب 13شکل 

 

 

 

 

 پکیج به  دو جدارهاتصال عمودی مجموعه دودکش 
است، هوای مصرف شده خارجی را گرفته و  فن دارهرماتیکشما مدل پکیج  از آنجائیکه
 کند.تخلیه می

a :درجه( 45استاندارد مجموعه دودکش ) زانویی 
bلوله بسط دودکش : 
c :درجه اضافی 90 زانویی 
dمجموعه استاندارد لوله دودکش : 
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 رینگ مانع: 14شکل 

 
 

 جبران گاز خروجی کاهش طول لوله )متر(

1>L>0 

5>L>1 

 قرار دادن کاهنده
 رینگ مانعبدون 

 

متر تجاوز کند.  5افقی، نباید از  زانوییبا یک  دو جدارهطول کل مجموعه دودکش 
یابد. متر کاهش می 1درجه،  45 زانوییدرجه انحنا یا دو  90همچنین، طول کل با هر 

 توان به کار برد.درجه را می 90 زانوییقطعه با  3حداکثر 

 درجه در نصب دودکش45 زانوییدرجه و دو  90 زانویی: نمونه یک III 17شکل 

 
a- درجه( 45مجموعه دودکش ) استاندارد زانویی 

b- لوله بسط دودکش 

c- فرعیدرجه  45 زانویی 

d- مجموعه لوله دودکش استاندارد 

e- فرعیدرجه  45 زانویی 

f- مجموعه لوله دودکش استاندارد 

 

 عمودینصب با تنظیمات دودکش  2.2.13

دار وصل شود های شیبتواند همچنین به طور عمودی به سطوح صاف و بامشما میپکیج 
بسته به وضعیت محل نصب انجام داد. برای  ،توان با لوازم جانبی در دسترسکار را میو این

 5( مجموعه دودکش عمودی، Ø 60/100 mmمتر با ) 5اتصال به سطوح صاف، ارتفاع 
 ( مجموعه دودکش عمودی مورد نیاز است. Ø 60/100 mmمتر با )

 

 
 

 : نصب مجموعه دودکش عمودی18شکل  درجه در نصب دودکش 90 زانویی: یک نمونه از 15شکل 

 
 درجه در نصب دودکش 90 زانویی:  نمونه دو II 16شکل 
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 اجرا
L1  =3/0 متر 
L2  =5/0 ( زانوییدرجه  45متر )معادل طول 
L3 =1 متر 
L4 =5/0 ( زانوییدرجه  45متر )معادل طول 
L5 =5/0 متر 
L6 =5/0 متر 
L  =متر=  5متر    3/3کل Lmax> 3/3  متر 
 

 اجرای صحیح

 : اجرای نصب مجموعه دودکش عمودی19شکل 
 

 استفاده از دودکش مخفی 2.2.14

 

 
 : نصب دودکش مخفی20شکل 

 

 اجرا
L1  =2/0 متر 
L2  =1 ( زانوییدرجه  90متر )معادل طول 
L3 =6/0 متر 
L4 =1 ( معادل طول زانوییدرجه  90متر) 
L5 =8/0 متر 
L6 =2/0 متر 
L7 =1  (معادل طول زانوییدرجه  90)متر 
L8 =5/0 متر 
L9 =5/0 (45  معادل طول زانوییدرجه) 

L10 =5/0  متر 
L11 =1  (معادل طول زانوییدرجه  90)متر 

L  =متر=  18متر     1/8کلLmax > 1/8  متر 
 
 

های بیرونی منزل که تا نصب در قسمت 2.2.15

 شده است.ای حفاظتاندازه

شده ای حفاظتهای بیرونی تا اندازهقسمتتواند در میپکیج این  دستورالعمل نصب:

نصب شود اما برای مناطقی که در خطر خسارات جوی مانند باران و برف قرار دارند، نامناسب 
 د.باشمی
 

مجهز به سیستمی است که با فعال نمودن خودکار پمپ پکیج دستگاه  حفاظت از سرما:

جلوگیری  زدگی نتیگراد است، از یخ درجه سا 5متر از در زمانی که دمای آب داخلی ک مشعلو 
 نماید.می

 تنها بستگی به شرایط مورد اشاره در زیر دارد: زدگی یخ عملیات حفاظت از 
 اگر دستگاه به طور صحیح به منابع گازی و الکتریکی متصل شده باشد؛ -

 اگر گاز و برق دستگاه با روشی ثابت تأمین شده باشد؛ -

 احتراق، در شرایط خرابی نباشد؛بود ماگر دستگاه به دلیل ک -

 های رادیاتور باز باشند؛شیررادیاتور کامل بوده و  مدار بستهاگر فشار  -

تا  زدگی  یخاجزاء اصلی فراهم شده، آسیبی ندیده باشد، دستگاه در برابر  -
 درجه سانتیگراد محیطی حفاظت شده باشد. -5از  پایین تردمای 

درجه  -5زمانی که دستگاه در محیطی با دمای کمتر از  درجه سانتیگراد: -5کمترین دما 
سانتیگراد نصب شده باشد و تأمین گاز به دلیل عدم امکان احتراق دچار اختالل شده یا 

یخ فعال نیست و خرابی ناشی از  زدگی یخ متوقف شده باشد، احتماالً سیستم جلوگیری از 
 زدگی یخ های زیر، باید برای جلوگیری از خطر در دستگاه رخ خواهد داد. دستورالعمل زدگی 

 لحاظ شود:
های سازنده با احتیاط با توجه به دستورالعمل یخمدار گرمایی ضد  در توانمی -

 استفاده نمود.

 

 
دودکش غیرقابل  نوع زمانی که دیوارهای قابل اشتعال یا معابری با 

ا و لوله دیواره مواد عایق مقاوم در برابر آتش، بینبایستی نفوذ داریم، 
 گیرند.تخلیه گاز اگزوز قرار

گلیکول و پروپیلن مقاوم هستند.  یخدر برابر مایعات ضد  پکیج،مواد الزم برای ساخت 
 نمایید. پیگیریباشد، هشدارهای زیر را که توسط شرکت تأمین کننده برای دفع ایمن می

 اگر دستگاه به درستی به منبع الکتریکی وصل شده باشد؛ -

 کلید اصلی روشن باشد؛ اگر -

درجه سانتیگراد  -5از پاین تر در دمای  زدگی در برابر یخپکیج تحت این شرایط، دستگاه 
 محافظت خواهد شد. 
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 تنها در این شرایط تضمین شده است: زدگی یخ از پکیج حفاظت دستگاه 
 ضمانت معتبربودنخسارات ناشی از قطع برق و مسائل ذکر شده در صفحات قبلی درباره 

تر از صفر درجه هایی با دمای پاییندر مکانپکیج در مواردی که دستگاه  تبصره:

الزم )هم برای آب گرم خانگی و هم برای اهداف رادیاتور(،  قرار گرفته باشدسانتیگراد 
 بندی شوند.ر آب عایقیهای شهم تأسیسات رادیاتور و هم لولهاست که 

 

 اتصاالت الکتریکی 2.2.16

های ایمنی در یک تأسیسات مؤثر زمینی که به دنبال دستورالعمل اتصال دستگاه بهبا 
های استفاده از لولهخود اطمینان حاصل کنید. پکیج نیروی کار است، از ایمنی الکتریکی 

 .اتصال گاز و آب برای اتصال به زمین خطرناک و غیرقابل قبول است
اتصال زمینی  نمودنعدم فراهم ه در اثر خسارت و زیانی ک گونه برای هرشرکت هشدار: 
مناسب نبودن اتصال به دلیل عدم انجام این کار توسط یک متخصص برق یا  یدستگاه

 به افراد یا اموال،ها و استانداردهای موجود در کشورفردی ثبت شده مطابق با دستورالعمل
 وارد شود، پاسخگو نخواهد بود. 

