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شرکت لوله و ماشین سازي ایران

تري.اي.امMI3ایستادهپکیج
PE5و PE4و PE3مدلهاي 

براي تاسیسات شهیشاز لعابگاز سوز، با دیگ چدنی و مخزن پوشش داده شده
و کنترل الکترونیکیخودکارزنگرمایش و تولید آب گرم بهداشتی با جرقه

گهداريراهنماي نصب، راه اندازي و ن
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مقــــــدمه

ایستادهپکیج. ریمدر خرید سپاسگزاMI3 پکیج ایستادهاز شما به خاطر انتخاب 
MI3 در سه مدلPE3 وPE4 وPE5ها و مواد مقاوم ترین تکنولوژيبا پیشرفته

هاي مارا جدي گرفته و کنیم توصیهبه شما سفارش می. و مطمئن، ساخته شده است
شما، تا مدتهاي مدید با ایستادهپکیجدر این حالت مطمئن هستیم . به آنها عمل کنید

.اهد کردایمنی کامل کار خو
از . نامه ارسال شده استبهمراه دستگاه شما پاکتی حاوي کتابچه راهنما و ضمانت

نامه را کامل نموده و به نشانی ما ارسال نمائید تا از شما تقاضا داریم فرم ضمانت
.مند گردیدخدمات پس از فروش و دورة ضمانت دستگاه بهره

با تقدیم بهترین درودها
ن سازي ایرانشرکت لوله و ماشی
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، دستورات و مقرراتهشدارها-1
هشدارها-1- 1

چراکه . هشدارهاي موجود در این کتابچه را با دقت مطالعه و به آنها عمل کنید
این کتابچه . باشددربرگیرنده موارد مهم راجع به ایمنی، نصب، استفاده و نگهداري می

توسط استفاده کننده حفظ و راهنما، جزء اساسی و مکمل محصول است و باید
در صورت فروش دستگاه، یا در صورت واگذار کردن آن به یک مالک . نگهداري شود

دیگر، یا در صورت نقل مکان و یا رهاکردن دستگاه در محل، اطمینان حاصل کنید که 
این کتابچه همراه دستگاه باشد تا مالک جدید یا نصاب، بتواند به آن مراجعه و از آن 

.ده کننداستفا
نصب نادرست یا نگهداري نامناسب ممکن است باعث وارد آوردن خسارت به افراد یا 

.اشیاء شود که سازنده دستگاه مسئول این حوادث نیست
نصب و نگهداري دستگاه باید با رعایت مقررات معتبر و بر اساس دستورات سازنده و 

.اي انجام شوندتوسط افراد متخصص و حرفه
م هر عملیات نظافت یا نگهداري، بوسیله کلید و یا از طریق دستگاههاي قبل از انجا

) گاز، برق، آب و تأسیسات گرمایشی(قطع کننده مناسب، دستگاه را از شبکه تغذیه  
.خارج کنید

در صورت خرابی و یا عملکرد نامناسب دستگاه، آن را خاموش کرده و از تالش براي 
جهت رفع اشکال صرفاً به پرسنل متخصص . نمائیدتعمیر یا مداخله مستقیم خودداري 

تعمیر و تعویض احتمالی لوازم باید صرفاً توسط پرسنل .اي مراجعه کنیدو حرفه
عدم رعایت . اي و فقط با استفاده از لوازم یدکی اصلی صورت گیردمتخصص و حرفه

. تواند ایمنی دستگاه را به مخاطره اندازدمراتب فوق می
کرد خوب دستگاه، الزم است نگهداري ساالنه توسط یک مرکز براي تضمین عمل

. ارائه خدمات مجاز انجام شود
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هرگونه استفاده . بینی شده مورد استفاده قرار گیرداین دستگاه باید فقط در موارد پیش
.شوددیگر به عنوان استفاده نادرست و خطرناك تلقی می

وارده که ناشی از خطا در نصب یا گونه مسئولیتی در ازاء خسارات این شرکت هیچ
.به عهده نخواهد داشت. عدم رعایت دستورالعمل ارائه شده باشد

. بندي از تکمیل بودن محتواي آن اطمینان حاصل کنیدبعد از باز کردن بسته
. ممکن است خطرناك باشند. بندي نباید در دسترس کودکان قرار گیرنداجزاء بسته

. نی یک دستمال مرطوب آغشته به آب صابون کافی استبراي نظافت قسمتهاي بیرو
.ها و حاللها اجتناب شودها، سایندهاز استفاده کلیه شوینده

دستورات و مقررات-2- 1
اندازي و نگهداري باید توسط موسسات متخصص و با رعایت مونتاژ، نصب، اولین راه

باید MI3ایستادهکیجپبراي نصب . کلیه مقررات و قوانین فنی و ایمنی انجام شوند
هاي گرمایش، کشیاستانداردها به خصوص در مورد ابعاد و محل نصب دودکش، لوله

.آب بهداشتی ، گاز، و تاسیسات برقی در نظر گرفته شوند
MI3پکیج ایستادهسوخت مصرفی -2

این دستگاه، در کارخانه، براي استفاده با گاز شهري، تنظیم شده است و براي کار با 
پس از تنظیم کنترل کنید، که میزان گاز مصرفی، . باشداز مایع نیز، قابل تنظیم میگ

.مطابقت داشته باشد28صفحه 2با مقادیر داده شده در جدول شماره 
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ابعاد و اتصاالت-3

)1شکل شماره (

a1رفت آب گرم سیستم گرمایشی
a2برگشت آب گرم سیستم گرمایشی
a3ورود گاز
a4رفت آب گرم مصرفی
a5برگشت آب گرم مصرفی
a6 قبل از اتصال این ناحیه به آب شهر نصب شیر یکطرفه الزامی است(ورود آب سرد مصرفی(



