
مقاالت آموزشی وبالگ روش تست قطعات پکیج

11 خرداد 1399 

روش تست قطعات پکیج

اجزای تشکیل دهنده 

پکیج 

شرح اجزا و قطعات پکیج 

با توجه به اطالعات بخش های قبل، در این بخش به بررسی و شرح برخی قطعات پکیج پرداخته می شود. در ادامه نمایی از دو نمونه پکیج، یکی تک مبدل و

دیگری دو مبدل به همراه معرفی قطعات آمده است. با این یادآوری که وجود یا نبود برخی قطعات بستگی به عملکرد و طراحی دستگاه ساخته شده توسط

سازنده دارد و به طور کلی نشانگر قوت یا ضعف دستگاه نخواهد بود. از آنجا که شرح همه قطعات به کار رفته در پکیج به علت فراوانی و تنوع از حوصله

مطلب خارج است، لذا در ادامه به چگونگی عملکرد و ساختار برخی قطعات پرداخته ایم. 

1. درپوش تامین هوای تازه 

2. فن

3. مبدل اصلی 

4. پانل محفظه احتراق

5. برنر 

6. ترموستات حد

7. الکترود جرقه زن و تشخیص شعله 

8. جرقه زن

9. پرشر سوئیچ آب 

10. حسگر خروجی مدار گرمایش

11. حسگر خروجی مدار بهداشتی 

12. شیر گاز

13. شیر تخلیه 

14. فلومتر و فیلتر مدار بهداشتی

15. پمپ 

16. شیر خودکار هواگیری

17. حسگر فشار آب 

18. محفظه احتراق

19. ترموستات حد 

20. منبع انبساط

21. پرشر سوئیچ هوا 

22. اتصال دودکش

♦ جدول راهنمای اجزا 

1. درپوش هوای تازه

لطفا برای راهنمایی تلفنی فقط در ساعات اداری تماس بگیرید،

ولی جهت ارائه آدرس تعمیر پکیج در هر ساعتی میتونید با ما

ارتباط برقرار کنید

برای ارائه آدرس جهت اعزام فوری تعمیرکار در شهر تهران

با شماره زیر تماس بگیرید و یا روی آن کلیک نمایید

09123046539

 

اگر مشکل پکیج شما حاد نیست و درخواست فوری اعزام

تعمیرکار ندارید از طریق لینک زیر درخواست خود را ثبت

نمایید تا در اولین فرصت همکاران ما با شما هماهنگ کنند.

تماس با ما

درخواست فوری تعمیرکار

ساعات کاری

نوشته های تازه

ارور های 101 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107

آریستون

خطای 5p1 پکیج آریستون

پکیج دست دوم با گارانتی

جستجو کنید ...
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2. فن

3. مبدل اصلی 

4. ترموستات حد

5. برنر 

6. حسگر گرمایش رفت

7. الکترود جرقه زن و تشخیص شعله 

8. جرقه زن

9. شیر سه راهه 

10. پرشر سوئیچ آب

11. پرشر حسگر 

12. حسگر دمای آب بهداشتی

13. مبدل ثانویه 

14. شیر گاز

15. فلومتر 

16. شیر پرکن

17. پمپ 

18. هواگیر پمپ

19. شیر اطمینان 

20. پانل محفظه احتراق

21. محفظه احتراق 

22. منبع انبساط

23. پرسوئیچ هوا 

24. اتصال دودکش

شرح کارکرد اجزا و قطعات پکیج 

قطعات تشکیل دهنده پکیج 

قطعات پکیج را به دو دسته تقسیم می کنیم: 

1. قطعات الکترونیکی 

2. قطعات مکانیکی 

قطعات الکترونیکی خود به سه دسته تقسیم می شوند: 

1. بردها که وظیفه کنترل و اجرای برنامه های درخواستی را که در آن ذخیره شده است را دارند. 

2. قطعاتی که فقط به فرمان برد کنترل اجرای عملیات می کنند که معموال از برق110 و220 ولت تغذیه می شوند. 

3. قطعاتی که تغییرات را به برد کنترل گزارش می دهند و برد به نسبت این اخبار به قطعات مجری فرمان دستور انجام عملیات را صادر می کند.

بردها

در پکیج های قدیمی از برد کنترل استفاده نمی شد و فقط با یک یا چند ترموستات یا آکوستات و چند قطعه مکانیکی کنترل می شدند. اما اکنون در پکیج ها از انواع

و اقسام بردها استفاده می شود. 

برد کنترل وظیفه دارد طبق برنامه هایی که در کارخانه سازنده آن ذخیره شده است و نیازهایی که مصرف  کننده به آن اعالم می کند، قطعات را کنترل کرده تا

نیاز مصرف کننده برطرف شود. در برخی از شرکت ها این وظایف را به دو یا سه برد محول می کنند تا در صورت خراب شدن، مصرف کننده هزینه کمتری را

متحمل شود. 

همیشه یک برد وجود دارد که میکروچیپ یا همان حافظه داخلی بر روی آن نصب شده و به قطعات اصلی دستگاه متصل است. به این برد، برد اصلی کنترل

گفته می شود. در دستگاه هایی که صفحه نمایشگر دیجیتال دارند معموال از یک برد دیگر استفاده می شود که با چند رشته سیم به برد اصلی متصل است. وظیفه

این برد نمایش وضعیت های مختلف دستگاه است وظیفه دیگر این برد دریافت درخواست های مصرف کننده و اعالم آن به برد اصلی دستگاه است. برد دیگر که

در اکثر مواقع با برد اصلی دستگاه ادغام شده است برد جرقه زن گفته می شود. تعداد دستگاه هایی که برد جرقه زن آن ها از قسمت برد اصلی جدا شده است بسیار

کم هستند. برد جرقه زن می تواند چسبیده به برد اصلی دستگاه یا بر روی شیر گاز یا در محوطه پایین دستگاه نصب شده باشد. 

برد اصلی کنترل

خرید پکیج کارکرده و دست دوم

نمایندگی تعمیرات پکیج شاپه در تهران

نمایندگی پکیج ایرتور

تعمیر پکیج مرکوری در تهران

جستجوجستجو …
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بردها وظیفه دارند نسبت به شرایط اعالم شده توسط حسگر، مانند NTCها حسگر شعله حسگر دود و برنامه های ذخیره شده به قطعات مجری فرمان مانند پمپ،

شیر گاز، جرقه زن، فن و شیر سه راهه دستور عملکرد صادر کند. در بعضی از بردها می توان تغییراتی به نسبت شرایط مصرف کننده ایجاد کرد. به عنوان

مثال دمایی که توسط مصرف کننده برای یک پکیج متصل به مبدل های گرمایی مانند رادیاتورها تعیین می شوند با دمای پکیجی که به سیستم گرمایش از کف

متصل می شود یکسان نیستند و برای این موضوع در زمان نصب پکیج می بایست برای تعیین دما توسط مشتری محدودیت ایجاد کرد. مثال باال یکی از تغییراتی

است که ممکن است در زمان نصب توسط سرویس کار به آن نیاز داشته باشد که در پکیج های مختلف به چند روش انجام می شود. این تغییرات در برد می تواند

شامل: تبدیل نوع سوخت، تغییر اختالف دمای استارت، حداکثر توان گرمایی، پکیج، حداکثر دمای آب گرم مصرفی و … باشد. در بعضی از برندها برای

راحتی کار و صرفه اقتصادی و انبارداری راحت تر در همه مدل ها از یک برد کنترل پیشرفته استفاده شده است. این برد می تواند برای همه مدل ها کارایی داشته

باشد و فقط با تغییراتی می توان این برد را در مدل های مختلف که از نظر توان، نوع کار و نوع تهویه متفاوت هستند، به کار برد. این تغییرات به چند روش

اعمال می شود که ادامه به توضیح آن می پردازیم. 

روش اول: این روش با نصب اتصال مابین شاخک های ثابتی در برد کنترل انجام می شود که به آن جامپر کردن گفته می شود. 

روش دوم: در این بردها تعداد کلیدهای کوچکی در قسمتی از برد کنترل نصب شده که با خاموش یا روشن کردن آن ها این تغییرات اعمال می شود به این

کلیدها، دیپ سوئیچ گفته می شود. 

روش سوم: در این روش نیازی به دسترسی به برد کنترل یا باز کردن درب دستگاه و محفظه برد کنترل نیست. در این نوع بردها عملیات ها از طریق صفحه

نمایشگر و کلیدهای روی درب پکیج انجام می شود و نسبت به دیگر بردها آسان تر است. 
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کیت جرقه زن 

 5

 220V ورودی شهر

 9

فیوز حد 

 13

گیج و پرشر آب دیجیتال

 2

فن 

 6

بوبین شیر گاز 

 10

ماژوالر شیر گاز 

 14

سوکت دیس پلی

 3

پمپ آب 

 7

خروجی و ورودی ترانس منبع تغذیه 

 11

یون حسگر 

 15

NTCگرمایش و آب گرم مصرفی

 4

شیر سه طرفه

 8

پرشر فن

 12

فلو حسگر
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ترموستات اتاقی

 1

سیم جرقه زن به الکترود 

 5

فیوز شیشه ای 
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شیر گاز بوبین اصل 
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پرشر سوئیچ آب 
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سوکت خالی است.
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ارت پمپ آب 

 6

شیر برقی 
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خالی 

 14

خالی 
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NTC مدار گرمایشی

 3

ارت اصلی به بدنه 

 7

پمپ آب 

 11

پرشر سوئیچ فن 
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فلومتر آب گرم 
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NTC آب گرم (مستغرق)
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 220V برق شهر

 8

فن

 12

فیوز حرارتی 
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ماژوالر شیر گاز

هیچ گونه تعمیر و تغییر در ساختار اصلی برد کنترل را ندارند و در صورت بروز هرگونه اتفاقی پس از تعمیرات برد مسئولیت آن به عهده سرویس کار

می باشد. تنها موردی که امکان تعمیر آن توسط سرویس کار مجاز وجود دارد تعویض فیوز شیشه ای است. 

شیر کنترل گاز در پکیج های معمول 

این شیر وظیفه روشن و خاموش کردن و تنظیم شعله گاز را بر عهده دارد. متداول ترین شیر گاز مورد استفاده SIT845 ساخت کشور ایتالیا است. این شیر

دارای دو شیر قطع و وصل گاز است ( شیر برقی ) و زمانی گاز از آن عبور می کند که هر دو شیر برقی با هم باز باشند و در غیر این صورت زمانی که حتی

یکی از آن دو بسته باشند، گاز از شیر عبور نخواهد کرد. 

وجود فنر مکانیزم شیر گاز در صورت قطع گاز یا برق، سبب قطع خودکار شیرهای برقی می شود. 

با توجه به شکل وقتی که فشار گاز خروجی، از فشار تعیین شده توسط مدوالر بیشتر باشد، شیر تنظیم فشار باز می شود و در نتیجه فشار زیر دیافراگم اصلی

سیستم کنترل دقیق کاهش می یابد. شیر اصلی بسته می شود و فشار خروج به فشار از پیش تنظیم شده می رسد و برعکس اگر فشار گاز خروجی کمتر از فشار

تنظیم شده باشد، شیر تنظیم فشار بسته می شود و فشار سیستم کنترل دقیق افزایش یافته، باعث باز شدن شیر اصلی می شود.بدین نحو شیر گاز ورود گاز با فشار

ثابت به مشعل را تضمین می کند. 
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محل اندازه گیری فشار گاز ورودی به شیرگاز



 2

محل اندازه گیری فشار گاز خروجی از شیرگاز 

(ورودی به مشعل)

 3

خروجی گاز به سمت مشعل(برنر)

 4

لوله تعدیل کننده فشار

 5

محل اتصال سیم مدوالتورشیرگاز

 6

محل تنظیم حداقل فشار گاز

 7

محل تنظیم حداکثرفشار گاز

 8

محل اتصال کابل برق 220ولت شیر گاز

 9

ورودی گاز

 10

درپوش شیرگاز

( SIT 845 SIGMA )تنظیم شیر کنترل گاز پکیج های معمول

جهت تنظیم و اندازه گیری پارامترهای فشار پکیج به هیچ عنوان روش چشمی توصیه نمی شود و استفاده او وسایل اندازه گیری برای اندازه گیری فشار مناسب

توصیه می گردد.چرا که روش چشمی به هیچ عنوان دقیق نیست و باعث گرفتن فاصله دستگاه از شرایط طراحی و ایده آل می شود.

اندازه گیری فشار ورودی کنترل گاز 

پس از جداسازی درپوش شیرگاز با توجه به شماره گذاری تصویر پیچ شماره 1 را کمی باز کرده(یک گام) و لوله مانومتر را در محل اندازه گیری فشار گاز

ورودی قرار دهید. 