رای تأمین الکتریکی مطابق با نیروی حداکثر بهمچنین، اطمینان حاصل شود که نصب 
با پکیج نصب شده است. پکیج به میزانی است که در برچسب مشخصات فنی  ،برق
 شود. عرضه می X نوع های ویژه برق متناوب کابل
کابل تأمین برق باید  باشد.میرا دارا  IPX5Dسطح حفاظت  ، هاوسوارمبارلی پکیج 

متکی به د و گردوصل  L-Nهای هرتز  با قطب 50 -%15؛ %10ولت+  230به شبکه 
دستگاه باید در همان شبکه قرار گیرد.  ،تنها به برق تک فاز خانگی باشدمی اتصال زمینی

لت و 255لت و حداکثر و ر به فعالیت عادی بین حداقلشما به ترتیبی طراحی شده که قاد
گیرد، توصیه اگر این دامنه در شبکه برق شما قرار نمیباشد. ق با استاندارها میمطاب
برای  بارلی وارم هاوسکننده ولتاژ استفاده شود. با خدمات مجاز شود که از تنظیممی

 جایگزینی کابل، تماس حاصل نمایید. 
جایگزین شود، لطفاً از  کابل ورودیشده را دنبال کند. اگر کابل برق باید مسیر تعریف

شما مجاز به استفاده از شبکه برق عمومی، استفاده نمایید.  3,15Aیا  2A نوع فیوزهای 
 شده نیستید.های تقویتچندگانه و کابل پریزهایآداپتور، 

 

، سنسور دمای هوای یکنترل های اختیاری: ترموستات اتاق 2.2.17

 خارجی و غیره
، سنسور دمای هوای خارجی و یاقترموستات اتکننده همچون های کنترلباید دستگاه

متصل شود؛   پکیج بارلی وارم هاوسبه دستگاه خدمات مجاز، هایتوسط تکنسینغیره،
به پایان پکیج در مواردی که اتصال توسط افراد غیرمجاز انجام شود، ضمانت دستگاه 

 خواهد رسید. 
 

 
  پکیج : اتصاالت ترموستات اتاق و سنسور دمای هوای خارجی 21شکل 

 پکیج لوازم جانبی کنترل                                  
 

 
KIT RFRC03  ریزی شده، دارای برنامه هفتگی، ترموستات بزرگ، برنامه نمایشگربا

 یسیم اتاقبی

 
RC08  ترموستات  سیم دارریزی شده، دارای برنامه هفتگی، بزرگ، برنامه نمایشگربا

 یاتاق

 
RC07 یترموستات اتاق سیم دارریزی شده، دارای برنامه هفتگی، برنامه 

 
  سنسور دمای هوای خارجی

 

 

 



14 
 

 قوانین نصب هیدرولیک .2.3

 کننده( آبساختار رادیاتور )گرم 2.3.1

 
هشدار: به منظور جلوگیری از خار  شدن دستگاه از ضمانت، قبل از 

های گرمایشی در مبدلضایعات یافت شده را ، پکیجانجام اتصاالت 
تا حد امکان با ، ، هیترها و غیره(کف گرمایش از  یاه)لولهرادیاتور 
 .نماییدحالل یا مواد مشابه تمیز مواد 

در غیر این صورت، این ضایعات، ممکن است تأثیر منفی بر عملکرد دستگاه داشته باشند. 
در مورد را در رادیاتور، مقررات مربوط به استانداردها  به دلیل پیشگیری از رسوب آهک

 تأسیسات آب گرم و رادیاتور خانگی رعایت نمایید. 
 

 
سختی آب  هایی کههشدار: برای جلوگیری از رسوب آهک در مکان

شود که کیت ضد آهک درجه فرانسوی است، توصیه می 25بیشتر از 
را از آهک حفظ نموده و کارایی مبدل  دستگاهتانرا نصب نمایید تا 

 حرارتی آب گرم را حفظ نمایید.
 

 کنندهنصب رادیاتور پرکننده/خالی 2.3.2

نشان  Mکه با نماد رسد. بار می  5/1تا  1اطمینان حاصل کنید که فشار در مانومتر به 
رادیاتور بعد از  مدار بسته برای پر کردن تأسیسات کنشود. با چرخش شیر پر داده می
شیر پر ،نشان داده شده است Fنماد با  7و  6های پایین صفحات که در شکلپکیج نصب 
را باز  های رادیاتورشیرهای ساعت و تخلیه دوباره هوا را با چرخش در جهت عقربه کن

 کرده هواگیری شود.
اطمینان  شیرباید به یک قیف تخلیه متصل شود. به عبارت دیگر،  ،پکیج اطمینان  شیر

 و سازنده نباید به دلیل تخلیه آب در اطراف دستگاه پاسخگو باشد.  بودهباید فعال 
 

 پمپ گردش 2.3.3

سطح الزم است که سرعت است،  سطحمجهز به یک پمپ دارای سه ، پکیجاز آنجا که 
نیز لزوماً جریان مورد نیاز   دبیو  گشتهپمپ با توجه به خط فشار افت بحرانی انتخاب 

 . گرددنگهداری  ،باید بر اساس این فشار

 پکیجاندازی اولیه ها برای راهکنترل 2.3.4
بارلی وارم باید توسط خدمات مجاز پکیج اندازی دلیل جلوگیری از ابطال ضمانت، راهبه

خدمات نصب از  های اولیه که باید قبل از درخواستسازیآمادهانجام شود. در ادامه،  هاوس
 بینید:مجاز انجام شود، می

 

 آمپری انجام شود.  3یا  2باید از طریق فیوز پکیج  برقاتصال  -

 اطمینان حاصل کنید که خانه دارای آب و گاز بدون اختالل است. -

تا  2/1اطمینان حاصل کنید که آب تأسیسات رادیاتور تأمین شده و فشار  -
 شود. مشاهده میپکیج بار در مانومتر  5/1

 

 
 : نرخ جریان پمپ/نمودار گرافیکی فشار22شکل 

 

 
 سطح سرعت 3خودکار هوا و  شیر تخلیه: پمپ به همراه با 23شکل 

  

 
 پکیج: روش کلی نصب 24شکل 

 
 گروه اتصال )اختیاری(توجه: 
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 پکیج اجزاء .         2.3.5                  
 