7

قطر 
دودکش
mm

ابعاد و اتصاالت
مدل دستگاه A

فاصله 
mmلوله

a 6
قطر لوله

a 5
قطر لوله

a 4
ولهقطر ل

a 3
قطر لوله

a 2
قطر لوله

a1
قطر لوله

1001503/4”3/4”3/4”1/2”3/4”1”PE 3
1101553/4”3/4”3/4”1/2”3/4”1”PE 4
1301653/4”3/4”3/4”1/2”3/4”1”PE 5

هاي ورود و خروججدول مشخصات ابعادي لوله

نصب دستگاه-4
اقدامات اولیه-1- 4

باید در محل مناسب و با رعایت کلیه مقررات و قوانین معتبر و ایمنی این دستگاه
.قبل از نصب به موارد زیر توجه گردد. نصب گردد

ها، ي احتمالی آلودگیهاي تاسیساتی براي دفع باقیماندهشستشوي دقیق کلیه لوله
.که ممکن است عملکرد خوب دستگاه را به مخاطره اندازد

هاي روي بسته این مطلب از نوشته. (وختی تنظیم شده استدستگاه براي چه نوع س
)بندي مشخص است

بینی شده است پیش) دودکش(کنترل اینکه کانالی که براي خروج گازهاي احتراق 
داراي انسداد، یا کاهش قطر نباشد و یا براي دستگاه دیگري در حال استفاده قرار 

بینی شده باشد مصرف چند دستگاه پیشاینکه کانال از ابتدا براي نگرفته باشد، مگر
.و شرایط مورد نیاز، در آن اعمال شده باشد

و اکنون براي این دستگاه مورد استفاده قرار بررسی دودکشی که از قبل وجود داشته
ها و هاي دودکشگیرد، باید به تایید افراد کاردان رسیده باشد زیرا ریزش دیوارهمی

انسداد دودکش گردد و شرایط بسیار خطرناکی را براي زوائد آنها ممکن است موجب 
.استفاده از این دستگاه بوجود آورند
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کنندهشیرهاي قطع-2- 4
) گرمایش، بهداشتی وگاز(شود بین دستگاه و سایر تاسیسات توصیه اکید می

شیرهاي قطع کننده قرار دهید تا در صورت نیاز امکان جداکردن دستگاه از آنها به 
.راهم گرددآسانی ف

MI3پکیج ایستادهمحل نصب -3- 4
:توجه

این دستگاه بایستی در محلی نصب گردد که امکان تهویه دائم و طبیعی وجود داشته 
.باشد

اتصال به دودکش-4- 4
.جهت اتصال دستگاه به دودکش موارد زیر باید بطور کامل مورد توجه قرار گیرد

بینی شده در دستگاه ش نبایستی از قطر پیشقطر لوله رابط بین دستگاه و دودک-
.کمتر باشد

یک لوله عمودي به ارتفاع حداقل نیم متر در باالي دستگاه قرار گیرد سپس اولین -
.به منظور تغییر جهت دودکش اعمال گردد) زانو(خم 

.براي اتصال دستگاه به دودکش از حداقل تعداد زانو، استفاده شود-
)باشدعدد می2درجه مجاز 90عدد و حداکثر زانوي 4جه مجاز در45حداکثر زانوي (
.اگر طول دودکش زیاد است بیرون آنرا عایق کنید تا دودکش خنک نشود-
نصب کنید تا قطرات آب درون دودکش وارد 1000در 3هاي افقی را با شیب لوله-

.دستگاه نشود



9

اتصال دستگاه به تاسیسات گرمایش و بهداشتی-5- 4
شیر اطمینان توسط . انجام شود1صال دستگاه به تأسیسات بایستی، مطابق شکل ات

ي هادي، به محل دفع آب متصل گردد، تا در صورت افزایش فشار بیش از حد لوله
.دیگ، از ریختن آب روي زمین و محل نصب جلوگیري شود

ارائه با دستگاه(در صورتیکه نیاز است منبع انبساط روي آب بهداشتی نصب گردد 
روي خروجی آب گرم بهداشتی ) T(راهی آنرا توسط یک اتصال سه) نشده است
.نصب کنید

:توجه
اي که هاي رفت و برگشت تأسیسات در یک سطح باشند به گونهدر صورتی که لوله

بهتر است روي این نقاط یک شیر . در برخی نقاط موجب تشکیل حبابهاي هوا گردد
.نصب گردد) تایرون(ي خودکارتخلیه هوا

نصب شده ) رادیاتورها(تر از سطح تأسیسات گرمایشی وقتی دستگاه در سطحی پایین
باشد بهتر است یک شیر در مسیر رفت آب گرم به تأسیسات گرمایشی نصب گردد تا 
با بستن آن در تابستان از گردش طبیعی آب گرم در تأسیسات گرمایشی جلوگیري 

.) نصب شودگرمایشیتأسیساتالتر از بادینبادستگاه گاهچیه(.شود
)به روش دستی( پرکردن تاسیسات از آب -6- 4

بینی شده است در دستگاه یک شیر کروي ربع گرد براي پر کردن تاسیسات پیش
که با استفاده از آن در حالت سرد، فشار تاسیسات بایستی بین ) 3شکل 10شماره (
بهترین فشار ) درحالت گرم(کارکرد دستگاه بار تنظیم گردد و در طول مدت 1تا 5/0

چنانچه به علت وجود گازهاي محلول در . بار است5/1براي عملکرد صحیح دستگاه 
تنظیم نموده ) شیر پرکن(آب فشار تغییر یابد بایستی آنرا با استفاده از همین شیر 

.سپس شیر را کامالً ببندید
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اتصال دستگاه به شبکه گاز ساختمان-7- 4
ل لوله گاز دستگاه به شبکه گاز بهتر است با استفاده از لوله انجام شود به نحوي اتصا