برای اندازه گیری فشار،فشارسنج تفاضلی TESTO 510 توصیه می گردد. 

2. پکیج را با حداکثر توان روشن کنید در این حالت (شیرآب گرم را تا انتها باز کنید)فشار ورودی گاز باید متناسب با نوع گاز مصرفی باشد که از طرف

سازنده اعالم می گردد.و بستگی به ظرفیت و نوع دستگاه دارد. 

3. در پایان تست فشار،پیچ 1را بسته و از محکم بودن آن مطمئن شوید. 

تنظیم حداکثر فشار ورودی به برنر 

پیچ2 را كمي باز كرده ( یك گام ) و لوله مانومتر را در نقطه فشارگیري قرار دهید . 

2- پكیج را با حد اكثر توان روشن كنید ( شیر اب رگرم را باز كنید ) فشار خوانده شده باید متناسب با نوع گاز مصرفي باشد اگر مقدار فشار مناسب نبود با

مهره 3 در تصویر جدول اجزاء فشار را تنظیم كنید توجه داشته باشید براي این كه اطمینان داشته باشد دستگاه را در حداكثر توان قرار دارد مي توانید ولت متر

را در حالت برق dc قرار داده و به ضشت سیم هاي مدوالر متصل كنید ( میزان برق در حالت توان باال بیشتر از 12 ولت مي باشد ). 

3. در پایان تست فشار ، پیچ 2 را بسته و از محكم بودن ان مطمعن شوید . 

در برخي دستگاه ها بسته به مدل ممكن است براي قرار دادن دستگاه در حالت حداكثر توان ، عملیات خاصي از طرف سازنده توصیه شده باشد . ( همانند

فشردن كلیدهاي خاص) كه مراجعه به دفترچه نصب یا راهنماي سازنده توصیه مي گردد. 

تنظیم حداقل فشار ورودي به برنر 

1.پس از جداسازي در پوش گاز ،پیچ 2 را شل كرده و مانومتر را در نقطه فشار گیري قرار دهید . 

2.پكیج را با حداقل توان روشن كنید ( شیر اب گرم را باز كنید ) یكي از سیم هاي مدوالر را جدا نمایید.فشار خوانده شده باید متناسب با نوع گاز مصرفي اعالم

شده توسط سازنده باشد . 

اگر مقدار فشار مناسب نبود با ثابت نگه داشتن مهره 3، پیچ 4 را تنظیم كنید تا فشار خروجي از شیر گاز به مقدار مناسب برسد . 

با چرخش پیچ 3و4 در جهت مسیر عقربه هاي ساعت فشار افزایش مي یابد و بر خالف ان كاهش پیدا مي كند . 

3. در پایان تست فشار پیچ 2 را بسته و از محكم بودن ان مطمعن شوید . 

4. سیستم مدوالر جدا شده را در جاي خود قرار دهید . 

5. در پوش شیر گاز را سر جایش نصب كنید . 

همانطور که در قسمت قبل ذکر شد ممکن است در برخی از دستگاه ها برای قرار دادن در حالت حداقل توان،عملیات خاصی از طرف سازنده توصیه شده باشد



که مراجعه به دفترچه نصب یا راهنمای سازنده توصیه می گردد. 

شیرکنترل گاز 

برای کنترل روشن و خاموش شدن و تنظیم شعله از شیر کنترل گاز استفاده می شود.شیر گازها معموال از دو نوع برق استفاده می کنند:برق 220 یا 110 ولت

متناوب AC برای تغذیه سلونوئیدهای قطع و وصل گاز و برق2 تا 20 ولت مستقیم DC برای تنظیم شعله و اتصال به مدوالتور.بیشترین کاربری در پکیج های

کشور ما از شیرگاز SIT845 می باشد.این شیرگاز ساخت کشور ایتالیا است و تنظیم آن به صورت دستی می باشد. 

فشار گاز می بایست 178 میلی متر ستون آب و یا 18میلی بار باشد.فشار گاز خروجی از حداقل 1.5 میلی بار تا حداکثر 12 میلی بار تنظیم می شود که مقدار

دقیق آن توسط شرکت سازنده برای سرویس کاران آموزش داده می شود تنظیم فشار حداقل یا شعله کوتاه از طریق پیچ پالستیکی که در وسط مدوالر قرار دارد

انجام می شود.با چرخش پیچ در مسیر عقربه های ساعت فشار گاز خروجی زیاد و در جهت عکس آن کم می شود.توجه داشته باشید این عمل فقط با پیچ گوشتی

دو سو انجام گیرد،زیرا در وسط پیچ حفره هایی قرار دارد که در انتهای میله مدوالر مشخص است و در زمان تنظیم با پیچ گوشتی چهار سو،نوک ابزار با

سرمیله مدوالر برخورد می کند و همین موضوع باعث می شود تنظیم دقیق انجام نشود.برای تنظیم حداکثر فشار خروجی با شعله زیاد،می بایست با چرخاندن

مهره ای در اطراف پیچ تنظیم شعله کم می باشد،انجام شود.برای چرخاندن این مهره می بایست از آچار 10 میلی متری استفاده شود.با چرخاندن مهره در مسیر

عقربه های ساعت فشار شعله زیاد افزایش می یابد ودر جهت مخالف کم می شوند. 

در زمان تنظیم شعله فشارسنج مخصوص را به قسمت Output متصل می کنیم.سپس برای تنظیم شعله کم یکی از سیم های تنظیم مدوالر را قطع می کنیم و با

DC چرخش پیچ مربوط به شعله کم فشار خروجی را تنظیم می کنیم.برای تنظیم شعله زیاد می بایست از یک ولت متر استفاده نمود ولت متر را در حالت برق

قرار می دهیم.توجه داشته باشید،رنج تنظیم شده می بایست بیشتر از 12 ولت باشد و ضمنا تست برق مستقیم در زمان مصرف صحیح می باشد.یعنی سیم های

مدوالر به شیرگاز متصل باشد.شیر آب گرم مصرفی را باز نموده تا مشعل روشن شود.دمای تنظیم شده بر روی صفحه نمایشگررا در آخرین حالت قرار می

دهیم تا دستگاه با حداکثر توان کار کنند.سیم های ولت متر را به پشت سیم های مدوالر متصل می کنیم ومنتظر می مانیم تا ولتاژ،به14 ولت برسد.اگر ولتاژ به

14 ولت نرسید،آرام آرام شعله را کم می کنیم تا دمای آب گرم مصرفی پایین بیاید و برد کنترل ولتاژ را باالتر ببرد.پس از رسیدن به 14 ولت با چرخش مهره

شعله زیاد با توجه به فشارسنج میلی بار متصل به پیچ Output تنظیم می کنید.حداقل و حداکثر فشار گاز خروجی به نسبت بازدهی و توان حرارتی دستگاه

مشخص می شود.پس بهتر است در مورد فشار شعله کم و شعله هر دستگاه با تکنسین همان شرکت مشورت شود یا به دفترچه فنی دستگاه مراجعه

کنید.شیرگازهای زیادی وجود دارند که مشابه شیرگاز IT845 می باشد.تنظیم این نوع شیرگازها به همین صورت مکانیکی تنظیم نمی شوند.تنظیم این

شیرگازها از برد کنترل با کم ولتاژ ارسالی انجام می شود.برای تنظیم این نوع شیرگاز می بایست وارد منوی تنظیم شیرگاز شوید.گزینه HP مربوط به شعله

زیاد و و گزینه LP مربوط به شعله کم می باشد که با کم و زیاد کردن اعداد مربوط تنظیم شعله انجام می شود. 

روش تست شیر گاز 

تست مدار الکترونیکی 

ابتدا آوومتر را در حالت بیزر قرار داده سپس سوزن های اتصال به سوکت را با با بدنه تست کنید.این عمل برای اطمینان از عدم وجود اتصال بین سیم پیچ ها با

بدنه است.توجه داشته باشید یکی از سوزن ها می بایست با بدنه اتصال داشته باشد که به آن ارت می گویند.سه عدد سوزن مانده مربوط به مدارهای برق تغذیه

220 ولت می باشد.پس از اتصال بدنه می بایست سوزن ها را با یکدیگر تست کنید.این عمل برای اطمینان از عدم وجود اتصال کوتاه بین سیم پیچ هاست.حال

که مطمئن هستیم از نظر ایمنی برای اتصال برق مستقیم به شیرگاز مشکلی وجود ندارد،می توانید برق مستقیم را متصل کنید.

تست مدار مکانیکی پکیج دیواری

ابتدا سیم فاز را به پایین ترین سوزن و باالترین سوزن به صورت موازی متصل کنید.سپس سیم نول را به سوزن دوم از پایین متصل کنید و برق را وصل

کنید.در این هنگام اگر با فشاری حداقل 5 میلی بار و حداکثر 30 میلی بار به قسمت ورودی بدمید،می بایست از قسمت خروجی گاز خارج شود.توجه داشته

باشید خروج گاز در این حالت به تنظیم پیچ شعله کم در قسمت مدوالر بستگی دارد.در صورت خارج نشدن گاز می توانید با تنظیم مجدد تست کنید.در این حالت

با چرخاندن پیچ وسط مدوالر در مسیر عقربه های ساعت می بایست مقدار گاز خروجی افزایش یابد. 

تست مدوالر 

تست قسمت مدوالر فقط در زمان کارکرد شیرگاز با کم و زیاد شدن برق مدوالر امکان پذیر است. 

شیرکنترل گاز در پکیج های چگالشی 

SIT 848 Sigma این شیر وظیفه اش خاموش و روشن کردن و تنظیم شعله گاز در پکیج های چگالشی را بر عهده دارد.متداول ترین شیرگاز مورد استفاده

ساخت کشور ایتالیا است.این شیر با برق 220 ولت کار و ورود گاز به مشعل پکیج های چگالشی قطع یا وصل می کند.از آنجا که پکیج های چگالشی مجهز به

فن با دور متغیر( مدوالر) است،طراحی نوع پکیج ها به گونه ای است که به دلیل وجود ونتوری در شیر گاز،با تغییر دور موتور فن( سرعت چرخش پره فن )

میزان گاز ورودی به مشعل تغییر می کند.یادآور می شود این دو پارامتر با هم رابطه مستقیم دارند.بدین صورت که با افزایش دور فن و جریان هوای بیشتر در

فن عمل مکش بیشتری انجام شده گاز بیشتری وارد مشعل خواهد شد و با کاهش دور فن گاز کمتری به مشعل خواهد رسید. 

در اینجا توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که بر خالف شیر کنترل گاز پکیج های معمول،تنظیمات شیر کنترل گاز پکیج های چگالشی متناسب با

کیفیت پارامترهای محصوالت احتراق( به خصوص CO2 ( تنظیم می گردد و به هیچ عنوان متناسب با فشار گاز در حالت حداقل و حداکثر شعله تنظیم نمی

شود و برای تنظیم شیر کنترل گاز باید از دستگاه آنالیز محصوالت احتراق استفاده نمود. 

 ( ( Testo 327- 1:به طور مثال

نحوه تنظیم شیر گاز 

هوای احتراق از داخل ونتوری عبور کرده و یک خال در گلوگاه آن ایجاد می نماید.خال ایجاد شده باعث ورود گاز از میان مجرای حلقه ای شکل روی گلویی

می شود.مکش گاز از خروجی شیر کنترل گاز صورت می گیرد.تغییر جریان هوا تغییراتی در مکش گاز از شیر کنترل گاز ایجاد می کند.حداکثر فشار گازی

که در آن شیر گاز قادر به کارکردن است 60mbar است. 

اجرای شیر گاز پکیج چگالشی

 1

ونتوری



 2

شیر گاز

 3

بویین های قطع و وصل جریان گاز

 4

محل اندازه گیری فشار گاز ورودی و خروجی

 5

محل تنظیم حداقل فشار

 6

محل تنظیم حداکثر فشار

تنظیم شیرگاز 

تنظیمات گاز 

به وسیله شیرگاز می توان موارد زیر را تنظیم کرد: 

• تنظیم حداکثر توان بر روی شیرگاز 

• تنظیم حداقل توان بر روی شیرگاز 

همان گونه که ذکرشد تنظیم شیرگاز پکیج چگالشی بر اساس مقدار قرائت شده CO2 در خروجی دودکش این نوع پکیج می باشد که بر حسب درصد قرائت می

شود. 