 
 

  پکیج: اجزاء 25شکل 

 فن .1

 هود .2

 آتش خانه .3

 مبدل حدلوله خروجی  .4

 شوفاژ NTCو  حدترموستات  .5

 آتش نما .6

 مشعل برنر .7

 بازتابنده گرما .8

 لوله ورودی گاز .9

 سه راهه آبر موتور شی .10

 فشارحد اقل سوئیم  .11

 گرم بهداشتیخروجی آب  NTCسنسور  .12

 دودکشفن خروجی لوله  .13

 مخزن انبساطوالو  شیر .14

 انبساط منبع .15

 لوله برگشت رادیاتور .16

 صفحه مانع حرارت پایین .17

 انبساط لوله اتصال مخزن .18

 پمپ .19

 ثانویه مبدل  .20

 بار 3ایمنی با فشار  شیر .21

 گاز شیر .22

 صفحه مانع حرارتی .23

 مبدل اصلی .24

 عایق محفظه احتراق .25

 یونیزاسیونزنی و الکترود جرقه .26

 صفحه منتشرکننده .27

 اتوماتیک تخلیه هوا شیر .28

 کنترل پانل .29

  شیر پرکننده .30
 
 

 هشدارهای کلی برای کاربر. 3.1    

 پکیج . استفاده از3.1.1
 

 
اگر بوی گاز را حس نمودید، خط ورودی خانه 

 کلید های خود را ببندید. پکیج های گاز شیرو 
برق را روشن نکنید و هیم عملی که باعث 

شود انجام ندهید. با خدمات ایجاد جرقه می
. نشت 1.3مجاز تماس بگیرید )رجوع کنید به 

 (.6گاز، صفحه 
 

آغاز کار در، نامه  و جلوگیری از ابطال ضمانت برای ایمنی شما
خدمات  تماس بگیرید بارلی وارم هاوسمجاز  خدماتبایست با می

اندازی آن برای  و راهپکیج های اولیه ، بعد از انجام کنترلمجاز ما
را به شما ارائه خواهد پکیجبار، اطالعات مورد نیاز استفاده از اولین
 کرد. 
 های زیر را قبل از شروع به استفاده انجام دهید. کنترل

  های گاز موجود در شیرشیر اب و مطمتن شوید که
 شما باز هستند.پکیج زیر 

  بار در مانومتر  5/1تا  1فشار تأسیسات رادیاتور بین
-هوا تخلیه میاز  بوده و سیستم پکیج واقع در زیر 

 شود.

  میرا  موضوعگاز در خط گاز شما برقرار است )این-

 با روشن کردن اجاق گاز خود متوجه شوید.(توانید 

  است. روشنفیوز برق 

  پکیجهیم ماده و محصول قابل اشتعالی در نزدیک 
 وجود ندارد.

 دودکش بسته نیست. مسیر اطمینان حاصل کنید که 

 دستگاه کنترل متصل به یا  یاگر یک ترموستات اتاق
 باشد، مطمن شوید که در وضعیت روشن قرار دارد. 

 
 

 نمایید، عملیات زیر را انجام دهید:را برای مدتی طوالنی خاموش میپکیج اگر 

 نیست، تخلیه کنید. یخرا که حاوی ضد ها آب رادیاتور 

  های رادیاتور و شیر آب را ببندید. شیرگاز و  شیر، پکیج برق فیوز 

 
 را برای مدتی کوتاه خاموش خواهید کرد، عملیات زیر را انجام دهید:پکیج اگر 

  ید.دهای رادیاتور و شیر آب را نبنشیرگاز و  شیر، پکیجفیوز برق 

  را فعال می شود.آن زدگی یخ را در وضعیت تابستان قرار دهید و عملیات ضد پکیج 

 
را پکیج شود، های تخلیه گاز خروجی انجام میدر طی عملیات تعمیر و نگهداری و تعمیراتی که در اطراف دودکش

 از بسپارید.به دست خدمات مجرا    ، کنترلپکیجاندازی بعد از تکمیل تعمیرات، پیش از راهخاموش کنید.  
 

 قوانین اصلی زیر را دنبال نمایید:

  را تمیز نکنید و از مواد قابل اشتعال استفاده ننمایید.در حال کار است، آنپکیج وقتی 

  را با دست یا پای مرطوب، و همچنین با پای برهنه و بدون پاپوش، لمس نکنید.پکیج 

 های برق را قطع نکنید.کابل 

 استفاده نکنید.پکیج را خاموش کرده و از فیوز آن کلیدو پکیج اند، دیدهها آسیب زمانی که کابل 

 و لوازم جانبی آن باید توسط خدمات مجاز تعویض شوند.پکیج های برق کابل 

 

 .استفاده از سنسور دمای هوای خارجی )اختیاری(3.1.2

شما نصب پکیج در دستگاه  هاوس بارلی وارمتوان توسط خدمات مجاز سنسور دمای هوای خارجی )اختیاری( را می
طور خودکار فعال به این سنسور راخواهید توانست  شما)رجوع کنید به بخش نصب؛ روش اتصال لوازم جانبی(.  شود

 نمایید. 

 

 

 الواپکیج  کنترل پانل
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 الواپکیج کنترل  پانل: صفحه 27شکل  الواپکیج کنترل  پانل: 26شکل 

 

 
 

 هاشاسیها و دکمه
1. MODE وضعیت تنظیم: دکمه 

 برای رست کردن ارور ها .2

 دمای آب رادیاتور تنظیمدکمه  .3

 DHWدمای  تنظیمدکمه  .4

 افزاراسالت اتصال به نرم .5

 صفحه نمایش دیجیتال .6

 ها و کدهای خرابی، نمایشدما، داده .7

شود. قرار دارد دیده می CHدر وضعیت پکیج عالمت رادیاتور در زمانی که  .8
دمای رادیاتور انجام شده  تنظیماحل گرمایش یا وقتی که این عالمت در مر
 زند.است، چشمک می

فعال است. و سیستم وجود پکیج شود که عالمت اشتعال تنها زمانی دیده می .9
 شود.دهد. این عالمت در زمان خرابی نیز دیده میشعله را تشخیص می

شود. در وضعیت تابستان و/یا زمستان مشاهده می DHWعالمت شیر آب .10
 DHW تنظیموجود دارد یا وقتی که  آب گرمعالمت در زمانی که نیاز برای 
 زند.انجام شده است، چشمک می

 دهنده خرابینشان .11

 نیاز است. RESETکه به  خطاوضعیت  .12

 فشار پایین آب رادیاتور .13

را دارد که وابسته به  a ± 3°Cمشخص است، تحمل پکیج دما که بر روی صفحه  شیر
 در آن قرار دارد.پکیج شرایط محیطی  است که 

(، 3، رادیاتور ) - موول 2زمینه آبی رنگ، با نور پس LCDنمایشگرالوا شامل پکیج صفحه 
 ( است.1) MODE( و 2) RESET دکمه فشاری(، 4شیر آب گرم )

RESET : شود.استفاده میپکیج ناشی از خرابی  رفع خطاو پکیج برای ری استارت 

 
 

MODE شود.وضعیت استفاده می تنظیم: وضعیت زمستان/تابستان/خاموش برای 

 

 وضعیت در حال فعالیت و اطالعات مربوط به آن:

 توضیحات وضعیت:
     بر روی نشان دهنده  عدد  3)در وضعیت خاموش

 خاموش می باشد.(LCDنمایشگر

 رادیاتور مشاهده میآب : دمای رادیاتور+ درجه سانتیگراد+ شیرزمستانه +-

 شود.