ولی چنانچه اتصال با . که بین دستگاه و شبکه گاز شیر قطع و وصل قرار گیرد
هاي مجاز، معتبر و استاندارد استفاده از شیلنگ انجام شود، حتمًا بایستی از شیلنگ

.استفاده گردد
بازرسی-8- 4

فاده از راهنمائی هاي فوق ، دستگاه را به شبکه آب و گاز وصل نموده، دیگ و با است
تاسیسات گرمایش را از آب پرکنید، سپس تمام اتصاالت را درزبندي کرده و کامالً 

براي آزمون درزبندي اتصاالت گاز، ضمن رعایت تمام اصول فنی و . بازرسی نمائید
.یدایمنی از محلول آب و صابون استفاده نمای

شرح و عملکرد-5
MI3پکیج ایستادهکاربرد -1- 5

براي کار با گاز شهري و یا گاز مایع بامشعل آتمسفري، دیگ MI3پکیج ایستاده
هاي فوالدي چدنی، مخزن فوالدي با پوشش ضد خوردگی و مبدل حرارتی از لوله

رد استفاده قرار مارپیچی، براي تاسیسات گرمایشی و تولید آب گرم بهداشتی، مو
.گیردمی

این دستگاه فقط براي گرم کردن آب، تا درجه حـرارت کمتـر از نقطـۀ    
جوش آب در فشار جو، براي تاسیسـات گرمایشـی، و یـا یـک شـبکه      

د فوق، متناسب با ظرفیـت آن،  توزیع آب گرم بهداشتی، و یا هر دو مور
.کاربرد دارد 
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:باشداین دستگاه داراي تجهیزات ایمنی به شرح زیر می
اي قابل تنظیم، براي آب بهداشتی و گرمایش به همراه  مرکز شیر گاز دو مرحله

شیر اطمینان –کنترل الکترونیکی براي روشن کردن و کنترل شعله اتوماتیک 
–) با سه سرعت(متغیر دو عدد پمپ گردش آب سرعت–تاسیسات گرمایش 

دماپاي حد –حد مخزن ) ترموستات(دماپاي –تنظیم دیگ ) ترموستات(دماپاي
با راه (دماپاي ایمنی دیگ–دماپاي تنظیم مخزن –) درجه سانتیگراد110(دیگ

دماسنج –فشارو دماسنج دیگ –دماپاي ایمنی دود –) اندازي مجدد پمپ بهداشتی
آند منیزیم –شیر بیرون دهی هوا –)، توقف، تابستانزمستان(کلید انتخابگر –مخزن

شیر پرکن تاسیسات گرمایش با سوپاپ –شیر تخلیه مخزن –شیر تخلیه دیگ –
منبع انبساط–یکطرفه 

شرح لوازم-2- 5
سوخت مصرفی گاز شهري و یا گاز مایع-
بدلیل طراحی (دیگ نصب شده از جنس چدن با بیشترین ضریب جذب انرژي -
و مقاومت باال در مقابل خوردگی) هاي دیگناسب پرهم
لیتر و پوشش داخلی ضد خوردگی با 100مخزن آب گرم بهداشتی با گنجایش -

هاي فوالدي مارپیچ به عنوان مبدل حرارتیلوله
)آیونایز(جرقه زن الکترونیکی -
.کندرا کنترل میزنمرکز کنترل الکترونیکی که بطور خودکار وجود شعله و جرقه-
هاي سرعت متغیرگردش آب، براي گردش آب گرم شوفاژ و گرم کردن آبپمپ-

جهت نیهمبه .کنندکه بطور مستقل از یکدیگر عمل می) آب درون مخزن(بهداشتی 
) و دلخواهنیئپابا دماي (از کف گرمایشتمسیسامکان استفاده از دستگاه را براي 

.دنفراهم می ساز
هاي دود و دماي دیگ و آب گرم بهداشتیمجهز به حس کننده-
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معرفی اجزاء واحد مراقبت-6

MI3پکیج ایستادهواحد مراقبت

)2شکل شماره(
فشارسنج و دماسنج دیگ- 1
دماسنج مخزن- 2
)ترل الکترونیکیپیش تنظیم مرکز کن(درپوش - 3
)درجه سانتیگراد85تا 35قابل تنظیم از (دماپاي تنظیم دیگ - 4
)درجه سانتیگراد60تا 15قابل تنظیم از (دماپاي تنظیم مخزن - 5
)تابستان- توقف-زمستان(کلید انتخابگر - 6
کلید روشن کردن مجدد - 7
درپوش دماپاي ایمنی دود- 8
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راه اندازي-7
ردن و آموزش به مصرف کننده جهت استفاده صحیح از دستگاه، اولین روشن ک

.بایستی توسط تیم خدمات پس از فروش صورت گیرد

.هایی که قبل از روشن کردن باید انجام گرددبازرسی-1- 7
شود، بهتر است کنترل کنید که شیرهاي وقتی دستگاه براي اولین بار روشن می

ز باشند، مدار تاسیسات گرمایشی و بهداشتی قطع و وصل بین دستگاه و تاسیسات با
. نشتی درمدار گاز و یا سایرتاسیسات وجود نداشته باشد. کامًال هواگیري شده باشند

.اتصاالت برقی کامالً برقرار باشد
.هیچگونه مواد قابل اشتعال در مجاور دستگاه نباشد

اتصال دستگاه به شبکه برق-2- 7
یک فیوز ازکند، در مدار آن هرتز کار می50فاز کولت ت220این دستگاه، با برق 

الزامی در مدار آنیک کلید قطع جریاننصب . استفاده شده استآمپر 3)حداکثر(
.اجباري است) ارت ساختمان(استفاده از مدار اتصال دستگاه به زمین نیهمچن.است