1.تنظیم حداکثر توان 

ابتدا دستگاه را با توجه به روش مورد نیاز محصول که توسط شرکت سازنده ارایه می شود در حالت حداکثر قرار دهید سپس با استفاده از آلن 2/5 پیچ شماره

را تغییر داده و مقدار CO2 را در خروجی شیر گاز اندازه بگیرید.با چرخاندن در جهت عقربه های ساعت درصد CO2 کاهش می یابد.( هر یک چهارم دور

مقدار CO2 را 0.2 تغییر می دهد.پس از هر بار تغییر 1 دقیقه صبر کنید تا مقدار CO2 تثبیت شود.این تغییر را تاجایی ادامه دهید که به مقدار مورد نظر در

دفترچه نصب سازنده برسد.( به طور مثال 9-+.02درصد ) 

2.تنظیم حداقل توانگر اختالفی بیش از 0.5 درصد ما بین مقدار CO2 تولیدی در حداقل و حداکثر توان وجود داشته باشد،شیر گاز را طبق دستورالعمل زیر

تنظیم نمایید. 

ابتدا دستگاه را با توجه روش مورد نیاز محصول که توسط شرکت سازنده ارایه می شود در حالت حداقل قرار دهید سپس با استفاده از آچار آلن شماره 4،پیچ

CO2 را قرائت کنید.این تنظیم بسیار حساس بوده و با هریک چهارم دور چرخش 0.4 درصد مقدار CO2 شماره 5را انجام دهید و پس از یک دقیقه تامل مقدار

تغییر می کند.این تغییر را تاجایی ادامه دهید که به مقدار مورد نظر در دفترچه نصب سازنده برسد.پس از اتمام تنظیم حداقل توان مجددا دستگاه را در حالت

حداکثر توان قرار داده و میزان درصد CO2را مجددا قرائت نمایید.در صورت قرارگیری CO2در محدوده غیر مجاز مجددا دو مرحله تنظیم حداقل و حداکثر

را تکرار نمایید تا جایی که هر دو میزان در محدوده مجاز قرار گیرد. 

منبع انبساط 

همان گونه که در بخش های قبلی ذکر شد منبع انبساط در سیستم های گرمایشی در دو نوع باز وبسته و در پکیج به صورت بسته طراحی و در داخل پکیج تعبیه

شده است . 

منبع انبساط شامل دو صفحه فلزی است که به هم پرس شده اند.درمیان این دو صفحه یک دیافراگم الستیکی قرار دارد که در یک سمت آن آب و در سمت دیگر

هوا( نیتروژن ) با فشار مشخص وجود دارد.این فشار در حدود 1 بار است به نحوی است که هم زمان با خالی بودن سیستم از آب دیافراگم به دیواره سمت آب

می چسبد. 

پس از آب گیری کردن پکیج و باال بردن فشار تا 1.5 بار دیافراگم مقداری به سمت عقب رفته تا هوای داخل محفظه متراکم شده و به فشار آن افزوده می

شود.این اعمال در زمانی است که آب مدار گرمایی سرد باشد و پس از گرم شدن و باال رفت فشار در مدار گرمایی آرام آرام دیافراگم به سمت مخزن هوا

فشرده می شود تا تعادل فشار در مدار گرمایی رعایت شود. 

توجه داشته باشید فشار هوای منبع انبساط 1 بار است و در زمان وجود اب با فشار باالتر از 1 بار فشار هوا نیز باالتر می رود بنابراین در زمان وجود فشار

آب در سیستم نمی توان فشار هوا را اندازه گیری کرد. 

وظایف اصلی منبع انبساط 

• با افزایش دمای آب حجم آن بیشتر شده و در نتیجه به فضا یا ظرف محتوی آن فشار بیشتری وارد می کند. در صورتی که فضایی برای این افزایش حجم در

نظر گرفته نشده باشد به تجهیزات مدار گرمایش و خود پکیج فشار بیش از حد تحمیل می گردد. با توجه به این که آب مدار گرمایش در یک مسیر کامال بسته

جریان دارد، لذا منبع انبساطی به پکیج متصل است که حجم اضافی آب به این قسمت وارد می گردد و به صفحه دیافراگمی فشار وارد می کند. 

• فشار پشت صفحه دیافراگمی از فشار استاتیک سیستم بیشتر بوده و باعث می شود که آب همیشه در رادیاتورها وجود داشته باشد و از مکش احتمالی هوا توسط

رادیاتورها جلوگیری می شود.( فشار استاتیک در سیستم برابر است با اختالف ارتفاع مرکز منبع انبساط و باالترین قسمت مرتفع ترین رادیاتور بر حسب متر با

تقسیم این ارتفاع بر 10 فشار بر حسب بار به دست می آید.( 

مبدل اصلی 

با توجه به آنچه در بخش های قبلی ذکر شد پکیج های معمول بر اساس نوع خود دارای مبدل های اصلی متفاوتی هستند که در دو دسته تک مسیره و دو مسیره

قرار می گیرند. جنس این مبدل ها از مس است که پارامترهای تعیین کننده در این مبدل ها به قرار زیر است: 

1. تک مسیره یا دو مسیره بودن 



2. تعداد لوله ها ( 5 لوله، 6 لوله و .) 

3. تعداد فین های تعبیه شده روی لوله ها و ضخامت فین ها 

4. نوع اتصال ورودی و خروجی ها 

5. ابعاد مبدل 

نمای داخلی لوله تک مبدل 

در مبدل های حرارتی تعداد تیغه های متصل کننده که به آن فین گفته می شود، بسیار مهم است. این که هر چقدر تعداد پره های فین بیشتر باشد گرمای بیشتری را

از شعله دریافت می کند، اما می تواند انسدادی در مسیر عبور جریان دود ایجاد کند. به همین خاطر در دستگاه های فن دار از مبدل هایی استفاده می شود که تعداد

پره های فین آن ها نسبت به دستگاه های بدون فن بیشتر است تا در زمان عملکرد فن و خروج محصوالت احتراق با سرعت زیاد مقدار بیشتری از گرمای شعله

جذب مبدل شود. 

روش تست مبدل تک منظوره و دو منظوره 

برای تست مبدل دومنظوره می بایست یکی از مدارها را تحت فشار هوا قرار داد و مبدل را در یک ظرف پر از آب گذاشته و در صورت ایجاد حباب از طرف

مبدل نشانه وجود سوراخ در آن است و اگر حباب از داخل لوله های مدار مخالف باشد مسیرهای آب از داخل مبدل به یکدیگر راه پیدا کرده اند و دیگر قابل تعمیر

نمی باشد. 

مبدل ثانویه ( مخصوص پکیج های دومبدل ) 

با توجه به آنچه در بخش های قبلی ذکر شد در پکیج های دومبدل برای انتقال حرارت بین آب مدار اصلی و مدار بهداشتی، از مبدل صفحه ای از جنس استیل ضد

زنگ 304 استفاده می شود. این مبدل دارای دو ورودی و دو خروجی است که یک ورودی برای ورود آب گرم مدار اصلی در مسیر رفت و یک ورودی آب

سرد شهری است. همچنین یک خروجی برای خروج آب سرد شده مدار اصلی در مسیر برگشت و یک خروجی آب گرم بهداشتی است. الزم به ذکر است که

آب در حال جریان در این دو مسیر هیچ گونه اختالطی باهم نداشته و فقط تبادل حرارت بین آن دو درجریان است. تولید این مبدل به صورت ورق کاری صفحات

استیل و اتصال این صفحات توسط جوش کاری مس است. تعداد این صفحات بستگی به ظرفیت گرمایی مورد نیاز در حالت بهداشتی دارد که به معمول 8 تا 26

تایی هستند. 

روش تست 

در صورت مشکوک بودن مبدل و امکان وجود سوراخ بین دو مدار می توان یکی از مدارها را تحت فشار هوا قرار داد و سپس آن را داخل ظرف آب فرار

دهید، در صورت خروج حباب هوا از مدار مخالف مبدل سوراخ و غیرقابل استفاده می باشد. 

مبدل ثانویه 

آب گرم مبدل اصلی، جریان آب از مسیر A وارد و پس از انتقال گرمای خود از مسیر B خارج می شود. 

آب سرد از کانال اصلی آب گرم مصرفی پس از عبور از فلوسوئیچ از مسیر C وارد و پس از گرم شدن از مسیر D برای مصرف آماده می شود.

حسگر فشار آب و پرشرسوئیچ آب 

همان طور که در قسمت های قبلی ذکر شد، پکیج ها از هر نوعی و در هر حالتی ( گرمایش مرکزی یا آب گرم بهداشتی ) که باشند وجود مقدار کافی آب در آن

الزامی است. 

به طور خالصه در پکیج تک مبدل، علت این الزام آن است که در صورت نبود آب در مدار گرمایش مبدل در اثر شعله گرم شده و چون آبی وجود ندارد تا این

حرارت را جابه جا کند، دما در مبدل پکیج باال و باالتر رفته و منجر به آسیب رسیدن به مبدل می شود. در پکیج دومبدل نیز با وجود این که مبدل ثانویه به

واسطه مبدل اصلی گرم می شود در صورت نبود آب در سیستم، حرارت ابجاد شده در محفظه احتراق به مبدل ثانویه یا مدار گرمایش ( از جمله رادیاتورها )

منتقل نشده و در نتیجه دمای مبدل اصلی باال رفته و امکان ذوب آن نیز وجود دارد. 

در پکیج با توجه به بسته بودن مدار گرمایش، می توان فشار سیستم را از فشار اتمسفر (1 بار) باالتر برد ولی باال رفتن بیش از حد فشار سبب آسیب رسیدن به

تجهیزات می گردد. لذا برای کنترل فشار و اطمینان از وجود آب در سیستم، می توان از تجهیزات زیر استفاده کرد. 

بدین منظور، دو نوع از این حسگر مورد استفاده قرار می گیرد: 

1.پرشر سوئیچ آب: در صورتی که حداقل فشاری برابر 0.4 بار درمدار گرمایش وجود داشته باشد، با توجه به ساختار داخلی پرشرسوئیچ آب میکروسوئیچ

تعبیه شده داخل آن به حالت اتصال کوتاه(وصل) در آمده و سیستم از وجود آب اطمینان حاصل می کند. 

حسگر فشار آب ( الکترونیکی ) 

این حسگر در انواع مختلف وجود دارد و با منطق های مختلف کاری در بین سازندگان مورد استفاده قرار می گیرد ولی نکته مشترک در بین تمامی آن ها بدین

صورت است که با تغییر فشار آب، ولتاژ خروجی این حسگر بین محدوده ای ( معموال بین 0 تا 5 ولت ) تغییر می نماید و با توجه به ولتاژ خروجی می توان

فشار داخل سیستم را به دست آورد. در شکل (20) یک نمونه حسگر فشار آب آمده است که منطق کارکرد آن بر اساس حسگر اثرحال آنالوگ می باشد. 

2.حسگر فشار آب دینامیک: این حسگر عالوه بر اطمینان از وجود آب در مدار اولیه، گردش پمپ را نیز بررسی می کند بدین صورت که بر اثر اختالف فشار

قسمت مکش و دهش پمپ که بر دیافراگم حسگر اعمال شود عمل وصل ( اتصال کوتاه ) این حسگر صورت می گیرد. بنابراین در صورت عدم حرکت پمپ یا

وجود هوا یا گرفتگی در قسمت مکش یا دهش این حسگر فعال نمی شود. در شکل (21) قطعات داخلی این حسگر آمده است. 

روش تست 

برای تست کلید می بایست آوومتر را در حالت بیزر قرار داد، فشار سیستم را تخلیه کرد و دو سر سیم های اتصال را به مدار برق کلید متصل کرد. آب گیری را

آغاز می کنیم. تا قبل از رسیدن فشار به 0.5 بار، مدار می بایست قطع باشد و با رسیدن فشار به 0.5 بار وصل شود. این کلید در دستگاه هایی به کار می رود که

نشانگر فشارآب در آن ها، فشارسنج عقربه ای می باشد. 

فشارسنج عقربه ای 

فشارسنج عقربه ای برای نشان دادن فشار داخل مدار گرمایی طراحی شده است. این فشارسنج معموال در جلوی دستگاه و یا در قسمت زیر دستگاه در دید

مصرف کننده قرار می گیرد و از طریق یک لوله مویی به مدار گرمایشی متصل می شود و طبق قانون فیزیک سیاالت فشار آب سیستم به وسیله لوله مویی به

فشارسنج اعمال می شود تا عقربه فشارسنج به حرکت درآید و فشار سیستم را به مصرف کننده نشان دهد. 