 شود.مشاهده می آب : دمای رادیاتور+ درجه سانتیگراد+ شیرتابستانی 

 رادیاتور آب : دمای رادیاتور+ درجه سانتیگراد+ شیررادیاتور روشن +
 شود.( مشاهده مینمادچشمک زن )

 دمای آب گرم روشن :DHW +چشمک زن آب شیر+ درجه سانتیگراد
 شود. ( مشاهده مینماد)

 CH FROST PROTECTION + دمای رادیاتور+ درجه سانتیگراد :
دارای شعله است پکیج + وقتی که شعله  رادیاتور چشمک زن )عالمت(

 شود.( مشاهده مینماد)

 DHW FROST PROTECTION دمای :CH +درجه سانتیگراد +
شعله پکیج + وقتی که عالمت شعله  (نمادچشمک زن )آب شیررادیاتور و 

 (نماد)دارد 

 CH/DHW SETTING CHANGE تنظیم: تغییرCH  وقتی که
 DHWتنظیمگردد. تغییر زند فعال میعالمت رادیاتور سریع چشمک می

 شود.زند فعال میسریع چشمک می شیرنمادوقتی که 

  کلیه توابع روشن خواهد شد لطفا منتظر بمانید پکیج در زمان روشن کردن
و به حالت عادی برگرددد در آن زمان به تمام شود پکیج تا فرایند استارت 

 هیم دکمه فشاری و ولوم ها دست نزنید .

 

CH                     سیستم( گرمایش مرکزی( :DHW آب داغ خانگی  
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های روشن/ خاموش/ آماده به کار/ انتخاب حالت .3.2

 تابستان/ زمستان

که نشان  مقدار درجه حرارت استفاده کنید.پکیج را برای قطع اتصال برق  Vکلید خودکار 
در زمانی که برق دستگاه تأمین است، برابر با مقدار درجه حرارت آب در تأسیسات  می دهد 

 .باشدمی
 

 وضعیت روشن/ خاموش/ آماده به کار .3.2.1

 استفاده کنید. پکیج برای روشن/خاموش کردن اتصال برق  Vاز کلید خودکار )فیوز( 
 

 

 نمایشگرکند، ع به کار میبرای اولین بار شروپکیج  وقتی
دهد )به عنوان مثال یک عدد را نشان می ،و بعد nGحروف 

 ( که نشان دهنده کیلووات برق دستگاه است.24

 

 شود.سپس عالمت خاموش مشخص می

 

 در حالت استندبایپکیج شود. اکنون می خاموشنور دستگاه 
)آماده به کار( است. مقدار درجه حرارت در  نشان می دهد 

زمانی که برق دستگاه تأمین است، برابر با مقدار درجه حرارت 
 آب در تأسیسات است.

 

 راه اندازی وضعیت زمستانی .3.2.2

هم برای گرمایش محیط و هم برای فراهم نمودن آب گرم پکیج دستگاه  ،در این حالت
 کند. فعالیت می

 

( تنظیم شده و تنظیم درجه 3با کلید ) ردرجه حرارت رادیاتو
( انجام شده و درجه 4حرارت آب گرم خانگی با کلید )

 شود. ( بر روی صفحه نشان داده می7حرارت آن با نشانگر )
 

 

را نگهدارید، تا  MODE، دکمه پکیجبرای روشن کردن 
بر روی صفحه مشاهده شود، وقتی مستطیل که یک زمانی

 کامل شد، دکمه را رها نمایید. مستطیل
 

 

به طور اولیه در وضعیت رادیاتور قرار پکیج در این موارد، 
گیرد. این عالمت در سمت چپ صفحه قرار گرفته و می

دمای تأسیسات رادیاتور بر روی صفحه مشخص شده و بعد 
شود. در این وضعیت، شما باید با نور صفحه خاموش می
درجه  80تا  35( دما را بین 3تور )دکمه تنظیم کننده رادیا
 سانتیگراد  تنظیم نمایید.

 

 

های ساعت چرخانده شود، مقدار وقتی دکمه در جهت عقربه
های درجه حرارت زیاد شده و وقتی بر خالف جهت عقربه

یابد. مقدار تنظیم شده، بعد ساعت چرخانده شود، کاهش می
کردن دکمه ثانیه بعد از رها  5تا  4از چشمک زدن برای 

همچنان مقدار درجه حرارت تأسیسات را نشان  تعیین شده و
 دهد.می

 

 

درجه  50رادیاتور تا اگر سیستم گرمایش از کف باشد باید ولوم 
د کار آن را از داخل تنظیم نمای سانتی گراد تنظیم شود و یا سرویس

 برای گرمایش از کف
 
 

 

 

تنظیم دمای آب توانید با دکمه در این وضعیت، شما می
درجه  60تا  35(، درجه حرارت را بین 4گرم خانگی )

-را مشاهده میکه عالمت آن سانتیگراد تنظیم نمایید

چرخانده  آبگرم بهداشتی  DHW. وقتی دکمه نمایید
های ساعت(، شما شود )به سمت راست در جهت عقربه

مه به سمت رخاندن دکچا را باال ببرید، و با توانید دممی
توانید دما را های ساعت( می)خالف جهت عقربهچپ 

 کاهش دهید.
 

 راه اندازی وضعیت زمستانی .3.2.3

 ؛ DHWکند. برای زدن کلید وضعیت در این وضعیت برای گرم کردن آب فعالیت میپکیج 
 

 

کنید، دکمه استفاده میپکیج اگر شما برای اولین بار از 
MODE بر  عالمت مستطیل  را نگهدارید، و بعد از اینکه

پکیج روی صفحه کامل شد، دکمه را رها کنید، در مرحله اول، 
گیرد و این عالمت در سمت چپ در وضعیت رادیاتور قرار می

دمای زند. و گوشه سمت راست باالی صفحه چشمک می
تأسیسات رادیاتور باید بر روی صفحه مشخص شود و نور 

 صفحه خاموش خواهد شد. 
 

 

را  MODE، دکمه DHWگرفتن در وضعیت برای قرار 
نگهدارید و بعد از کامل شدن روی صفحه آن را رها نمایید. در 

در سمت راست و باالی صفحه  شیر  این وضعیت، عالمت
بر روی صفحه نشان داده  DHWنشان داده شده و دمای 

 شده و نور صفحه خاموش خواهد شد. 
 