:توجه مهم
زیرا این ) از ارت استفاده کنید(.حتمًا مدار الکتریکی دستگاه را به زمین متصل نمائید

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات وارده به اشیاء و افراد را که ناشی از 
.گیردعدم اتصال برق دستگاه به زمین باشد به عهده نمی

گردد سیم ارت دستگاه به باشد، پیشنهاد میچنانچه ساختمان فاقد ارت می
.لید محافظ جان نیز استفاده شودفلزي متصل و از کنزدیکترین سازه
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روش روشن  و خاموش کردن-3- 7
روشن کردن-الف

(زمستان، توقف، تابستان(کلید انتخابگر  واحد مراقبت را در ) 2شکل 6شماره ) 
.وضعیت زمستان قرار دهید

دماپاي تنظیم دیگ را در وضعیت حداقل درجه حرارت قرار داده برق دستگاه را وصل 
.کنید

:اندازي مشعل الزم استاي راهبر
را ) این شیر بایستی قبل از ورود به دستگاه نصب گردد(شیر گاز ورودي به دستگاه -

.باز کنید
درجه 50اما نه کمتر از (بوسیله دستگیره، دماپاي تنظیم دیگ را روي مقدار دلخواه -

.تنظیم کنید) گرادسانتی
افتد و بعد از زمان انتظار از پیش تعیین در این زمان مرکز الکترونیکی به کار می

شده، به الکترود جرقه فرمان می دهد و الکترود مذکور، با ایجاد جرقه مشعل را روشن 
و دستگاه . حاال الکترود یونیزاسیون وجود شعله مشعل را کنترل خواهد نمود. کندمی

.کندبطور اتوماتیک شروع بکار می
.ا بر اساس نیاز خودتان، تنظیم کنیدکلید انتخابگر واحد مراقبت ر-

در این زمان، . دماپاي تنظیم دیگ و مخزن را روي درجه حرارت دلخواه تنظیم کنید
.دستگاه براي کارکردن به طور خودکار آماده خواهد بود

:عملکرد دستگاه
(winter)کلید انتخابگر در وضعیت زمستان 

دستگاه براي تولید آب گرم مصرفی و .وقتی کلید انتخابگر در وضعیت زمستانی باشد
در این حالت مشعل روشن شده، . گرمایشی با تقدم تأمین آب مصرفی آماده است

شروع بکار ) گردش آب مبدل مخزن(پمپ مصرفی . دماي آب درون دیگ باال میرود
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وقتی دماي آب درون مخزن . نموده و موجب افزایش دماي آب درون مخزن میشود
این پمپ متوقف شده و . عیین شده توسط دماپاي مربوطه رسیدبه دماي از پیش ت

نماید و موجب افزایش دماي آب درون رادیاتورها پمپ مدار گرمایشی شروع بکار می
با توجه به افزایش (یابد تا دماي آب خروجی از دیگ این عمل آنقدر ادامه می.میگردد

سط دماپاي قابل تنظیم به دماي از پیش تعیین شده تو) دماي آب برگشتی به دیگ
بدیهی است با کاهش دماي آب رادیاتورها . دیگ برسد آنگاه مشعل خاموش میشود

بعلت پایین بودن دماي محیط و آب برگشتی به دیگ، دماي دیگ کاهش یافته و 
در هر مرحله از کارکرد دستگاه به دلیل استفاده از آب . مشعل مجددًا روشن میگردد
زن کاهش پیدا کند پمپ مدار گرمایش خاموش شده و مصرفی دماي آب درون مخ

کند تا دماي مخزن مجدداً به دماي از پیش تعیین پمپ مدار مخزن شروع به کار می
شده برسد در این وضعیت پمپ مدار مخزن مجددًا خاموش شده و پمپ مدار 

.نمایدگرمایشی شروع بکار می
(summer)کلید انتخابگر در وضعیت تابستان 

شود و کلید انتخابگر در وضعیت تابستانی است، فقط آب گرم مصرفی تولید میوقتی 
بنابراین مشعل و پمپ گردش آب مبدل . متوقف استمدار مربوط به گرمایش دائمًا

در این بدیهی است.شوندمخزن فقط براي گرم نگهداشتن آب بهداشتی روشن می
.پمپ و مشعل زیاد خواهد بودحالت مدت توقف

:توجه
) اندازي مجدد پمپ آب مصرفیبا راه(کاربرد دماپاي ایمنی دیگ 

رسد با متوقف شدن که نیاز به آب گرمایش با درجه حرارت باال به اتمام میوقتی
تواند موجب فعال شدن ماند که میپمپ مربوطه انرژي گرمایی زیادي باقی می

.ور کامل خاموش کندشده و دستگاه را بط) گراددرجه سانتی110(دماپاي حد دیگ
در) 6و 5شکل 133دماپاي شماره (براي جلوگیري از چنین وضع نامناسبی از دماپا 
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شود تا وقتی که دماي دیگ از درجه حرارت از پیش تعیین شده مدار استفاده می
.گرددتوسط دماپاي تنظیم دیگ بیشتر شد، باعث حرکت مجدد پمپ آب مصرفی

.که دستگاه در وضعیت زمستانی باشداین حالت وقتی مصداق دارد
:توجه

چنانچه بعد از روشن کردن دستگاه بطور صحیح، مشعل روشن نشد و  چراغ هشدار 
دهد ي کلید روشن کردن مجدد مرکز کنترل الکترونیکی روشن شد، نشان میدهنده

ثانیه صبر کنید و 10باید حدود . که مرکز کنترل الکترونیکی غیر فعال شده است
ترتیب مرکز کنترل الکترونیکی عملیات روشن بدین. س کلید مذکور را فشار دهیدسپ

ها روشن نشدند به چنانچه بعد از دومین تالش مشعل. شدن را تکرار خواهد کرد
.مراجعه کنید) هاجستجوي خرابی(17بخش 