فلومتر / فلوسوئیچ 

برای تشخیص در خواست آب گرم در پکیج، روش های مختلفی وجود دارد که دو طریق متداوا به شرح زیر است: 



1.فلوسوئیچ 

2.فلومتر 

فلوسوئیچ: در این وسیله با باز شدن آب یک مدار برقی متصل می شود. این کار توسط یک شناور حامل آهن ربا انجام می گیرد که با جریان یافتن آب این شناور

در میکروسوئیچ حرکت کرده و روی رید رله یا حسگر اثرحال که به میدان مغناطیسی حساس می باشند اثر گذاشته و باعث برقراری جریان می شود.حداقل دبی

قابل تشخیص توسط این وسایل بستگی به نوع و طراحی دستگاه دارد که از 1.6 الی 2.5 لیتر بر دقیقه متفاوت است ( شکل 22 ( . 

حسگر اثرحال یک قطعه الکترونیکی است که در پاسخ به تغییرات میدان مغناطیسی خروجی ولتاژ از خود نشان می دهد. این حسگر در دو نوع آنالوگ و

دیجیتال موجود است که حسگر استفاده شده در فلومتر / فلوسوئیچ از نوع دیجیتال است ( شکل 24-6( . 

رید رله دو نوار صاف از جنس فرومانیتیک است که روی هم و درون محفظه شیشه ای درزبند قرار گرفته اند و داخل محفظه نیز از گازی خنثی پر شده است.

نوارها با فاصله خیلی کم از هم قرار دارند و با نزدیک شدن میدان مغناطیسی با این سوئیچ دو نوار به یکدیگر جذب شده و اتصال برقرار می شود که اصطالحا

رید رله اتصال کوتاه ( وصل ) شده است ( شکل 23(. 

فلومتر: برای اندازه گیری دبی آب گرم بهداشتی در دستگاه های خانگی مانند پکیج و آب گر م کن های لحظه ای از این تجهیز استفاده می شود. تفاوت آن با فلوسوئیچ

در این است که عالوه بر تشخیص مصرف آب گرم می تواند مقدار آن را نیز مشخص کند. این وسیله از یک توربین بسیار کوچک که در انتهای پره های آن،

آهن ربا نصب شده تشکیل شده است. با عبور جریان آب پروانه به چرخش در آمده و این چرخش در حسگری که در مقابل آن قرار دارد ( اثرحال یا رید رله )

اثر خواهد گذاشت. مقدار این جریان آب با تعداد چرخش های پره مناسب است که بدین صورت مقدار دبی آب اندازه گیری می شود. 

روش تست 

آوومتر را در حالت بیزر قرار داده سپس سیم های اتصال را به محل اتصال در فلوسوئیچ متصل کنید. شیر آب را باز نموده تا صدای بیزر آزاد شود در صورت

آزاد شدن صدای بیزر با عبور جریان مناسب فلوسوئیچ سالم است. 

فلوسوئیچ و فلومتر 

فلومتر که متشکل از یک پروانه که در انتهای آن آهن ربا نصب شده است و یک حسگر که در مقابل آهن ربا اما خارج از محفظه عبور جریان آب قرار داده

می گیرد است. پروانه طوری طراحی شده است که با جریان آب به گردش در می آید و در نتیجه گردش پروانه و آهن ربا، قطب ها در مقابل حسگر تعویض شده

و باعث عبور الکترون ها از آن می شود در دستگاه هایی که فلومتر دارند مقدار شعله برای آب گرم مصرفی نسبت به 2 گزارش تعیین می شود: 

1.دمای حسگر آب گرم مصرفی 

2.مقدار آب در حال جریان 

شیر سه راهه برقی 

در پکیج های دومبدل برای تغییر وضعیت کارکرد پکیج از حالت بهداشتی به گرمایش از شیر سه راهه استفاده می شود. دو قطعه اصلی تشکیل دهنده شیر

سه راهه، یکی موتور شیر سه راهه و دیگری شفت ( میله ) است که کارکرد موتور باعث ایجاد نیرو برای جابه جایی شفت و تغییر وضعیت شیر سه راهه و تغییر

مدار فعال برای کارکرد دستگاه می شود. بدین معنی که با قرارگیری در حالت گرمایش، اتصال مبدل اصلی و مبدل ثانویه قطع شده و آب با گرم شدن در مبدل

اصلی به سمت وسایل گرمایش ساختمان به طور مثال رادیاتورها می گردد و با قرارگیری در حالت بهداشتی، اتصال مبدل اصلی به وسایل گرمایشی ساختمان

قطع و آب در مسیر اصلی بین مبدل اصلی و ثانویه در جریان خواهد بود. 

هنگامی که در سیستم درخواست آب گرم بهداشتی وجود دارد مسیر گرمایش بسته شده و تمام انرژی دستگاه پکیج صرف گرم کردن آب بهداشتی می شود. 

شیر سه راه برقی ( موتوری ) از قسمت های زیر تشکیل شده است: 

1.موتور 

2.شفت 

3.بلوک سه راهه 

موتور شیر سه راهه: موتور که دارای حرکت خطی رفت و برگشت است در قسمت باال قرار گرفته است. با ولتاژ 230-220 ولت کار می کند. این موتور دارای

سه اتصال الکتریکی است که اتصال 1 و 2 موجب حرکت به سمت پایین و اتصال 2 و 3 موجب حرکت به سمت باال می شود. ( اعداد 1، 2 و 3 در محل اتصال

3 رشته سیم به موتور مشخص است( . 

الزم به ذکر است که در حالت تابستانی، شیر سه راهه در وضعیت آب گرم بهداشتی باقی می ماند و در حالت زمستانی، بعد از استفاده از آب گرم بهداشتی

دروضعیت آب گرم بهداشتی باقی می ماند و در صورتی که فرمانی مبنی برنیاز به گرمایش فضا صادر می شود ( به عنوان مثال اعالم ترموستات اتاقی ) دستگاه

به حالت مدار گرمایش می رود.

روش تست موتور محرک 

پس از اطمینان از عدم وجود اتصال بین سر فیش ها می توانید برق 220 ولت را به سیم وسط و یکی از سیم های کناری متصل کنید. سیم وسط به صورت

مشترک می باشد. در صورت روشن شدن می بایست به آرامی بیرون آمده و با دیواره های محور هم سطح شود. در این زمان موتور خاموش شده و محور ثابت

می شود. در این هنگام با جابه جا کردن سیم کناری می بایست مجددا موتور روشن شده و محور به سمت داخل حرکت کند. 

منبع برق 

سیستم های برق

vac 230 ولتاژ 

kohm 10 مقاومت

پین موتور 

اتصال ایجاد شده

بیرونی 

1-2



فانکشن گرمایشی

به سمت عقب 
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فانکشن بهداشتی

توجه داشته باشید: در صورت حرکت نکردن محور به سمت داخل، با نوک ابزاری آن را به سمت داخل فشار دهید. اگر با فشار دادن محور پایین رفت اشکالی

وجود ندارد و موتور سالم است. 

عملکرد اکثر شیرهای سه راهه مشابه یکدیگر است که توسط یک محور کنترل می شود. حرکت این محور به جلو و عقب توسط یک موتور محرک انجام

می شود. موتور محرک شیر سه طرفه به سه رشته سیم متصل می شود. طبق تصویر نشان داده شده، محل اتصال وسط مشترک است. محل اتصال سمت چپ و

راست در زمان های مختلف به نسبت نیاز مصرف کننده مابین حالت گرمایش و مصرفی برقرار می شود یا به معنای ساده تر،یک سمت آن به آب گرم مصرفی و

سمت دیگر مربوط به آب مدارگرمایش می باشد. 

شیر سه راهه می تواند در مسیر رفت یا برگشت نصب شود و در کار آن هیچ تفاوتی ندارد و تفاوت آن در عمر سوپاپ ها می باشد، زیرا در مسیر رفت همیشه

آب گرم تر است و صدمه بیشتری به قطعات شیر سه راهه می رساند، اما به علت کمبود فضا در مسیر برگشت در بیشتر دستگاه ها شیر سه طرفه در مسیر رفت

نصب می شود. 

روش تست ترمینال شیر سه طرفه 

تست ترمینال و سوپاپ شیر سه طرفه در دو حالت مصرفی و گرمایشی انجام  می شود.

تست در حالت گرمایشی 

دستگاه را در حالت گرمایشی روشن کنید، دمای لوله برگشت را قبل از ورود به دستگاه و بعد از پمپ به سمت مبدل مقایسه کنید. در صورت اختالف دما بین

لوله ها و گرم تر بودن لوله بعد از پمپ به سمت مبدل نشانه نشت از سوپاپ شیر سه طرفه به سمت مبدل ثانویه و یا خرابی بای پس است. 

تست در حالت مصرفی 

یکی از شیرهای آب گرم مصرفی را باز کنید و کمی منتظر بمانید تا دمای آب گرم مصرفی ثابت شود. سپس دمای لوله رفت گرمایشی را چک کنید، در

صورت احساس گرم بودن کردید می تواند نشانه نشت سوپاپ باشد که برای اطمینان یکی از شیرهای رفت یا برگشت مدار گرمایشی را ببندید در صورت بیشتر

شدن دمای آب گرم بهداشتی نشانه نشت شیر سه طرفه به سمت مدار گرمایشی است. 

مشعل ( برنر ) در پکیج معمول 

برنر از تعدادی تیغه از فوالد ضدزنگ تشکیل شده است که تعداد این تیغه ها در ظرفیت های مختلف، متفاوت است. گاز پس از عبور از شیر گاز به یک مانیفولد

( چندراهه ) وارد می شود که روی آن به تعداد تیغه ها، نازل ( ژیگلور) نصب شده است. مانیفولد، گاز را بین نازل ها تقسیم می کند. قطر سوراخ این نازل ها

متناسب با نوع گاز، سایز پره های مشعل و فشار گاز می باشد که انتخاب آن برعهده کارخانه سازنده است. 

هنگامی که گاز از نازل خارج می شود به علت کم شدن سطح عبور گاز سرعت آن افزایش می یابد. سپس با وارد شدن به گلوگاه پره های مشعل مقداری هوا با

گاز مخلوط شده و آن را رقیق تر می کند ( هوای اولیه احتراق ). در حقیقت حالت ونتوری بودن پره های مشعل باعث مکش هوا به داخل شده و با مخلوط شدن

سوخت با هوا احتراق بهتری انجام می شود. سرتاسر سطح باالیی مشعل، سوراخ هایی وجود دارد که گاز از آن ها خارج شده و پس از جرقه زدن شعله تشکیل

می شود. نصب دستگاه باید به صورتی باشد که اختالط سوخت و هوا روی سطح برنر هم به درستی صورت پذیرد ( هوای ثانویه احتراق(. 

مشعل در پکیج چگالشی 

مشعل از اجزای زیر تشکیل شده است: 

مشعل فوالدی ضدزنگ 

الکترود جرقه زن 

الکترود تشخیص شعله ( یونیزاسیون )مشعل داخل محفظه احتراق قرار دارد و جنس آن فوالد ضدزنگ با سوراخ های بسیار است که در زمان روشن شدن

شعله های کوچک زیادی روی این استوانه تشکیل می شود.

محفظه احتراق پکیج دیواری

محفظه احتراق به فضایی اطالق می شود که در آن شعله شکل می گیرد و اصوال جنس بدنه آن متفاوت بوده و از جنس آلومینایز می باشد که در مقایسه با ورق

گالوانیزه در حرارت باال از مقاومت به خوردگی باالتری برخوردار است. برای عایق بندی این محفظه از چهار صفحه از جنس فیبر سرامیک استفاده می شود.

سیستم جرقه زن پکیج دیواری

سیستم جرقه زن از نوع الکتریکی با یک یا دو الکترود است، این فرایند توسط جرقه زن که از یک سیم پیچ افزاینده ولتاژ تشکیل شده است صورت می پذیرد. در

دستگاه هایی با یک الکترود جرقه زن، تشکیل جرقه بین الکترود وسطح برنر و در دستگاه های با دو الکترود تشکیل جرقه بین دو الکترود صورت می گیرد.

سیستم تشخیص شعله

به صورت معمول، برای تشخیص شعله از الکترود تشخیص شعله استفاده می شود که مزیت هایی دارد از جمله این که به ترموکوپل سریع تر واکنش نشان

می دهد و مانند ترموکوپل با حرارت کار نمی کند. با این وسیله نیازی به شعله دایم( پیلوت ) نیست و بدین وسیله از استهالک دستگاه جلوگیری شده و در مقابل

درجه حرارت های باال مقاومت خوبی دارد.