 پکیجاندازی مجدد راه .3.2.4

تا  3را برای  RESETدهد. دکمه دستگاه پیام خطای خرابی/قفل شدن میدر مواردی که 
روی صفحه کامل شد رها نمایید. در این  مستطیلرا بعد از آنکه ثانیه نگهدارید و آن 4

 صورت دستگاه مجدداً آغاز به کار کرده و عملیات نیز مجدداً آغاز خواهد شد. 
 

 

 E06یا  E81خرابی ای از خطاهای دستگاه: وقتی کدهای نمونه
دهد که شود، نشان میبر روی صفحه دستگاه نشان داده می

ای در دستگاه ایجاد نشده و کار دستگاه با شکست هیم جرقه
پکیج گاز که به  شیرمواجه شده است. در این زمان، ممکن است 

های بسته شیروقتی که پکیج شما متصل شده، بسته شده باشد. 
زده شود، مجدداً شروع به کار خواهد  RESETباز شوند و دکمه 

کرد. اگر با این عمل راه اندازی مجدد دستگاه انجام نشد، لطفاً 
 با خدمات مجاز ما مشورت نمایید.

 

 پکیجخاموش کردن  .3.2.5

 تابستان قرار دارد؛ تدر زمانی که در وضعیپکیج برای ایجاد وضعیت خاموش در 
 

 

نگهداشته شود، بعد از کامل شدن   MODEوقتی که دکمه 
 و وقتی که نور صفحه روشن است،مستطیل 
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دهد که به معنی خاموش را نشان می OFFعالمت  نمایشگر
 باشد. شما میپکیج بودن دستگاه 

 

در وضعیت خاموش، زمانی که در وضعیت پکیج برای قرار دادن 
را نگهدارید، بعد از کامل  MODEزمستان قرار دارد، دکمه 

در وضعیت پکیج روشن است،  نمایشگرکه نور شدن در حالی
 تابستان قرار خواهد گرفت. 

 

 

 

سپس، از طریق تکرار کردن همین عمل، بعد از کامل شدن 
مستطیل، حروف بر روی صفحه نمایش پدیدار شده و نور صفحه 

 شود. خاموش می

 

اکنون، پکیج شما در حالت استندبای و به شکل خاموش خواهد 
 بود. 

 

  

 استفاده از سنسور دمای هوای خارجی )اختیاری(   3.2.12 

تواند توسط خدمات مجاز ما در پکیج شما نصب سنسور درجه حرارت هوای خارجی )اختیاری(،می
توانید تنظیم درجه حرارت شما میشود )رجوع کنید به: بخش نصب؛ روش اتصال لوازم جانبی(.  و 

خودکار را برای رادیاتور، با عملکرد فوری به تغییرات درجه حرارت هوای خارجی از طریق کارکرد 
که (. بنابراین، با کاهش درجه حرارت آب رادیاتور در زمانی32هوشمند و راحت، فعال نمایید )شکل 

مای آب رادیاتور وقتی که دمای هوا کاهش دمای هوای خارجی افزایش یافته، و افزایش تدریجی د
داشت، و در این صورت از تنظیمات دمای توان کارکرد آن را کارا و اقتصادی نگاهیافته است، می

نیاز خواهید شد. این سنسور وقتی فعال است که فارغ از شکل یا دسترس بودن رادیاتور بی
ن درجه حرارت خروجی و دمای خارجی ترموستات آن، به طور مستقل متصل شده باشد. رابطه بی

ای که در پانل پکیج قرار های ارائه شده در نمودار زیر، بر اساس موقعیت دکمهبا توجه به منحنی
 شود. دارد، تعریف می

(، تنظیمات بر اساس میانگین دمای هوای 32بعد از اتصال سنسور دمای هوای خارجی )شکل 
شود. خدمات مجاز ما این تنظیمات را در زمان نصب ف میخارجی در استان شما با پارامتر تعری

 (. 33انجام خواهد داد )شکل 

 
 

برای بردن پکیج به وضعیت خاموش، وقتی که پکیج خاموش کردن  3.2.10

 در وضعیت تابستان قرار دارد؛
 

 

ترموستات اتاق باید در 
متری  1//50و  25/1ارتفاع 

 30از زمین و حداقل با 
 فاصله قرار گیرد.سانتیمتر 

 

سانتیمتر فاصله باید از  30حداقل 
ها برای گردش هوا درها و پنجره

 وجود داشته باشد.

 : موقعیت ترموستات31شکل 
 

هاوس باید در تماس با آب یا رطوبت زیاد تعمیر، نگهداری و خدمات: ترموستات اتاق بارلی وارم 
 گونه خسارت خارجی باشدو بدون هیم

 

 استفاده از ترموستات اتاق )اختیاری( . 3.2.11

 برای قرار دادن پکیج در وضعیت خاموش در زمانی که در وضعیت تابستان قرار دارد؛

 عملیات تخلیه هوا

 های الوا، پریوا و انروا:فعال کردن منو برای مدل

که دکمه ثانیه در زمانی 5برای بیش از  RESETتواند با فشردن دکمه عملیات تخلیه هوا می
CH  و دکمهDHW  در وضعیت حداکثر هستند، فعال شود. از طریق فعال شدن این عمل، شیر

 کند.کند یا عمل نمیسه گانه و پمپ برای تخلیه هوای داخل تأسیسات رادیاتور عمل می

  

 
 های کارکرد سنسور درجه حرارت هوای خارجی: منحنی33شکل 

 

 استفاده عمومی نوع 
  خدمات مجاز ما برای ترموستات اتاق سازگار با پکیج بارلی وارم هاوس لطفاً با

 مشورت کنید.

 .اجزاء دستگاه را در طول زمان کار، حذف نکنید 

 را در معرض نور مستقیم یا در نزدیک منبع حرارتی قرار ندهید.آن 

 :شرکت سازنده در مورد شرایط زیر، هیم مستولیتی را بر عهده نخواهد گرفت 

 ب اشتباهالف( نص
 ب( اعمال نفوذ در دستگاه توسط افراد غیرمجاز

 

نصب دستگاه باید تنها توسط خدمات مجاز بارلی وارم هاوس انجام شود. دستورالعمل نصب:

 شود. کننده تأمین میکابل دوگانه مورد نیاز برای نصب، توسط مصرف
 

 
  : سنسور درجه حرارت هوای خارجی32شکل 
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 هواعملیات تخلیه 

 های الوا، پریوا و انروا:فعال کردن منو برای مدل

که دکمه ثانیه در زمانی 5برای بیش از  RESETتواند با فشردن دکمه عملیات تخلیه هوا می

CH  و دکمهDHW  ،در وضعیت حداکثر هستند، فعال شود. از طریق فعال شدن این عمل

 کند. کند یا عمل نمیشیر سه گانه و پمپ برای تخلیه هوای داخل تأسیسات رادیاتور عمل می

 

  

 

 عیب یابی 3.2

 جدول کدهای خرابی 3.3.1

راه حل /پکیج وضعیت   کد خطا توضیح خطا دلیل احتمالی 

÷  1 نیب دیمقدار فشار درست با د،یخود را کنترل کنپکیج مانومتر 
 ری ست. دیم کننظیرا ت حیفشار صحنیاز  بار باشد، در صورت 1،2

 .دیرا فشار ده

 حیکارآمد و صح اتیعمل یبرا اتوریادردر  و کافی فشار مناسب
 موجود نمی باشد.