شود، و با وصل خاموش می)هامشعل و پمپ(در صورت قطع جریان برق، دستگاه 
.یان برق، دستگاه بطور خودکار روشن خواهد شدمجدد جر

خاموش کردن موقت-1- ب
.براي خاموش کردن موقت کافی است کلید انتخابگر را در وضعیت توقف قرار دهید

خاموش کردن طوالنی-2- ب
:براي خاموش کردن طوالنی الزم است

.کلید انتخابگر را در وضعیت توقف قرار دهید-
.بندیدشیر گاز اصلی را ب-
.جریان برق دستگاه را قطع کنید-
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هاي بعد از اولین روشن کردن دستگاهبازرسی-4- 7
:بعد از روشن کردن دستگاه براي اولین بار-
.بندي شده باشندمطمئن شوید کلیه اتصاالت گاز و آب بطور کامل آب-
دیگ و مخزن ها را با استفاده از دماپاهاي تنظیم عملکرد خوب مشعل و پمپ-

.آزمایش نمائید
مطمئن شوید ) پشت دیگ(از عدم نشتی گازهاي احتراق در ناحیه زیر انباره دود -

زیرا نشتی گاز احتراق در این ناحیه بیانگر انسداد احتمالی دودکش و یا جریان ناکافی 
.باشدهوا می

.از تقدم تولید آب گرم مصرفی بر تاسیسات گرمایش مطمئن شوید-
.کارآیی خوب دودکش و عملکرد خوب آن در تمام ایام  مطمئن شویداز -

:توجه
ماند، براي اگر دستگاه براي مدت زمان طوالنی در زمستان بدون مصرف باقی می

گی، بهتر است احتیاط کرده و ضد یخ مناسب در زدجلوگیري از خسارات ناشی از یخ
(یددستگاه بریزید یا اینکه آب آنرا کامًال خالی کن عملیاتی که صرفًا باید توسط . 

این محلول هرگز در داخل مخزن آب بهداشتی نباید ) پرسنل متخصص انجام شود
.ریخته شود

تنظیم دماي آب ارسالی براي گرمایش-5- 7
. گرددتنظیم می) 2شکل (4دماي آب ارسالی براي گرمایش بوسیله دماپاي شماره 

.باشدم میقابل تنظی85ºCتا 35ºCاین دما از 
تنظیم دماي آب گرم بهداشتی-6- 7

.گرددتنظیم می) 2شکل (5دماي آب گرم بهداشتی بوسیله دماپاي شماره 
.باشدقابل تنظیم می60ºCتا 15ºCاین دما از 
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موقعیت و معرفی قطعات-8
قطعات اصلی1- 8

فشار سنج و دماسنج دیگ- 1
دما سنج مخزن- 2
)نظیم مرکز الکترونیکیپیش ت(درپوش - 3
دیگدماي دماپاي تنظیم - 4
دماپاي تنظیم دماي مخزن- 5
)زمستان، توقف، تابستان(گر کلید انتخاب- 6
دکمه راه اندازي مجدد مرکز کنترل الکترونیک- 7
درپوش دماپاي ایمنی دود- 8
)ایرونت(شیر تخلیه هوا - 9

شیر پر کردن تاسیسات گرمایش-10
آب گرمایش پمپ گردش -11
سوپاپ یکطرفه                                                                -12
پمپ گردش آب مبدل مخزن-13
آند منیزیم-14
فلنج مخزن                                                                 -15
شیر تخلیه تاسیسات گرمایش-16
ب مخزنشیر تخلیه آ-17
الکترودها-18
شیرگاز-19
)ایجاد جرقه و کنترل شعله(مرکز کنترل الکترونیکی - 2

)گراددرجه سانتی110(دماپاي حد دیگ -21

)3شکل شماره(
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)4شکل شماره(
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4شرح شکل شماره 

سوپاپ یکطرفه                       - 1
)ارائه نشده است(شیر یکطرفه بهداشتی - 2
شیر تخلیه تاسیسات گرمایش- 3
لوله مارپیچ- 4
مخزن- 5
)مخزن(دماپاي تنظیم آب گرم بهداشتی - 6
آند منیزیم- 7
منبع انبساط- 8
پمپ گردش آب گرمایش- 9

)ایرونت(شیرتخلیه هوا -10
دماپاي حد مخزن-11
دماپاي تنظیم دیگ-12
دماسنج دیگ-13
دما سنج مخزن-14
)درجه سانتیگراد110(دماپاي حددیگ-15
انباره دود-16
دیگ-17
الکترودها-18
دودکش-19
مشعلها-20
فشارسنج-21
پمپ گردش آب مبدل مخزن-22
شیر گاز-23
شیر اطمینان تاسیسات گرمایش-24
سوپاپ یکطرفه-25
شیر تخلیه مخزن-26
)با روشن شدن مجدد پمپ بهداشتی(دماپاي ایمنی دیگ-27
)ورود به دیگ(لوله مقسم -28
شیر پرکردن تاسیسات حرارتی و دیگ-29
دماپاي ایمنی دود-30
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مدار الکتریکی دستگاه-9

)5شکل شماره (



22

)6شکل شماره (

با قطر ²3X0.75mmکابل دستگاه، از کابلدر صورت نیاز به تعویض: توجه
.میلیمتر استفاده شود8خارجی حداکثر 
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باز کردن واحد مراقبت-
کمک بگیرید7براي دسترسی به اجزاء برقی واحد مراقبت از شکل 

)7شکل شماره (
روپوش باالئی- 1
پیچ اتصال دهنده0- 2
کشیمحفظه سیم- 3
پیچ اتصال دهنده- 4
پوش واحد مراقبترو- 5
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ها و جداول آنهاتنظیم- 10