حسگر شعله



حسگر شعله بسیار مشابه الکترود جرقه زن می باشد و از طریق نوک الکترود با شعله مستقیم در ارتباط است. برخورد شعله با حسگر شعله باعث عبور جریان

بسیار ضعیفی مابین بدنه مشعل و الکترود می شود. در حقیقت در این عمل شعله رسانای ضعیفی است که وظیفه حمل الکترون ها و رساندن به حسگر شعله را

دارد. البته شعله رسانایی با مقاومت زیاد است. تعداد الکترون هایی که جذب الکترود می شوند، نشان دهنده شدت جریان می باشد و طبق محدودیتی که برای برد

کنترل مشخص شده است، در صورت کم بودن شدت جریان حداقل 0.5 میکرو آمپر وجود ارتباط مستقیم مابین الکترود و بدنه مشعل وجود شعله تایید نمی شود

و دستگاه خطای نقص در شعله را نشان می دهد. در دستگاه های تک الکترود، این وظیفه به همان الکترود جرقه زن داده شده است که در 5 ثانیه اول، به صورت

جرقه زن عمل می کند و پس از 5 ثانیه وظیفه حسگر شعله را انجام  می دهد.

الکترود تشخیص شعله پکیج

به منظور تشخیص شعله، نخست یک ولتاژ متناوب بین میله یون و بدنه مشعل اعمال می شود. سپس با تشکیل شدن شعله هوای بین مشعل و الکترود تشخیص

شعله، یونیزه شده و به دلیل قطب های ایجاد شده توسط مشعل و الکترود تشخیص شعله، یون های موجود در هوا به حرکت درآمده و جذب قطب های مخالف

می شود در این حالت جریان الکتریسیته برقرار می شود ( البته شعله، هادی بسیار ضعیفی است ). بدین ترتیب با وجود این جریان وجود شعله تضمین می شود.

هرچه هوای بیشتری یونیزه شود و الکترون های بیشتری جریان یابد، شدت جریان بزرگ تری ایجاد می شود. حداقل شدت جریان تشخیص شعله، بین 1 تا 7

میکروآمپر است.

در دستگاه های الکترود، امکان استارت با صدای انفجاری، بیش از دستگاه های دو الکترود می باشد، چرا که در دستگاه¬های تک الکترود، فاصله الکترود

می بایست با سطح مشعل تنظیم شود و محدودیت زیادی دارد، لذا امکان دارد در آن نقطه، بهترین فضا برای اشتعال گاز ایجاد نشود اما در دستگاه¬های دو

الکترود می توان مکان برخورد جرقه یک الکترود به الکترود دیگر را تغییر داد تا در بهترین فضا ثابت شود. 

روش تست 

الکترود جرقه زن به هیچ عنوان نباید از قسمت سرامیکی یا حتی از قسمت اتصال و نوک الکترود با بدنه اتصال داشته باشد.

بای پس خودکار پکیج دیواری

بای پس خودکار یک نوع شیر یک طرفه یا سوپاپ است و در مسیر لوله ای که مدار رفت گرمایش را به برگشت متصل می کند قرار دارد. 

در صورت گرفتگی مدار گرمایش یا بستن تمامی رادیاتورها بدون تغییر حالت زمستانی به تابستانی موجب افزایش ناگهانی دما و خرابی و کاهش عمر مفید

مبدل یا افزایش فشار در چرخه می گردد. به منظور جلوگیری از این صدمات، یک مسیر انحرافی (Bypass ) بین مسیر رفت و برگشت قبل از پمپ تعبیه شده

است. در این مسیر یک سوپاپ در خالف جهت عبور جریان در نظر گرفته شده که فنر این سوپاپ قدرت مشخصی دارد و در صورت بروز حالت های ذکر

شده و باال رفتن فشار مسیر رفت این سوپاپ عمل کرده و باز می شود و آب را از این مسیر به پمپ بازمی گرداند. حداکثر میزان گردش آب در مدار کنار گذر

بستگی به مدل دستگاه خواهد داشت. طراحی فشار این فنر از شرکت سازنده پکیج، به گونه ای است که حداقل چرخش آب توسط پمپ را تضمین نماید. 

از دیگر مزایای بای پس می توان به جلوگیری از برگشت، به مدار رفت اشاره کرد. فن 

وظیفه فن، مکش کردن هوا به داخل محفظه احتراق و بیرون راندن محصوالت احتراق از محفظه احتراق است. فن ها از برق 220 ولت تغذیه می کنند. البته

قسمت سیم پیچ ( استاتور ) بیرون از کانال جریان هوا قرار دارد و از طریق یک شفت به بلوئر فن که داخل مجرای خروجی گازهای احتراق قرار دارد متصل

است، با توجه به این که همراه با محصوالت احتراق مقدار زیادی گرما به بیرون از دستگاه پرتاب می شوند، در نتیجه دمای هوای خروجی از لوله دودکش

بسیار گرم است. بنابراین مصرف گاز دستگاه های فن دار بیشتر از دستگاه های بدون فن است. در نتیجه در دستگاه های فن¬دار به روش های مختلف مقدار

جریان هوای در حال عبور از محفظه احتراق کنترل می¬شود تا مصرف گاز دستگاه کمتر شده و بازدهی بیشتر باشد. 

کنترل هوای خروجی از دودکش به چند روش انجام می شود که به آن کاهنده جریان هوا گفته می شود. 

روش اول: دهانه خروجی فن معموال 60 میلی¬متر است که در صورت کم کردن دهانه خروجی می توان مقدار هوای خروجی فن را کنترل کند. این عمل

توسط حلقه هایی که در سایزهای مختلف توسط شرکت سازنده در دستگاه قرار می گیرند انجام می شوند. اندازه حلقه به نسبت طول دوره و میزان مقاومت

مسیر دودکش تعیین می شود که در برندهای مختلف متفاوت است و برای اطالع بیشتر می بایست به دفترچه فنی همان دستگاه مراجعه کرد. 

روش دوم: در این روش دریچه ای در دهانه خروجی لوله دودکش قرار دارد که در حالت عادی به صورت عمودی می باشد و حرکت آن به صورت افقی دهانه

مسدود می شود. پس با تنظیم کردن این دریچه که به آن دمپر گفته می شود می توان مقدار هوای خروجی از فن را کنترل کرد. 

روش سوم: در این روش هیچ گونه عملی توسط سرویس کار انجام نمی شود. نوع فن در این دستگاه ها متفاوت است. به این فن ها مدوالر یا تنظیمی گفته می

شود. ابتدا فن با دور زیاد شروع به کار می کند در این زمان مقاومت مسیر دودکش توسط پرشر فن اندازه گیری می شود سپس دور فن به مقدار الزم تنظیم می

شود پس در نتیجه مقدار هوای خروجی تا اندازه زیاد کاهش می یابد.

مجموعه فن و پرشر سوئیچ هوا

پکیج های محفظه بسته، هوای الزم برای احتراق را از خارج از ساختمان می گیرد. برای این مهم از یک فن از نوع سانتریفیوژ استفاده می شود. روش های

نصب دودکش در فصل های بعدی توضیح داده شده در بهترین حالت، این نوع پکیج ها به یک دودکش دوجداره متصل می شوند و توسط یک فن که در باالی

محفظه احتراق وجود دارد، محصوالت احتراق را از وسط دودکش خارج نموده و در نتیجه بر اثر خال به وجود آمده در محفظه احتراق، هوای الزم برای

احتراق از فضای جداره خارجی دودکش وارد محفظه احتراق می شود. عملکرد صحیح فن توسط یک پرشر سوئیچ که توسط یک شیلنگ سیلیکونی به ونتوری

فن متصل است کنترل می شود. 

پرشر سوئیچ شامل یک دیافراگم و یک میکروسوئیچ است که محفظه باال و پایین این دیافراگم به ترتیب به فشار مثبت و منفی متصل می شوند. با توجه به نوع

طراحی ونتوری تعبیه شده در فن، فشار مثبت و منفی در ونتوری ایجاد می شود. هنگامی که فن شروع به کار می کند، فشار داخل ونتوری از فشار داخل باعث

عمل کردن میکروسوئیچ داخلی آن می شود. همان طور که در دیافراگم زیر مشخص است در صورتی که فن خاموش باشد ارتباط بین ترمینال مشترک ( P ) و

ترمینال معموال بسته ( NC ) برقرار است و در صورت حرکت فن و ایجاد فشار، اتصال بین ترمینال مشترک ( P ) و ترمینال معموال باز ( NO ) برقرار

خواهد شد. 

نکته قابل توجه این است که قبل از راه اندازی دستگاه، عم ارتباط بین ترمینال مشترک و ترمینال معموال باز توسط برد کنترلی بررسی می گردد تا از قطع

بودن آن اطمینان حاصل شود که این کنترل به منظور اطمینان خاطر از عدم دستکاری و یک سره بودن پرشر سوئیچ هوا در نظر گرفته شده است. 



روش تست 

برای تست سالمت پرشر سوئیچ فن باید آوومتر را در حالت بیزر قرار داده و دو سر سیم-های اتصال را به محل اتصال فیش های برق پرشر سوئیچ متصل

کرد. سپس دستگاه را روشن کرده و پس از روشن شدن فن می بایست اتصال برقرار شده و صدای بیزر شنیده شود. البته اگر پرشر سوئیچ دارای سه محل

اتصال فیش باشد یکی از آن ها مشترک بوده و رابطه بین دیگر فیش¬ها با مشترک به صورت NC و NO می باشد. 

اگر بخواهید این تست را بدون دستگاه انجام دهید، می توانید عمل مکش یا دهش را به صورت مصنوعی با دهان انجام دهید. البته پرشر فن یا همان حسگر

فشار هوا معموال با فشارهایی بین 50 تا 120 پاسکار کار می¬کند که در زمان تست مصنوعی باید در نظر گرفته شود. 

در صورت مسدود شدن مجرای خروجی فشار داخل هر دو شیلنگ مثبت می باشند و در نتیجه دیافراگم به حالت اول بازمی¬گردد. 

فن در پکیج چگالشی 

فن به صورت مدوالر کنترل شده و دور آن در توان های مختلف از 1243 تا 5414 دور در دقیقه متغیر است و سرعت آن متناسب با فرمان برد، کنترل می

شود که برای شعله ور شدن اولیه مشعل، دور آن 3280 تا 3480 دور در دقیقه است. 

به محض درخواست گرمایش، فن از طریق برد کنترلی روشن خواهد شد. تاکومتر تعبیه شده در این فن وظیفه اندازه گیری سرعت چرخش فن جهت ارسال

بازخورد به برد کنترلی را بر عهده دارد. 

ظرفیت حرارتی خروجی پکیج با سرعت چرخش فن متناسب است. در نتیجه ظرفیت حرارتی دستگاه با سرعت چرخش فن رابطه مستقیم دارد. 

شیر اطمینان 

در مواقعی امکان افزایش فشار آب ( ناخواسته ) در مدار گرمایش مرکزی وجود دارد که این افزایش می تواند به علت باز ماندن شیر پرکن، گرم شدن بیش از

حد آب مدار گرمایش یا عدم عملکرد صحیح منبع انبساط یا پای پس باشد. در نتیجه فشار مدار گرمایش می بایست کنترل شود تا در صورت افزایش ناگهانی

مشکلی برای اجزای سیستم پیش نیاید. این کار توسط یک شیر اطمینان و به وسیله فنر مخصوصی که داخل آن تعبیه شده صورت می-گیرد. مقاومت این فنر

طوری طراحی شده که در صورت افزایش فشار بیش از سه بار، این شیر، آب اضافی را تخلیه می کند و فشار را در محدوده مجاز ( کمتر از 3 بار ) قرار می

دهد. 

کلید حد 

این قطعه را با نام های مختلفی مانند کلید حرارتی، کلید حد، لیمیت سوئیچ و … می شناسند. 

کلید حرارتی یک قطعه ایمنی است که بر روی مبدل یا در مسیر خروجی آب از مبدل قرار می گیرد. وظیفه این کلید این است که در زمان گرم شدن بیش از حد

مجاز آب، برای جلوگیری از خطر و صدمه زدن به قسمت های دیگر به برد کنترل خبر می دهد و برد مشعل را خاموش می کند. این عمل توسط یک مدار

برقی که در حالت معمول و حالت خطر باز و بسته می شود، گزارش داده می شود. یعنی این کلید می تواند در حالت عادی مداربرقی باز داشته باشد و در حالت

خطر بسته شود که به آن Normal Open یا NO گفته می شود و می تواند در حالت عادی مدار برقی بسته داشته باشد و در حالت خطر باز شود که به آن

Normal Close یا Nc به نسبت نوع طراحی برد کنترل می باشد، اما اکثرا در پکیج ها از کلید NC استفاده می شود. بر روی مشخصات نوشته شده بر روی

کلیدها دمای عملکرد آن ها ذکر شده است، چرا این که در دستگاه های مختلف به نسبت محل نصب و ظرفیت حرارتی دستگاه محدودیت دمایی کلید تعیین می

شود.کلیدهای حرارتی از 92 تا 110 درجه سانتی گراد موجود هستند.