 CH E 02فشار آب کم در سیستم 

 (.1کار نمی کند )پکیج 
در صورت بروز این خطا یا مشکل در سنسور آب گرم خانگی، 

NTC  این خطا را می دهد.پکیج 
 DHW E 04خطای سنسور دمای 

 E 05 خطای سنسور دمای رادیاتور خروجی  NTCکارت الکترونیکی این خطا را در سنسور  (.1کار نمی کند )پکیج 

سرویس در صورتی که بعد از ری ست کردن باز هم تکرار شود با 
 مجاز تماس بگیرید.

این خطا بدلیل دمای بیش از حد گازهایی می باشد که در داخل به 
تجمع یافته اند بوجود آمده پکیج علت بروز خطاهای دیگری در 

 است.

یبه دلیل گرمای بیش از گاز خروج یسنسور دماهشدار مربوط به 
 حد

E 13 

 (.1کار نمی کند )پکیج 
 صیدر سنسور گاز اگزوز تشخ تعادل راعدم  کی یکیکارت الکترون

 ه است.داد
 E 14 یگاز خروج یسنسور دما خطای

در صورتی که بعد از ری ست کردن باز هم تکرار شود با سرویس 
 مجاز تماس بگیرید.

به دلیل وجود فشار بیش از حد هوای خارجی، فن مسدود شده 
 است.

 E 15 خطای فن

هم تکرار شود با سرویس که بعد از ری ست کردن باز در صورتی
 مجاز تماس بگیرید.

باز هستند. به رسانی گاز وط خط یها شیر ایآ این نکته، کهکنترل 
 .انساختمکل خانه و  ،پکیجگاز  یها شیر باز بودن  کنترل ب،یترت

بدون جرقه. در مورد هر گونه درخواست برای رادیاتور و یا تولید آب 
گرم خانگی، در مدت زمانی که قبالً مشخص شده است، جرقه 

 نداشته باشد. 

 زمانی که "از اشتعال یریشگیپ تیوضع"از  خار  کردن یبرا
شود می راه اندازی به کار  طوالنی آمادهدوره  کیدستگاه بعد از 

 داشته باشد. متنظیبه ممکن است نیاز 

rE 06 

 
 

rE 08 

 (1دکمه ری ست را فشار دهید. )
به دلیل بروز هر گونه خطایی باال پکیج در صورتیکه دمای داخلی 

 رود، دستگاه خطایی اعالم می کند.
 rE 07 دوگانه( CHعمل کردن ترموستات )سنسور  از اطمینان

 

 خطا کد توضیح خطا دلیل احتمالی راه حل /پکیج وضعیت 

 .اتوریراد ستمیبدون آب در س اتیعمل پکیجاینشت آب در خط نصب و  مستله را با نصاب مجاز و یا سرویس مجاز در میان بگذارید.
E 09 

مجاز تماس  سیمجدد، با سرو میدر صورت تکرار پس از تنظ
 (1. )دیریبگ

 AUXیسنسور خروج خرابی خرابی سنسور
E 10 

مجاز تماس  سیمجدد، با سرو میدر صورت تکرار پس از تنظ
 (1. )دیریبگ

 AUXسنسور بازگشت  خرابی خرابی سنسور
E 16 

مجاز تماس  سیمجدد، با سرو میدر صورت تکرار پس از تنظ
 (1. )دیریبگ

 اتصاالت مدوالتور سوپاپ گاز شکسته شده است خرابی مربوط به داخل
E 11 

 سیسرونصاب مجاز و یا مجدد، با  میدر صورت تکرار پس از تنظ
 (1. )دیریمجاز تماس بگ

 NTC 2خطای حداکثری اختالف دما مربوط به سنسور دمای بین  چرخش ناکافی
E 17 

مجاز تماس  سیمجدد، با سرو میدر صورت تکرار پس از تنظ
 (1. )دیریبگ

 با خواندن ورودی جریان سنج WFCانتخاب  خرابی مربوط به داخل
E 19 

بار متوالی می توانند  5توجه داشته باشید: خطاها حداکثر به تعداد 
ساعت متوقف  1ری ست شوند. بعد از این تعداد، عملکرد به مدت 

می گردد و از این به بعد نیز هر یک ساعت می توانید فقط یک 
ری ست پکیج تکرار می باشد که  5تکرار داشته باشید و این هم 

 شود.

 حداکثر تعداد قفل باید ری ست انجام داد. رسیدن به تعدادی که

rE 28 

بدون مجددا پکیج ، برگشت یعاد طیولتاژ برق به شرا نکهیبعد از ا
 کند. یشروع به کار م ری ستبه  ازین

 ینیب شیحد پ به زیرپکیج استفاده از  یبرا ازیکه ولتاژ مورد ن زمانی
 می رسد دیده می شودشده 

 خطای مربوط به ولتاژ پائین
E 37 

مجاز تماس  سیمجدد، با سرو میدر صورت تکرار پس از تنظ
 (1. )دیریبگ

 فرکانس شبکه برق یخطا . نوسان در فرکانس برق.
E 40 



20 
 

مجاز تماس  سیمجدد، با سرو میدر صورت تکرار پس از تنظ
 (1. )دیریبگ

 ب،یباز هستند. به ترترسانی گاز وط خط یها شیر ایآ نکهیکنترل ا
 .انساختمکل خانه و  ،پکیجگاز  یها شیر باز بودن  کنترل

 جرقه پی در پی 6پس از  یشعله ور عدم
rE 41 

 E 42 فشار یها خطای دکمه خرابی در دکمه (1. )دیریمجاز تماس بگ سیبا سرو

 E 43 (OTارتباطات ترموستات اتاق ) خطای ترموستات اتاق تقطع ارتباط در اتصاال (1. )دیریمجاز تماس بگ سیبا سرو

به پکیج د، باشاز حد انتظار باز  مدتی بیشکه سوپاپ گاز  یهنگام (1دکمه ری ست را فشار دهید )
 خود ادامه دهد. یعملکرد عاد

 گاز بدون شعله وری شیرحد از  شیب خطای مربوط به باز ماندن
rE 44 

. داده است صیرا تشخ ونیبراسیعدم وجود کال کیالکترون هوش این خطا زمانی که کالیبرایسون تکمیل شود از بین خواهد رفت.
ی تعویض شده و یا نیاز به کیکارت الکترون یزمانکنترل نمایید،چه 

 د.تعویض دار

 ونیبراسیکال نیاز به

E 62 

ها  دودکشنیز و بوده گاز باز  یها شیرکه  دیحاصل کن نانیاطم
 (1. )کنترل شود

بوجود  دودکشدر  یمشکل او یگاز بسته است  خطوط یها شیر
 آمده است.