تنظیم فشار گاز و ظرفیت مشعل-1- 10
گوشتی متوسط میسر میلیمتر و آچار پیچ8این تنظیم با استفاده از یک آچار تخت 

در Bو Aهاي پیچ) 8مطابق شکل (بعد از برداشتن درپوش محافظ شیرگاز . گرددمی
. توانید فشار و ظرفیت را تغییر دهیدستفاده از آنها میدسترس شما خواهند بود و با ا

.این عملیات بایستی با دقت زیاد و توسط افراد مجاز انجام شود

روي واحد ) 2شکل 4شماره (با چرخاندن دستگیره دماپاي تنظیم دیگ -2- 10
.توانید درجه حرارت دلخواه را انتخاب نمائیدمراقبت، می

هاي اعت موجب افزایش و در جهت عکس عقربههاي سچرخش در جهت عقربه
40حداقل درجه حرارت انتخابی نباید کمتر از . ساعت موجب کاهش دما خواهد شد

.درجه سانتیگراد باشد85درجه سانتیگراد و حداکثر آن نباید بیش از 
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شیر گاز همراه با مرکز کنترل الکترونیکی-3- 10

)8شکل شماره(

محل قرائت فشار گاز ورودي- 1
محل قرائت فشار گاز خروجی- 2

A-تنظیم فشار بهداشتی
B-تنظیم فشار گرمایش
C -درپوش محافظ شیر گاز
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:توجه مهم
از دقت و ظرافت ویژه و یک Bو Aهاي شود براي تنظیم بوسیله پیچتوصیه می-

.گوشتی مناسب استفاده گرددپیچ
ثانیه بعد از انجام، 30باید حداقل 2و 1گیري شده در بندهاي ازهفشار گاز اند-

.خوانده شود
)t∆(تنظیم اختالف درجه حرارت آب رفت و برگشت گرمایش - 10-4

اختالف درجه حرارت آب گرمایش بین ارسال و برگشت (t∆جهش گرمایی 
مپ گرمایش درجه سانتیگراد باشد و با تغییر سرعت پ20باید کمتر از ) تاسیسات

دقت . توان به این اختالف دما رسیدمی) سرعته روي پمپ3توسط کلید انتخاب (
.یابدافزایش میt∆یابد و باکاهش آن کاهش میt∆شود که باافزایش سرعت پمپ 

تنظیم فشار آب تاسیسات گرمایش-5- 10
بزار قرائت این تنظیم، با استفاده از فشارسنج نصب شده، در واحد مراقبت به عنوان ا

به . (اي این فشار تنظیم گرددشود، که بایستی بطور دورهفشار، و شیرپرکن انجام می
). مراجعه شود10صفحه6-4بند 
تبدیل سوخت دستگاه و جداول آن- 11

عملیات تبدیل و تنظیم گاز منحصراً بایستی توسط تیم خدمات پس از فروش شرکت 
.انجام شود

به گاز مایعتبدیل از گاز شهري-1- 11
)رجوع شود32صفحه 2به جدول شماره . (ها را تعویض نمائیدهاي مشعلافشانه-
. را از روي شیرگاز بردارید) 9شکل 3شماره (درپوش محافظ -
روشن شدن را براي گاز مایع ) STEP(گوشتی کوچک، وضعیت با استفاده از پیچ-

.تنظیم کنید
.درپوش را درجاي خود قرار دهید-
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)9شکل شماره (
محل قرائت فشار گاز ورودي- 1
محل قرائت فشار گاز خروجی- 2
درپوش محافظ- 3
انتخابگر گاز شهري یا مایع- 4
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مشخصات فنی- 12
جداول-1- 12

تامین کننده انرژي گرمایی براي تاسیسات گرمایش و تامین کننده آب گرم بهداشتی MI3پکیج ایستاده
4تا 1مشخصات آنها مطابق با جداول . شودمیباشد که براي استفاده با گاز شهري و یا گاز مایع تولید می

.باشدمی
)ظرفیت(1جدول شماره 

فشار تخلیه شیر 
اطمینان
bar

ي ظرفیت گرمایی قابل تنظیممحدودهظرفیت گرمایی گرمایشگرمایی مصرفیظرفیت
مدل دستگاه Kcal/hkwKcal/hkwKcal/hkwKcal/hKW

314.00016.214.00016.215.50018.09.50011.0PE 3
319.80023.019.80023.022.00025.513.80016.0PE 4

325.40029.525.40029.528.20032.817.20020.0PE 5
)هامیزان سوخت مصرفی و قطر افشانه(2جدول شماره 

تعدادقطر افشانهزان گاز مصرفیمی
افشانه

تعداد
مدل دستگاهپره براي گاز مایعگاز شهريگاز مایع

mm
براي گاز 

شهري
mm حداکثر

Kg/h
حداقل
Kg/h

حداکثر
m³/h

حداقل
m³/h

1.500.901.941.161.552.4523PE 3
2.081.312.701.691.502.3534PE 4
2.681.633.472.461.502.3545PE 5

)فشار گاز در دستگاه قبل و بعد از شیر(3جدول شماره 
)حالت زمستانی(فشار  گاز بعد از شیر 

فشار گاز بعد از شیر
)حالت تابستانی(

فشار  گاز قبل از شیر

مدل دستگاه گاز مایعگاز شهريگاز مایع
m bar

گاز شهري
m bar

گاز مایع
m bar

گاز شهري
m bar حداکثر

m bar
حداقل

m bar
حداکثر
m bar

حداقل
m bar

3517.413.06.53513.03720PE 3
3518.215.27.93515.23720PE 4
3517.214.27.03514.23720PE 5

)حجم و فشار کاري(4جدول شماره 
شیر گاز

Honeywell

حجم آب گرم مصرفی تولید شده حجم آبشار کاريحداکثر فمنبع انبساط
t=30ºc∆در واحد زمان

liter/minمدل دستگاه فشار
bar

حجم 
liter

مخزن
bar

دیگ
bar

lمخزن 
liter

lدیگ 
liter

VK 4105Q2010310931007.316PE 3
VK 4105Q2010310931009.019PE 4
VK 4105Q20103109310010.722PE 5
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تغییر ظرفیت گرمایشی دستگاه-2- 12
تغییر ظرفیت گرمایشی دستگاه که تنها براي حالت زمستانی و یا تاسیسات گرمایش 