شیر هواگیر خودکار

وجود هوا در سیستم موجب آسیب به پکیج می شود و در گردش آب اختالل ایجاد می کند که همین امر موجب باال رفتن دمای آب در مبدل می شود. برای

جلوگیری از وجود هوا در سیستم از شیر هواگیر خودکار استفاده می شود. نحوه کار به این صورت است که در صورت وجود هوا در سیستم، شناور داخل

شیر، پایین آمده و شیر خروج هوا باز می شود. با خارج شدن حباب های هوا و باال آمدن آب و شناور، شیر خروج هوا بسته می شود و مانع از تخلیه آب مدار

گرمایش می گردد. 

این شیر به صورت معمول روی خود پمپ و روی محفظه چرخشی پمپ قرار دارد. جریان آب در قسمت پایین شیر خودکار هوا گرداب ایجاد می کند و با توجه

به کم بودن دانسیته هوا نسبت به آب، حباب هوا از قسمت باالیی شیر هواگیر خارج شده و آب در شیر هواگیر باال می رود و سبب باال رفتن شناور

داخل شیر هواگیر می شود. به علت وجود زائده در باالی شناور، باال رفتن شناور باعث مسدود شدن سوراخ باالی شیر هواگیر می شود و این عمل مانع از

خروج آب از سیستم خواهد شد. 

دیافراگم قسمت باالی شیر هواگیری را از محفظه گردابی جدا می کند. در هنگام راه اندازی پکیج و پر کردن مدار گرمایش، پیچ شیر خودکار هواگیری باید باز

باشد تا هوا از آن عبور کند. 

در دستگاه های محفظه احتراق باز، دهانه خروجی را به سمت پشت دستگاه تنظیم کنید تا در صورت خروج هیدروژن حامل ازعمل الکترولیز، تشکیل شعله

انجام نشود. 

پمپ سیرکوالتور 

در پکیج برای غلبه بر مقاومت یا افت فشار مسیر لوله¬کشی مدار گرمایش و در صورت دو مبدل بودن جهت چرخش آب در مبدل ثانویه از یک پمپ گردشی (

سیر کوالتور) استفاده می شود. 

پمپ ها به صورت تک دور، سه دور یا دور متغیر هستند که در نوع سه دور توسط یک کلید، چرخش پمپ برحسب دور در دقیقه قابل انتخاب است. پمپ دور

متغیر نوع الکترونیکی است که با ایجاد سرعت متغیر، پمپ به طور مداوم خود را با بار حرارتی مورد نیاز تاسیسات وفق می دهد. در نتیجه صرفه جویی در

مصرف انرژی، کاهش صدای جریان و عدم نیاز به مدار بای پس را به همراه دارد. 

در کاتالوگ سازندگان پکیج، یک منحنی با نام منحنی مشخصه پمپ درج می¬گردد که کاربرد آن در مثال زیر ذکر شده است. 

نکاتی در مورد پمپ ها 

1.پس از نصب پکیج، مسیر گرمایش مرکزی باید تمیز شود تا عاری از هرگونه براده و ضایعات خارجی گردد و به هیچ عنوان بدون شست و شوی

مسیر، پکیج نباید راه اندازی شود. 

2.قبل از راه اندازی دستگاه، باید از عدم گیرپاژ پمپ اطمینان حاصل شود. نحوه کار بدین شکل است که با یک آچار دوسوی تخت درپوش جلوی پمپ باز شده

و با همان آچار، محور پمپ به راست و چپ چرخانده تا از حالت گیرپاژ خارج شود.



حسگرهای دمای آب گرم مدار مصرفی و آب گرم مدار گرمایشی 

همان طور که می دانید در مفاهیم الکترونیک، کمیتی به نام مقاومت وجود دارد که واحد اندازه گیری آن اهم می باشد. در صنعت الکترونیک از این کمیت به

طرق مختلف استفاده می شود. در این حسگرها از مقاومت یک مدار الکترونیکی برای اندازه گیری دمای مدار استفاده می شود. در این مدار مقاومت به نسبت

دما تغییر حالت می دهد که اگر با باال رفتن دما مقاومت دما کم شود به آن NTC و اگر با باال رفتن دما مقاومت آن هم افزایش یابد به آن PTC گفته می شود.

در پکیج ها اکثرا از نوع NTC استفاده می شود. مقاومت NTC در NTCها، به دو روش دمای مدار را حس می کنند: 

1.مستغرق 

2.سطحی 

NTC های مستغرق در مسیر عبور جریان آب قرار می گیرند و به همین علت اختالف کمتری مابین دمای واقعی آب ودمای گزارش شده به برد می باشد اما

تست کردن آن مستلزم تخلیه آب مدار می باشد. 

NTC سطحی یا تماسی طوری طراحی می شود که از طریق یک بدنه فنری به لوله مسی چسبیده است و دمای داخل لوله را با تغییر مقاومت به برد کنترل

گزارش می دهد برای تست این NTC کافی است از سطح لوله جدا شود. 

 NTC شیوه تست

NTC را از محل نصب باز کرده و به مدت کافی در دمای عادی اتاق و در کنار یک NTC .اهم متر را در رنج 10 کیلواهم با یک رنج باالتر قرار می دهیم

سالم قرار می دهیم (اگر دمای اتاق 25 درجه سانتی گراد باشد به NTC سالم نیازی نیست). دو سر سیم های اتصال اهم متر را به شاخک های NTC متصل

می کنیم و اگر دمای اتاق ٢۵ درجه سانتیگراد باشد می بایست ١٠ کیلو اهم را نشان دهد و اگر دمای اتاق نامعلوم است، این عمل را بدون برخورد دست با

قسمت حسگر برروی NTC سالم انجام دهید و اعداد را با یکدیگر مقایسه کنید. 

NTC حسگر دمای 

این حسگرها برای اندازه گیری دما مورد استفاده قرار می گیرد، این حسگرها از نوع مقاومتی هستند و بر خالف حسگرهای دمای معمولی همانند PT100 و

غیره با افزایش دما مقاومت آنها کاهش پیدا میکند. در جدول زیر مقدار این مقاومت در دماهای مختلف ذکر شده است. مدار کنترل پکیج با در نظر گرفتن میزان

مقاومت، دما در هر لحظه را محاسبه و به کار می گیرد. 
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کنترل نشت دود در پکیج های بدون فن (ترموستات دودکش ) 

در پکیج های بدون فن ترموستات دودکش یک ترموسوئیچ حرارتی از نوع معموًال بسته است که دردمای72درجه سانتیگراد باز می شود و با پایین آمدن مجدد

دما اتصال آن بسته می شود. 

بنابراین در صورتی که محصوالت احتراق به دالیلی نظیر گرفتگی مسیر و… به خوبی از دودکش خارج نشود این ترموستات را گرم کرده و در نتیجه موجب

قطع شدن آن میشود. لذا دستگاه پکیج نیز قطع شده و تا سرد شدن کالهک این عمل قطع ادامه می یابد . 

حسگر دود

حسگر دود از لحاظ شکل ظاهری و نوع عملکرد، بسیار شبیه به کلید حرارتی است، اما حسگر دود در دمای بین ۶٠ تا ٨٠ درجه سانتیگراد عمل می کنند و



محل نصب آن در یکی از دریچه های کالهک تعدیل می باشد تا در صورت وارد شدن محصوالت احتراق به ساختمان که کلید گرم شده و به برد کنترل از

طریق قطع یا وصل کردن یک مدار خبر بدهد . 

روش تست 

آوومتر را در حالت بیزر قرار داده سپس سیمهای اتصال را به محل اتصال فیش ها وصل کنید. با توجه به NCیا NO بودن کلید به صدای بیزر توجه کنید. در

صورت NC بودن کلید در حالت عادی و دمای پایین می بایست صدای بیزر آزاد شود و در صورت NO بودن مخالف آن. 

اگر پس از اتصال سیم ها به کلید و به آرامی تکان دادن سر فیش ها صدای بیزر قطع و وصل شد این کلید خراب است و امکان بروز اشکال در زمان کار را

دارد .. 

کالهک تعدیل در دستگاه های بدون فن 

در دستگاه های بدون فن خروج دود توسط کالهک تعدیل از محفظه احتراق به مجرای خروجی کنترل می شود. 

وظیفه دیگر کالهک تعدیل، مخلوط کردن هوا با گازهای حاصل احتراق از طریق دریچه های کناری است که به این هوا، هوای رقیق کننده گفته می شود. در

یکی از این دریچه ها حسگری نصب شده تا اگر محصوالت احتراق از دودکش خارج نشد دستگاه را متوقف کند. 

شیر پر کن 

همان طور که می دانید مدار آب سیستم گرمایش یک مدار بسته است و برای آب گیری این مدار نیاز است تا یک کانال ارتباطی با آب مصرفی وجود داشته

باشد و با توجه به محدودیت فشار در سیستم گرمایی در این کانال ارتباطی به یک شیر کنترل نیاز داریم، به این قسمت شیرپرکن گفته می شود. در هنگام راه

اندازی و کمبود آب در سیستم گرمایی این شیر باز می شود تا از مدار مصرفی آب وارد مدار گرمایشی شود و پس از رسیدن فشار به 5/1بار بسته می شود.

این شیر می تواند برقی باشد و نیاز به تحریک مکانیکی شیر نباشد. 

شیر پرکن های برقی از طریق یک کلید بر روی صفحه پانل دستگاه کنترل می شود. توجه داشته باشید به جای این شیر نباید از شیرهای خودکار استفاده شود.

لذا مدار آب گرمایشی همیشه تحت فشار آب گرم بوده و احتمال نشست زیادی دارد پس نیاز است تا در صورت نشست دستگاه از کار بیفتد تا مصرف  کننده قبل

از ایجاد خرابی، متوجه نشست شده و اقدام به تعمیر کند. 

وجود فشار آب در مدار گرمایشی الزامی است و مرتب توسط کلید حداقل فشار آب در حال کنترل می باشد.

اجزای تشکیل دهنده

پکیج

شرح اجزا و قطعات پکیج

با توجه به اطالعات بخش های قبل، در این بخش به بررسی و شرح برخی قطعات پکیج پرداخته می شود. در ادامه نمایی از دو نمونه پکیج، یکی تک مبدل و

دیگری دو مبدل به همراه معرفی قطعات آمده است. با این یادآوری که وجود یا نبود برخی قطعات بستگی به عملکرد و طراحی دستگاه ساخته شده توسط

سازنده دارد و به طور کلی نشانگر قوت یا ضعف دستگاه نخواهد بود. از آنجا که شرح همه قطعات به کار رفته در پکیج به علت فراوانی و تنوع از حوصله

مطلب خارج است، لذا در ادامه به چگونگی عملکرد و ساختار برخی قطعات پرداخته ایم.

2. فن1. درپوش تامین هوای تازه

4. پانل محفظه احتراق3. مبدل اصلی

6. ترموستات حد5. برنر

8. جرقه زن7. الکترود جرقه زن و تشخیص شعله

10. حسگر خروجی مدار گرمایش9. پرشر سوئیچ آب

12. شیر گاز11. حسگر خروجی مدار بهداشتی

14. فلومتر و فیلتر مدار بهداشتی13. شیر تخلیه

16. شیر خودکار هواگیری15. پمپ

18. محفظه احتراق17. حسگر فشار آب

20. منبع انبساط19. ترموستات حد

22. اتصال دودکش21. پرشر سوئیچ هوا

 

 

 

 



♦ جدول راهنمای اجزا

2. فن1. درپوش هوای تازه

4. ترموستات حد3. مبدل اصلی

6. حسگر گرمایش رفت5. برنر

8. جرقه زن7. الکترود جرقه زن و تشخیص شعله

10. پرشر سوئیچ آب9. شیر سه راهه

12. حسگر دمای آب بهداشتی11. پرشر حسگر

14. شیر گاز13. مبدل ثانویه

16. شیر پرکن15. فلومتر

18. هواگیر پمپ17. پمپ

20. پانل محفظه احتراق19. شیر اطمینان

22. منبع انبساط21. محفظه احتراق

24. اتصال دودکش23. پرسوئیچ هوا

 

شرح کارکرد اجزا و قطعات پکیج

قطعات تشکیل دهنده پکیج

قطعات پکیج را به دو دسته تقسیم می کنیم:

1. قطعات الکترونیکی

2. قطعات مکانیکی

قطعات الکترونیکی خود به سه دسته تقسیم می شوند:

1. بردها که وظیفه کنترل و اجرای برنامه های درخواستی را که در آن ذخیره شده است را دارند.