 خطای دلتا تی به علت عدم شعله ور شدن
rE 72 

 E 74 ثانویه CHدمای  خرابی سنسور (1. )دیریمجاز تماس بگ سیبا سرو

 گاز شیرخطای  خرابی مربوط به داخل (1. )دیریمجاز تماس بگ سیبا سرو
rE 80 

 rE 81 (2، 1اشکال در شعله وری در اولین راه اندازی ) مشکل و خرابی در دودکش (1. )دیریمجاز تماس بگ سیبا سرو

 rE 82 خطای اشکال در سوختن مشکل و خرابی در دودکش (1. )دیریمجاز تماس بگ سیبا سرو

 E 83 خطای عدم سوختن موقتی مشکل و خرابی در دودکش و یا فشار گاز (1. )نماییدفشار گاز و دودکش را کنترل 

 rE 88 چرخه خط گاز خطای در اجزاء سوپاپ گاز خرابی و (1کار نمی کند )پکیج 

 rE 98 خطای استارت کارت الکترونیکی )راه اندازی اول( خرابی مربوط به داخل (1. )دیریمجاز تماس بگ سیبا سرو

 rE 99 خطای عمومی تشخیص داده شده است.پکیج مشکل و خرابی در  (1دکمه ری ست را فشار دهید )

 خرابی، با خدمات مجاز ما تماس حاصل فرمایید.در صورت ادامه  (1)

 خود، با تکنیسین خدمات مجاز ما  مشورت نمایید.پکیج مربوط به هر گونه مسدود نمودن در لوله خروجی گاز است. در این صورت، الزم است شما قبل از ری ست نمودن  81شماره  (2)

 

 پکیجپیشنهاداتی برای استفاده اقتصادی از  3.4

تنظیم شده و پیشنهاد ما به  ECOبرای استفاده اقتصادی در وضعیت  شماپکیج دستگاه 
 را تغییر ندهید. شما این است که آن

 
 انتخاب ظرفیت صحیح

 بایستمیباید به درستی انجام شود و ظرفیت دستگاه پکیج محاسبه تلفات حرارتی محل 
برابر نیازهای هایی که ظرفیت کافی ندارند، در دستگاهبا این محاسبات منطبق باشد. 

باید بر اساس مکان مورد استفاده انتخاب پکیج  و حرارتی، به سرعت پاسخگو نخواهند بود
 شوند.

 
 عایق بندی

در کاهش تلفات حرارتی و مصرف گاز است. ترین عامل عایق بندی ساختمان شما مهم
بندی دستگاه بیشتر باشد، تلفات حرارتی به حداقل خواهد  مسلماً هر قدر که ضخامت عایق

 رسید.
 

 رادیاتورها

رادیاتور، رادیاتور خود را در خانه متعادل ترموستاتیک با ایجاد تنظیمات کاهشی از شیرهای 
از گردش هوا جلوگیری کرده و باعث عدم  دادن مبلمان در جلوی رادیاتورها، کنید. قرار

هایی که شود. کاهش شیرهای رادیاتور اتاقشتر سوخت میاحساس آسایش و مصرف بی
شوند، یا در صورت استفاده از شیر رادیاتور ترموستاتیک، برای مدت طوالنی استفاده نمی

 کند.عدم اتالف گرما کمک میهای اتاق، به ترین وضعیت و بستن دربتغییر آن به پایین
 

 شیرهای رادیاتور ترموستاتیک

استفاده از شیرهای رادیاتور ترموستاتیک همزمان از کارایی دستگاه و تعادل  توانید باشما می
 توأم با آسایش توزیع گرما در خانه اطمینان حاصل کنید.

 
 های اتاقترموستات

های اتاق، امکان تنظیم دمای مورد نیاز اتاق را بر در صورتی که شما با وجود ترموستات
تر عمل خواهد کرد. شما به صرفهپکیج شته باشید، بندی اقتصادی دااساس آسایش و زمان

خواهید تنظیم کنید و همچنین با طور که میتوانید دمای اتاق خود را آنبنابراین شما می
 جویی در در مصرف انرژی را موجب شوید.صرفه %6کاهش هر یک درجه، 

 

 نظافت و نگهداری

های ایمنی، عملکرد و قابل اطمینان بودن توجه: برای حفظ یکپارچگی پکیج و حفظ ویژگی
شما باید اجرای عملیات آن، که باعث شاخص بودن و بدون تغییر ماندن این دستگاه است ، 

نسبی نامیده تعمیرات و نگهداری را حداقل بر یک مبنای ساالنه که مطابق با آنچه نقطه 
 ، شود )بازبینی ساالنه و تعمیر و نگهداری دستگاه(، انجام دهیدمی

نسبت به جو و  ای یا محلی وبایست مطابق با استانداردهای ملی، منطقهاین عمل می
توصیه ما این است که یک قرارداد ساالنه جهت نظافت و تعمیر و باشد.  درصد آهکی آب

 د نمایید.نگهداری با یک شرکت مجاز منعق
 

 مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرند 3.5

استفاده نادرست از محصول باشد،  نتیجهرا که در  خساراتیصدمات و ضمانت داده شده 
 و خواهد شد:د. همچنین در شرایط زیر، ضمانت لغدهتحت پوشش قرار نمی

که راه اندازی و اولین استفاده از آن توسط  ،در دستگاهخساراتی و  اتصدم .1
 هاوس انجام نشده باشد. خدمات مجاز وارم

های ناشی از استفاده از محصول، بدون توجه به توصیه خساراتصدمات و  .2
موجود در دستورالعمل و کتابچه راهنما و استفاده در خار  از اهداف مورد 

 نظر.

 تباه،اش نوع ناشی از انتخاب  خساراتیصدمات و  .3

ناشی از نگهداری و تعمیرات، که توسط افرادی غیر از  خساراتیصدمات و  .4
 خدمات مجاز ما انجام شده باشد،های تکنسین

ناشی از حمل و نقل، تخلیه، بارگیری، نگهداری در انبار، خساراتی صدمات و  .5
فیزیکی )خرد شدن، خراشیدگی، شکستگی( و عوامل شیمیایی پس خسارات 
 محصول.از تحویل 

 ناشی از آتش و رعد و برق خساراتیصدمات و  .6

-ناشی از استفاده از سوخت نادرست یا سوخت با ویژگیخساراتی  صدمات و .7

 هایی که مورد قبول نیست.