کاران این عمل فقط از طریق تنظیم شیر گاز و توسط سرویس. (باشدپذیر میامکان
.)مجرب خدمات پس از فروش باید انجام گردد

.دهدي مربوطه را نمایش مینمودارهاb10و a10شکل
تغییر ظرفیت،زمانی نیاز است که دستگاه متناسب با نیاز واقعی زیربناي مورد نظر 

. گرددجویی در مصرف انرژي نسبت به آن اقدام میانتخاب نشده باشد و جهت صرفه
.ماندمعموالً با تغییر ظرفیت بازده یا راندمان ثابت می
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)a10شکل شماره ( 
)گاز شهري(نمودار تغییرات ظرفیت با تغییر فشار گاز a10شکل 

)b10شکل شماره (
)گاز مایع(نمودار تغییرات ظرفیت با تغییر فشار گازb10شکل 
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هاي نصب شده روي دستگاهمشخصات پمپ-3- 12
باشند، که به منظور تفاوت ي نصب شده روي دستگاه داراي سه سرعت میهاپمپ

)∆t ( درجه حرارت بین آب ورودي به دیگ)t1 ( و آب خروجی از دیگ)t2 ( از آن
t=t2-t1∆.  گردداستفاده می

بنابراین با افزایش سرعت دوران پمپ اختالف دماي رفت و برگشت آب کم 
.گرددد میو با کاهش سرعت، این اختالف زیا

)11شکل شماره (
3و2و1فشار پمپ در سرعت هاي / نمودار دبی 11شکل 
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:توجه
بین آب ورودي و خروجی از دیگ سانتیگراد درجه 20اختالف دماي بیش از 

)∆t>20°c (شود از توصیه میگردد، بنابراین موجب افزایش فشار درون دیگ می
.گراد باشددرجه سانتی20آن پرهیز نموده و سعی گردد این اختالف همیشه کمتر از 

پمپهاي مختلف) دبی(نمودار افت فشار در رانش4- 12

)12شکل شماره(
ختلفهاي م) دبی(نمودار افت فشار در رانش 12شکل 
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که در اختیار ) پس از کسر افت فشار(فشار باقیمانده -5- 12
.گیردتاسیسات گرمایش قرار می

)13شکل شماره(
فشار در سرعت حداکثرپمپ/ نمودار دبی 13شکل
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تجهیزات ایمنی- 13
مجهز است، که در صورت عملکرد نامناسب، این دستگاه به تجهیزاتی-1- 13

کنیم، از براي بررسی عملکرد صحیح دستگاه توصیه می. نمایدایمنی را تضمین می
خدمات پس از فروش کمک بگیرید 

:شیر اطمینان یا ایمنی فشار بیش از حد-2- 13
از . بار در دیگ و تاسیسات گرمایش است3وظیفه این شیر، تخلیه فشار بیش از 

این آزمایش براي تمام قطعات در کارخانه انجام . (لکرد صحیح آن مطمئن شویدعم
.)شودمی
)گر دماي بیش از حد دیگحس(دماپاي حد دیگ -3- 13

جلوگیري نمودن از افزایش درجه حرارت دیگ و : وظیفه این قطعه عبارت است از
110(ش اي که دماي آب درون دیگ از نقطه جــــوتاسیسات گرمایش، بگونه

دماپاي فوق در این دما فعال شده و مشعل را خاموش . تجاوز ننماید) درجه سانتیگراد
با کاهش دما و . انداز مجدد روشن میشود در این حالت چراغ قرمز کلید راه. کندمی

.فشار دادن این کلید کار مجدد دستگاه شروع میشود
):گر دماي محفظه دودحس(دماپاي ایمنی دود -4- 13

خاموش کردن دایم مشعل دستگاه، به نحوي که با : وظیفه این قطعه عبارت است از
اندازي مجدد کاهش دما نیز، مشعل، شروع بکار نکند، مگر توسط شما به کلید راه

گردد، که تخلیه دود و گازهاي حاصل از این دماپا زمانی فعال می. فرمان داده شود
د، دماي درون انباره دود، افزایش پیداکند، احتراق بخوبی انجام نشود، و موجب گرد

دقیقه موجب 2در این حالت  دماپاي فوق فعال شده و با قطع ورودي گاز به مدت 
7شماره (گردد و چراغ قرمز درون کلید راه اندازي مجدد، خاموش شدن مشعل می

نماید، با فشار دادن این کلید کار مجدد دستگاه شروع به چشمک زدن می) 2شکل 
.شودشروع می
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در صورت قطع گاز دستگاه بطور خودکار یک مرحله اقدام به زدن جرقه -5- 13
دستگاه بطور کامل خاموش ) بعلت نبود گاز(مینماید چنانچه مشعل روشن نشود 

انداز مجدد روشن میشود پس از وصل مجدد گاز با فشار میگردد و چراغ قرمز کلید راه
. نمایدر میدادن این کلید دستگاه شروع بکا

:توجه
، )دودکش(گردد با فعال شدن این دماپا، حتماً مسیر خروج گازهاي احتراق توصیه می

را تا کالهک باالي دودکش به طور کامل کنترل نمائید و از عدم انسداد آن مطمئن 
.اندازي مجدد دستگاه نمایئدسپس اقدام به راه. شوید