2. قطعاتی که فقط به فرمان برد کنترل اجرای عملیات می کنند که معموال از برق110 و220 ولت تغذیه می شوند.

3. قطعاتی که تغییرات را به برد کنترل گزارش می دهند و برد به نسبت این اخبار به قطعات مجری فرمان دستور انجام عملیات را صادر می کند.

 

 

بردها

در پکیج های قدیمی از برد کنترل استفاده نمی شد و فقط با یک یا چند ترموستات یا آکوستات و چند قطعه مکانیکی کنترل می شدند. اما اکنون در پکیج ها از انواع

و اقسام بردها استفاده می شود.

برد کنترل وظیفه دارد طبق برنامه هایی که در کارخانه سازنده آن ذخیره شده است و نیازهایی که مصرف  کننده به آن اعالم می کند، قطعات را کنترل کرده تا

نیاز مصرف کننده برطرف شود. در برخی از شرکت ها این وظایف را به دو یا سه برد محول می کنند تا در صورت خراب شدن، مصرف کننده هزینه کمتری را

متحمل شود.

همیشه یک برد وجود دارد که میکروچیپ یا همان حافظه داخلی بر روی آن نصب شده و به قطعات اصلی دستگاه متصل است. به این برد، برد اصلی کنترل

گفته می شود. در دستگاه هایی که صفحه نمایشگر دیجیتال دارند معموال از یک برد دیگر استفاده می شود که با چند رشته سیم به برد اصلی متصل است. وظیفه

این برد نمایش وضعیت های مختلف دستگاه است وظیفه دیگر این برد دریافت درخواست های مصرف کننده و اعالم آن به برد اصلی دستگاه است. برد دیگر که

در اکثر مواقع با برد اصلی دستگاه ادغام شده است برد جرقه زن گفته می شود. تعداد دستگاه هایی که برد جرقه زن آن ها از قسمت برد اصلی جدا شده است بسیار

کم هستند. برد جرقه زن می تواند چسبیده به برد اصلی دستگاه یا بر روی شیر گاز یا در محوطه پایین دستگاه نصب شده باشد.



برد اصلی کنترل

بردها وظیفه دارند نسبت به شرایط اعالم شده توسط حسگر، مانند NTCها حسگر شعله حسگر دود و برنامه های ذخیره شده به قطعات مجری فرمان مانند پمپ،

شیر گاز، جرقه زن، فن و شیر سه راهه دستور عملکرد صادر کند. در بعضی از بردها می توان تغییراتی به نسبت شرایط مصرف کننده ایجاد کرد. به عنوان

مثال دمایی که توسط مصرف کننده برای یک پکیج متصل به مبدل های گرمایی مانند رادیاتورها تعیین می شوند با دمای پکیجی که به سیستم گرمایش از کف

متصل می شود یکسان نیستند و برای این موضوع در زمان نصب پکیج می بایست برای تعیین دما توسط مشتری محدودیت ایجاد کرد. مثال باال یکی از تغییراتی

است که ممکن است در زمان نصب توسط سرویس کار به آن نیاز داشته باشد که در پکیج های مختلف به چند روش انجام می شود. این تغییرات در برد می تواند

شامل: تبدیل نوع سوخت، تغییر اختالف دمای استارت، حداکثر توان گرمایی، پکیج، حداکثر دمای آب گرم مصرفی و … باشد. در بعضی از برندها برای

راحتی کار و صرفه اقتصادی و انبارداری راحت تر در همه مدل ها از یک برد کنترل پیشرفته استفاده شده است. این برد می تواند برای همه مدل ها کارایی داشته

باشد و فقط با تغییراتی می توان این برد را در مدل های مختلف که از نظر توان، نوع کار و نوع تهویه متفاوت هستند، به کار برد. این تغییرات به چند روش

اعمال می شود که ادامه به توضیح آن می پردازیم.

روش اول: این روش با نصب اتصال مابین شاخک های ثابتی در برد کنترل انجام می شود که به آن جامپر کردن گفته می شود.

روش دوم: در این بردها تعداد کلیدهای کوچکی در قسمتی از برد کنترل نصب شده که با خاموش یا روشن کردن آن ها این تغییرات اعمال می شود به این

کلیدها، دیپ سوئیچ گفته می شود.

روش سوم: در این روش نیازی به دسترسی به برد کنترل یا باز کردن درب دستگاه و محفظه برد کنترل نیست. در این نوع بردها عملیات ها از طریق صفحه

نمایشگر و کلیدهای روی درب پکیج انجام می شود و نسبت به دیگر بردها آسان تر است.
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هیچ گونه تعمیر و تغییر در ساختار اصلی برد کنترل را ندارند و در صورت بروز هرگونه اتفاقی پس از تعمیرات برد مسئولیت آن به عهده سرویس کار

می باشد. تنها موردی که امکان تعمیر آن توسط سرویس کار مجاز وجود دارد تعویض فیوز شیشه ای است.

شیر کنترل گاز در پکیج های معمول

این شیر وظیفه روشن و خاموش کردن و تنظیم شعله گاز را بر عهده دارد. متداول ترین شیر گاز مورد استفاده SIT845 ساخت کشور ایتالیا است. این شیر

دارای دو شیر قطع و وصل گاز است (شیر برقی) و زمانی گاز از آن عبور می کند که هر دو شیر برقی با هم باز باشند و در غیر این صورت زمانی که حتی

یکی از آن دو بسته باشند، گاز از شیر عبور نخواهد کرد.

وجود فنر مکانیزم شیر گاز در صورت قطع گاز یا برق، سبب قطع خودکار شیرهای برقی می شود.

با توجه به شکل وقتی که فشار گاز خروجی، از فشار تعیین شده توسط مدوالر بیشتر باشد، شیر تنظیم فشار باز می شود و در نتیجه فشار زیر دیافراگم اصلی

سیستم کنترل دقیق کاهش می یابد. شیر اصلی بسته می شود و فشار خروج به فشار از پیش تنظیم شده می رسد و برعکس اگر فشار گاز خروجی کمتر از فشار



تنظیم شده باشد، شیر تنظیم فشار بسته می شود و فشار سیستم کنترل دقیق افزایش یافته، باعث باز شدن شیر اصلی می شود.بدین نحو شیر گاز ورود گاز با فشار

ثابت به مشعل را تضمین می کند.

محل اندازه گیری فشار گاز ورودی به شیرگاز1

2

محل اندازه گیری فشار گاز خروجی از شیرگاز

(ورودی به مشعل)
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(SIT 845 SIGMA)تنظیم شیر کنترل گاز پکیج های معمول

جهت تنظیم و اندازه گیری پارامترهای فشار پکیج به هیچ عنوان روش چشمی توصیه نمی شود و استفاده او وسایل اندازه گیری برای اندازه گیری فشار مناسب

توصیه می گردد.چرا که روش چشمی به هیچ عنوان دقیق نیست و باعث گرفتن فاصله دستگاه از شرایط طراحی و ایده آل می شود.

اندازه گیری فشار ورودی کنترل گاز

1.پس از جداسازی درپوش شیرگاز با توجه به شماره گذاری تصویر پیچ شماره 1 را کمی باز کرده(یک گام) و لوله مانومتر را در محل اندازه گیری فشار گاز

ورودی قرار دهید.

برای اندازه گیری فشار،فشارسنج تفاضلی TESTO 510 توصیه می گردد.

2.پکیج را با حداکثر توان روشن کنید در این حالت (شیرآب گرم را تا انتها باز کنید)فشار ورودی گاز باید متناسب با نوع گاز مصرفی باشد که از طرف سازنده

اعالم می گردد.و بستگی به ظرفیت و نوع دستگاه دارد.

3.در پایان تست فشار،پیچ 1را بسته و از محکم بودن آن مطمئن شوید.

تنظیم حداکثر فشار ورودی به برنر

پیچ2 را كمي باز كرده ( یك گام ) و لوله مانومتر را در نقطه فشارگیري قرار دهید .

همانطور که در قسمت قبل ذکر شد ممکن است در برخی از دستگاه ها برای قرار دادن در حالت حداقل توان،عملیات خاصی از طرف سازنده توصیه شده باشد

که مراجعه به دفترچه نصب یا راهنمای سازنده توصیه می گردد.

شیرکنترل گاز

برای کنترل روشن و خاموش شدن و تنظیم شعله از شیر کنترل گاز استفاده می شود.شیر گازها معموال از دو نوع برق استفاده می کنند:برق 220 یا 110 ولت

متناوب AC برای تغذیه سلونوئیدهای قطع و وصل گاز و برق2  تا 20 ولت مستقیم DC برای تنظیم شعله و اتصال به مدوالتور.بیشترین کاربری در پکیج

های کشور ما از شیرگاز SIT845 می باشد.این شیرگاز ساخت کشور ایتالیا است و تنظیم آن به صورت دستی می باشد.

فشار گاز می بایست 178 میلی متر ستون آب و یا 18میلی بار باشد.فشار گاز خروجی از حداقل 1.5 میلی بار تا حداکثر 12 میلی بار تنظیم می شود که مقدار

دقیق آن توسط شرکت سازنده برای سرویس کاران آموزش داده می شود تنظیم فشار حداقل یا شعله کوتاه از طریق پیچ پالستیکی که در وسط مدوالر قرار دارد



انجام می شود.با چرخش پیچ در مسیر عقربه های ساعت فشار گاز خروجی زیاد و در جهت عکس آن کم می شود.توجه داشته باشید این عمل فقط با پیچ گوشتی

دو سو انجام گیرد،زیرا در وسط پیچ حفره هایی قرار دارد که در انتهای میله مدوالر مشخص است و در زمان تنظیم با پیچ گوشتی چهار سو،نوک ابزار با

سرمیله مدوالر برخورد می کند و همین موضوع باعث می شود تنظیم دقیق انجام نشود.برای تنظیم حداکثر فشار خروجی با شعله زیاد،می بایست با چرخاندن

مهره ای در اطراف پیچ تنظیم شعله کم می باشد،انجام شود.برای چرخاندن این مهره می بایست از آچار 10 میلی متری استفاده شود.با چرخاندن مهره در مسیر

عقربه های ساعت فشار شعله زیاد افزایش می یابد ودر جهت مخالف کم می شوند.

در زمان تنظیم شعله فشارسنج مخصوص را به قسمت Output متصل می کنیم.سپس برای تنظیم شعله کم یکی از سیم های تنظیم مدوالر را قطع می کنیم و با

DC چرخش پیچ مربوط به شعله کم فشار خروجی را تنظیم می کنیم.برای تنظیم شعله زیاد می بایست از یک ولت متر استفاده نمود ولت متر را در حالت برق

قرار می دهیم.توجه داشته باشید،رنج تنظیم شده می بایست بیشتر از 12 ولت باشد و ضمنا تست برق مستقیم در زمان مصرف صحیح می باشد.یعنی سیم های

مدوالر به شیرگاز متصل باشد.شیر آب گرم مصرفی را باز نموده تا مشعل روشن شود.دمای تنظیم شده بر روی صفحه نمایشگررا در آخرین حالت قرار می

دهیم تا دستگاه با حداکثر توان کار کنند.سیم های ولت متر را به پشت سیم های مدوالر متصل می کنیم ومنتظر می مانیم تا ولتاژ،به14 ولت برسد.اگر ولتاژ به

14 ولت نرسید،آرام آرام شعله را کم می کنیم تا دمای آب گرم مصرفی پایین بیاید و برد کنترل ولتاژ را باالتر ببرد.پس از رسیدن به 14 ولت با چرخش مهره

شعله زیاد با توجه به فشارسنج میلی بار متصل به پیچ Output تنظیم می کنید.حداقل و حداکثر فشار گاز خروجی به نسبت بازدهی و توان حرارتی دستگاه

مشخص می شود.پس بهتر است در مورد فشار شعله کم و شعله هر دستگاه با تکنسین همان شرکت مشورت شود یا به دفترچه فنی دستگاه مراجعه

کنید.شیرگازهای زیادی وجود دارند که مشابه شیرگاز IT845 می باشد.تنظیم این نوع شیرگازها به همین صورت مکانیکی تنظیم نمی شوند.تنظیم این

شیرگازها از برد کنترل با کم ولتاژ ارسالی انجام می شود.برای تنظیم این نوع شیرگاز می بایست وارد منوی تنظیم شیرگاز شوید.گزینه HP مربوط به شعله

زیاد و و گزینه LP مربوط به شعله کم می باشد که با کم و زیاد کردن اعداد مربوط تنظیم شعله انجام می شود.