 نامناسب؛ پریزهای ولتاژ  پایین یا خیلی باال؛ استفاده از  .8

 ناشی از تأسیسات برق ضعیف، خساراتیصدمات و  .9

 عدم انجام عملیات تعمیر و نگهداری سالیانه، ناشی از خساراتیصدمات و  .10

 با آب و مواد شوینده خارجی،قسمت صدمات ناشی از تمیز کردن  .11
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 تهویه

، زیرا در نگذاریدها را به مدت طوالنی به حالت نیمه باز ها، پنجرهبرای تهویه اتاق یا اتاق
ها برای مدت افتد. باز کردن کامل پنجرهاین حالت، به طور مداوم تلفات حرارتی اتفاق می

شیرهای رادیاتور ترموستاتیک را در کوتاه، نتایج بهتری برای تهویه اتاق به همراه دارد. 
 دهید.  زمان تهویه اتاق، در وضعیت حداقل قرار

 
  
 

یا در محل استفاده از دستگاه به دلیل که در دستگاه  خساراتیصدمات و  .12
والت یا لوازم جانبی استفاده شده در یک سیستم با دستگاه تحت حصسایر م

 ضمانت اتفاق بیفتد،

دلیل استفاده از دستگاه در ، که به زدگی یخ ناشی از  خساراتیصدمات و  .13
 افتد.تمان )بالکن باز و غیره( اتفاق های خار  از ساخمحل

 تغییر برچسب رجیستری و گواهی ضمانت، .14

ها و شیرهایی که شیرناشی از استفاده از آب، خار  از  خساراتیدمات و ص .15
 معین شده است، ،در دستورالعمل راهنمای دستگاه

 الذکر، باید در برابر پرداخت مبلغ انجام شود.رفع مشکالت فوق

 هاوسوارمبارلی کاربر محترم 
 ما به اهمیت تولید محصوالت خوب و ارائه خدمات خوب برای شما واقف هستیم.

 
 ها و اطالعات مورد نیازتوصیه

سند خدمات  لطفاً ازشما انجام شد، پکیج اندازی دستگاه وقتی که اولین راه .1
شود، و یک رونوشت از فنی که توسط خدمات مجاز ما به شما ارائه می

مجاز ما تأئید شده،  سرویسکارفاکتور دستگاه و سند ضمانت که توسط 
 نگهداری نمایید.

اندازی که در کتابچه راهنما آمده از محصول بر اساس اصول نصب و راه .2
 است، استفاده کنید.

را از تکنسین خدمات خود دریافت نمودید، از آن  "سند خدمات"اگر  .3
نگهداری کنید. سند خدمات در صورت بروز هر گونه مشکلی که در آینده 

 افتد، برای شما مفید خواهد بود.در دستگاه شما اتفاق می

 

24و الواپالس  24الوا  28و الواپالس  28الوا   اطالعات فنی واحد 

CE-1015CS0557 CE-1015CR0543:16   گواهینامهCE 

Natural Gas Natural Gas  مدار گاز 

20 20 mbar فشار گاز 

3.25 32.5  m³/h ییگرما بار مصرف گاز در حداکثر ( *Hu  =9.59 ساعت در متر مکعب لوواتیک) 

1.09 90.8  m³/h  ییگرما حداقل بارمصرف گاز در ( *Hu  =9.59 ساعت در متر مکعب لوواتیک) 

 گرما یمرکز چرخش   

28 23.2 kW  حداکثر تولید اسمی گرمایCH 

10 7.1 kW  حداقل تولید اسمی گرمایCH 

 حرارتبازده حداکثر  % 93.9 94.06

 حرارت بازده حداقل  % 90.3 

35-80 80-35  °C دما میمحدوده تنظ 

3 3 bar یحداکثر فشار کار 

0.5 0.5 bar حداقل فشار کاری 

10 8 ℓitre مخزن انبساط دیحجم مف 

5.5 5.5 mH2O  در ساعت( تریل 1000فشار پمپ )در 

5.8 5.8 mH2O  در ساعت( تریل 500فشار پمپ )در 

یآب گرم داخل چرخش     

28 23.2 kW یحرارت آب داغ خانگ یحداکثر خروج  

10 7 kW یحرارت آب داغ خانگ یخروج اقلحد  

13.88 10.9 ℓ/min. (درجه  30با اختالف ی )آب گرم داخل انیحداکثر جر 

1.5 1.5 ℓ/min. یآب گرم داخل انیجر قلحدا  

10 10 bar حداکثر فشار آب 

1.5 1.5 bar حداقل فشار آب 
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60-35  60-35  oC دما میمحدوده تنظ  

 مدار جریان برق   

230 V +%10; -%15 230 V +%10; -%15 V AC – 

50  Hz 

برق نیتام  

136 112 Watt مصرف برق 

X5D X5D IP شاخص حفاظت 

 یمدار گاز خروج   

108 124.3 ºC  از دودکش گاز خروجی اسمی دمای(DHW  وCH) 

84.5 96.4 ºC  از دودکش حداقل دمای گاز خروجی(DHW  وCH) 

135 140 ºC ( حرارت احتراقDHW  وCH) 

16.7 3814.  g/s دبیحداکثر ( جریان جرمی سوختQn- ºC80/60( )DHW  وCH) 

15.4 14.81 g/s  دبیحداقل ( جریان جرمی سوختQn- ºC80/60( )DHW  وCH) 

 اکسید های نیتروژن رده 3 2

 (DHW & CH)(C - Qn°60/80)دی اکسید کربن  % 6.6 7.4

 عمومی   

+10 / +48 +10 / +48 ºC طیمح یحداکثر / حداقل دما 

 کیدرولیو لوازم گروه ه ابزار مواد برنز برنز

380 x 420 x 725 725 x 420 x 288 mm ابعاد (H x W X D) 

34.5 29.3 kg دستگاه وزن 

37.2 32.5 kg شده دستگاه یبسته بند وزن 

C12, 
C32,C42,C52,B22,B32 

C12, 
C32,C42,C52,B22,B32 

 نوع  

I2H (G20 = 20 mbar) دسته 

 

 انواع گازها

 و کشورها

24الوا   
28الوا   

مقصد یکشورها استفادهگاز مورد    
عرضه یفشارها  

[mbar] 
 دسته بندی لوازم

 بله
AT, BG, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, 

GR, 

IE, IT,LT,  LV,  NO, PT,  RO, SE, SI, SK 

G20 20 
I 

2H 

 DE, LU, PL, RO G20 20 بله
I 

2E 

BE, FR G25 25/20 بله  
I 

2E+ 

 NL G25 25 بله
I 

2L 

 DE G20, G25 20.20 بله
I 

2ELL 

 HU G20 25 بله
I 

2H 

 CH, CZ, ES, GB, GR, IE, RO, SI, SK G31 37 بله
I 

3P 

اتصال منتخب طیشرا ی ازتعداد   
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 هشدار :

آید و شرکت  این دستگاه برای گاز شهری ایران تنظیم شده در صورت درخواست استفاده از گازهای دیگر بایستی با کارخانه سازنده هماهنگی الزم به عمل  -1

 مسئولیتی در تغییر گاز بدون هماهنگی ندارد.هیچگونه 

از جمله پمپ و پکیج میلی متر در صورت عدم استفاده مقدار مصرف گاز باال رفته و به سیستم داخلی  16با قطر داخلی استفاده از شلنگ ها و شیر های پروانه ای  -2

 و فاقد گارانتی می باشد . همبدل ها و سیستم هیدرولیک گروپ آسیب رسید
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 LAWA -الوا 

 کتابچه راهنمای نصب و استفاده از پکیج

 