روش تست شیر گاز

تست مدار الکترونیکی

ابتدا آوومتر را در حالت بیزر قرار داده سپس سوزن های اتصال به سوکت را با با بدنه تست کنید.این عمل برای اطمینان از عدم وجود اتصال بین سیم پیچ ها با

بدنه است.توجه داشته باشید یکی از سوزن ها می بایست با بدنه اتصال داشته باشد که به آن ارت می گویند.سه عدد سوزن مانده مربوط به مدارهای برق تغذیه

220 ولت می باشد.پس از اتصال بدنه می بایست سوزن ها را با یکدیگر تست کنید.این عمل برای اطمینان از عدم وجود اتصال کوتاه بین سیم پیچ هاست.حال

که مطمئن هستیم از نظر ایمنی برای اتصال برق مستقیم به شیرگاز مشکلی وجود ندارد،می توانید برق مستقیم را متصل کنید.

تست مدار مکانیکی

ابتدا سیم فاز را به پایین ترین سوزن و باالترین سوزن به صورت موازی متصل کنید.سپس سیم نول را به سوزن دوم از پایین متصل کنید و برق را وصل

کنید.در این هنگام اگر با فشاری حداقل 5 میلی بار و حداکثر 30 میلی بار به قسمت ورودی بدمید،می بایست از قسمت خروجی گاز خارج شود.توجه داشته

باشید خروج گاز در این حالت به تنظیم پیچ شعله کم در قسمت مدوالر بستگی دارد.در صورت خارج نشدن گاز می توانید با تنظیم مجدد تست کنید.در این حالت

با چرخاندن پیچ وسط مدوالر در مسیر عقربه های ساعت می بایست مقدار گاز خروجی افزایش یابد.

تست مدوالر

تست قسمت مدوالر فقط در زمان کارکرد شیرگاز با کم و زیاد شدن برق مدوالر امکان پذیر است.

شیرکنترل گاز در پکیج های چگالشی

SIT 848 Sigma این شیر وظیفه اش خاموش و روشن کردن و تنظیم شعله گاز در پکیج های چگالشی را بر عهده دارد.متداول ترین شیرگاز مورد استفاده

ساخت کشور ایتالیا است.این شیر با برق 220 ولت کار و ورود گاز به مشعل پکیج های چگالشی قطع یا وصل می کند.از آنجا که پکیج های چگالشی مجهز به

فن با دور متغیر(مدوالر) است،طراحی نوع پکیج ها به گونه ای است که به دلیل وجود ونتوری در شیر گاز،با تغییر دور موتور فن(سرعت چرخش پره فن)

میزان گاز ورودی به مشعل تغییر می کند.یادآور می شود این دو پارامتر با هم رابطه مستقیم دارند.بدین صورت که با افزایش دور فن و جریان هوای بیشتر در

فن عمل مکش بیشتری انجام شده گاز بیشتری وارد مشعل خواهد شد و با کاهش دور فن گاز کمتری به مشعل خواهد رسید.

در اینجا توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که بر خالف شیر کنترل گاز پکیج های معمول،تنظیمات شیر کنترل گاز پکیج های چگالشی متناسب با

کیفیت پارامترهای محصوالت احتراق(به خصوص CO2) تنظیم می گردد و به هیچ عنوان متناسب با فشار گاز در حالت حداقل و حداکثر شعله تنظیم نمی شود

و برای تنظیم شیر کنترل گاز باید از دستگاه آنالیز محصوالت احتراق استفاده نمود.

( (Testo 327- 1:به طور مثال

نحوه تنظیم شیر گاز

هوای احتراق از داخل ونتوری عبور کرده و یک خال در گلوگاه آن ایجاد می نماید.خال ایجاد شده باعث ورود گاز از میان مجرای حلقه ای شکل روی گلویی

می شود.مکش گاز از خروجی شیر کنترل گاز صورت می گیرد.تغییر جریان هوا تغییراتی در مکش گاز از شیر کنترل گاز ایجاد می کند.حداکثر فشار گازی

که در آن شیر گاز قادر به کارکردن است 60mbar است.



اجرای شیر گاز پکیج چگالشی
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تنظیم شیرگاز

تنظیمات گاز

به وسیله شیرگاز می توان موارد زیر را تنظیم کرد:

تنظیم حداکثر توان بر روی شیرگاز

تنظیم حداقل توان بر روی شیرگاز

همان گونه که ذکرشد تنظیم شیرگاز پکیج چگالشی بر اساس مقدار قرائت شده CO2 در  خروجی دودکش این نوع پکیج می باشد که بر حسب درصد قرائت می

شود.

1.تنظیم حداکثر توان

ابتدا دستگاه را با توجه به روش مورد نیاز محصول که توسط شرکت سازنده ارایه می شود در حالت حداکثر قرار دهید سپس با استفاده از آلن 2/5 پیچ شماره

را تغییر داده و مقدار CO2 را در خروجی شیر گاز اندازه بگیرید.با چرخاندن در جهت عقربه های ساعت درصد CO2 کاهش می یابد.(هر یک چهارم دور

مقدار CO2 را 0.2 تغییر می دهد.پس از هر بار تغییر 1 دقیقه صبر کنید تا مقدار CO2 تثبیت شود.این تغییر را تاجایی ادامه دهید که به مقدار مورد نظر در

دفترچه نصب سازنده برسد.(به طور مثال 9-+.02درصد)

2.تنظیم حداقل توانگر اختالفی بیش از 0.5 درصد ما بین مقدار CO2 تولیدی در حداقل و حداکثر توان وجود داشته باشد،شیر گاز را طبق دستورالعمل زیر

تنظیم نمایید.

ابتدا دستگاه را با توجه روش مورد نیاز محصول که توسط شرکت سازنده ارایه می شود در حالت حداقل قرار دهید سپس با استفاده از آچار آلن شماره 4،پیچ

CO2 را قرائت کنید.این تنظیم بسیار حساس بوده و با هریک چهارم دور چرخش 0.4 درصد مقدار CO2 شماره 5را انجام دهید و پس از یک دقیقه تامل مقدار

تغییر می کند.این تغییر را تاجایی ادامه دهید که به مقدار مورد نظر در دفترچه نصب سازنده برسد.پس از اتمام تنظیم حداقل توان مجددا دستگاه را در حالت

حداکثر توان قرار داده و میزان درصد CO2را مجددا قرائت نمایید.در صورت قرارگیری CO2در محدوده غیر مجاز مجددا دو مرحله تنظیم حداقل و حداکثر

را تکرار نمایید تا جایی که هر دو میزان در محدوده مجاز قرار گیرد.

منبع انبساط

همان گونه که در بخش های قبلی ذکر شد منبع انبساط در سیستم های گرمایشی در دو نوع باز وبسته و در پکیج به صورت بسته طراحی و در داخل پکیج تعبیه

شده است .

منبع انبساط شامل دو صفحه فلزی است که به هم پرس شده اند.درمیان این دو صفحه یک دیافراگم الستیکی قرار دارد که در یک سمت آن آب و در سمت دیگر

هوا(نیتروژن) با فشار مشخص وجود دارد.این فشار در حدود 1 بار است به نحوی است که هم زمان با خالی بودن سیستم از آب دیافراگم به دیواره سمت آب

می چسبد.

پس از آب گیری کردن پکیج و باال بردن فشار تا 1.5 بار دیافراگم مقداری به سمت عقب رفته تا هوای داخل محفظه متراکم شده و به فشار آن افزوده می

شود.این اعمال در زمانی است که آب مدار گرمایی سرد باشد و پس از گرم شدن و باال رفت فشار در مدار گرمایی آرام آرام دیافراگم به سمت مخزن هوا

فشرده می شود تا تعادل فشار در مدار گرمایی رعایت شود.

توجه داشته باشید فشار هوای منبع انبساط 1 بار است و در زمان وجود اب با فشار باالتر از 1 بار فشار هوا نیز باالتر می رود بنابراین در زمان وجود فشار

آب در سیستم نمی توان فشار هوا را اندازه گیری کرد.



وظایف اصلی منبع انبساط

با افزایش دمای آب حجم آن بیشتر شده و در نتیجه به فضا یا ظرف محتوی آن فشار بیشتری وارد می کند. در صورتی که فضایی برای این افزایش حجم در

نظر گرفته نشده باشد به تجهیزات مدار گرمایش و خود پکیج فشار بیش از حد تحمیل می گردد. با توجه به این که آب مدار گرمایش در یک مسیر کامال بسته

جریان دارد، لذا منبع انبساطی به پکیج متصل است که حجم اضافی آب به این قسمت وارد می گردد و به صفحه دیافراگمی فشار وارد می کند.

فشار پشت صفحه دیافراگمی از فشار استاتیک سیستم بیشتر بوده و باعث می شود که آب همیشه در رادیاتورها وجود داشته باشد و از مکش احتمالی هوا

توسط رادیاتورها جلوگیری می شود.(فشار استاتیک در سیستم برابر است با اختالف ارتفاع مرکز منبع انبساط و باالترین قسمت مرتفع ترین رادیاتور بر

حسب متر با تقسیم این ارتفاع بر 10 فشار بر حسب بار به دست می آید.(

مبدل اصلی

با توجه به آنچه در بخش های قبلی ذکر شد پکیج های معمول بر اساس نوع خود دارای مبدل های اصلی متفاوتی هستند که در دو دسته تک مسیره و دو مسیره

قرار می گیرند. جنس این مبدل ها از مس است که پارامترهای تعیین کننده در این مبدل ها به قرار زیر است:

1. تک مسیره یا دو مسیره بودن

2. تعداد لوله ها (5 لوله، 6 لوله و .)

3. تعداد فین های تعبیه شده روی لوله ها و ضخامت فین ها

4. نوع اتصال ورودی و خروجی ها

5. ابعاد مبدل

نمای داخلی لوله تک مبدل

در مبدل های حرارتی تعداد تیغه های متصل کننده که به آن فین گفته می شود، بسیار مهم است. این که هر چقدر تعداد پره های فین بیشتر باشد گرمای بیشتری را

از شعله دریافت می کند، اما می تواند انسدادی در مسیر عبور جریان دود ایجاد کند. به همین خاطر در دستگاه های فن دار از مبدل هایی استفاده می شود که تعداد

پره های فین آن ها نسبت به دستگاه های بدون فن بیشتر است تا در زمان عملکرد فن و خروج محصوالت احتراق با سرعت زیاد مقدار بیشتری از گرمای شعله

جذب مبدل شود.

روش تست مبدل تک منظوره و دو منظوره

برای تست مبدل دومنظوره می بایست یکی از مدارها را تحت فشار هوا قرار داد و مبدل را در یک ظرف پر از آب گذاشته و در صورت ایجاد حباب از طرف

مبدل نشانه وجود سوراخ در آن است و اگر حباب از داخل لوله های مدار مخالف باشد مسیرهای آب از داخل مبدل به یکدیگر راه پیدا کرده اند و دیگر قابل تعمیر

نمی باشد.

مبدل ثانویه (مخصوص پکیج های دومبدل)

با توجه به آنچه در بخش های قبلی ذکر شد در پکیج های دومبدل برای انتقال حرارت بین آب مدار اصلی و مدار بهداشتی، از مبدل صفحه ای از جنس استیل ضد

زنگ 304 استفاده می شود. این مبدل دارای دو ورودی و دو خروجی است که یک ورودی برای ورود آب گرم مدار اصلی در مسیر رفت و یک ورودی آب

سرد شهری است. همچنین یک خروجی برای خروج آب سرد شده مدار اصلی در مسیر برگشت و یک خروجی آب گرم بهداشتی است. الزم به ذکر است که

آب در حال جریان در این دو مسیر هیچ گونه اختالطی باهم نداشته و فقط تبادل حرارت بین آن دو درجریان است. تولید این مبدل به صورت ورق کاری صفحات

استیل و اتصال این صفحات توسط جوش کاری مس است. تعداد این صفحات بستگی به ظرفیت گرمایی مورد نیاز در حالت بهداشتی دارد که به معمول 8 تا 26

تایی هستند.

روش تست

در صورت مشکوک بودن مبدل و امکان وجود سوراخ بین دو مدار می توان یکی از  مدارها را تحت فشار هوا قرار داد و سپس آن را داخل ظرف آب فرار

دهید، در صورت خروج حباب هوا از مدار مخالف مبدل سوراخ و غیرقابل استفاده می باشد.

مبدل ثانویه

آب گرم مبدل اصلی، جریان آب از مسیر A وارد و پس از انتقال گرمای خود از مسیر B خارج می شود.

آب سرد از کانال اصلی آب گرم مصرفی پس از عبور از فلوسوئیچ از مسیر C وارد و پس از گرم شدن از مسیر D برای مصرف آماده می شود.

 

حسگر فشار آب و پرشرسوئیچ آب