که در این . نجر به فعال شدن آن گرددالبته ممکن است، خرابی این قطعه نیز م
در تعویض آن سعی کنید حتمًا از نمونه. حالت باید نسبت به تعویض آن اقدام گردد

.اصلی استفاده کنید

مادامی .هاي کوتاههرگز اقدام به حذف این دماپا نکنید حتی براي زمان
دًا که این دماپا در مدار قرار نگرفته است، از روشن کردن دستگاه ج

.خودداري کنید
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، نگهداري و نظافتهشدارها- 14
باشدهاي احتراق در حد مجاز میاز نظر میزان آالیندهMI3پکیج ایستادهمشعل 

شود به منظور حفظ این ویژگی یک قرار داد نگهداري همین خاطر توصیه میه ب
.اي با یک موسسه مجرب منعقد نمائیدمنظم دوره

ی در مورد نگهداريهشدار هاي کل–1- 14
را کنترل ) دودکش(اي عملکرد خوب و سالم بودن مجراي خروج دود بطور دوره

چنانچه در مجاور مجراي خروج دود دستگاه، کارهاي ساختمانی و یا هر . نمایید
گیرد، دستگاه را خاموش شود انجام میعملی که منجر به آسیب دیدن این مجرا می

ابتدا از سالم بودن مجدد مجراي خروج دود مطمئن پس از پایان عملیات . کنید
سپس اقدام به روشن ) این عمل بهتر است توسط افراد مجرب انجام شود(شوید، 

.کردن مجدد دستگاه نمائید
...) مثل بنزین، الکل و (هرگز براي نظافت دستگاه و یا اجزاء آن از مواد قابل اشتعال 

.استفاده نکنید
.ابل اشتعال را در مجاور دستگاه قرار ندهیدهرگز ظروف حاوي مواد ق

نگهداري و نظافت-2- 14
.قبل از هر اقدامی می بایست از قطع کامل برق دستگاه مطمئن شد 

) سال یکبار انجام شود3این عمل بایستی هر (نظافت دستگاه و دودکش -
:براي نظافت خوب الزم است

.شیر گاز ورودي به دستگاه را ببندید-1
.دودکش را از دستگاه جدا کنید-2
.روپوش باالئی را بردارید-3
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.صفحه باالئی انباره دود را از آن جدا کنید-4
.روپوشهاي جلو را بردارید-5
.مجموعه مشعل را باز کنید-6
مجاري تخلیه محصوالت (هاي دیگ را، از باال به پائین تمام مجاري بین پره-7

دستگاه مکنده، کامًال تمیز کنید و در صورت امکان از یکبا یک فرچۀ گرد، ) احتراق
.براي خارج نمودن آنها استفاده نمائید

. دوباره در جاي خود قرار دهید. اید با دقت تمامی اجزائی را که قبالً باز نموده-8
صفحه باالي انباره دود را کامًال درزبندي کنید تا گازهاي حاصل از احتراق به بیرون 

.ا نکنندراه پید
در طول عملیات نظافت، دقت کنید که به لوله موئین و مخزن دماپاي ایمنی دود، -9

.که در قسمت پشت انباره دود قرار دارد، آسیب نرسد
سال با توجه به میزان سختی آب 3یا 2باید هر (نظافت مخزن آب گرم بهداشتی -

).یا وجود امالح در آب انجام شود
.داخل مخزن را ببندیدشیر ورودي آب، به-1
.روپوشهاي جلو را بردارید-2
با استفاده از یک شیلنگ و قرار دادن سرآن در . (شیر تخلیه آب مخزن را باز کنید-3

.)توانید از ریختن آب در محوطه جلوگیري کنیدفاضالب می
پس از تخلیه کامل آب داخل مخزن، عایق روي درپوش مخزن را-4

هاي از لوله( هاي درپوش مخزن را باز کرده و درپوش را برداریــدچبا دقت بردارید، پی
.)دماپاها با دقت مواظبت کنید

را با استفاده از مواد موجود در بازار از بین ببرید، براي ) امالح آهکی( ها رسوب-5
زیرا ممکن است به . ها، هرگز از ابزارهاي فلزي و تیز استفاده نکنیدکندن این پوسته

.داخل مخزن آسیب برساند و مخزن از آن ناحیه دچار پوسیدگی شودپوشش
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ها و مواد شوینده پس از رسوب زدائی، داخل مخزن را با آب بشویید تاتمام رسوب-6
.بطور کامل خارج گردند

.شیر تخلیه مخزن را ببندید-7
دن بندي شآب(هاي آنرا ببندید درپوش مخزن را در محل خود قرار داده، پیچ-8

.)درپوش مخزن الزامی است
در این مرحله آند منیزیم را کنترل نموده، در صورت مصرف شدن آنرا تعویض -9

. نمایید
با باز کردن .(شیر آب ورودي به مخزن  را باز کنید تا داخل مخزن از آب پر شود- 10

توان به خروج هواي داخل مخزن یکی از شیرهاي آب گرم بهداشتی مصرفی، می
.)مودکمک ن

بندي درپوش مخزن مطمئن شدید، اقدام به نصب عایق روي پس از آنکه از آب- 11
.درپوش کنید

شده روپوشهاي جلو را در محل خود نصب نموده، با بازکردن سایر شیرهاي بسته- 12
.دستگاه را روشن نمایید
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:نظافت دستگاه

درپوش باالیی-1
صفحه باالي انباره دود-2
فرچه گرد-3
آند منیزیم-4
درپوش مخزن-5
عایق درپوش مخزن-6

)14شکل شماره (
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)این عمل باید یکبار در سال انجام شود(باز کردن و نظافت مجموعه مشعل -
:براي بازکردن مشعلها الزم است

.را قطع کنیدشیرگاز ورودي به دستگاه را ببندید و جریان برق-
.روپوش جلو را بردارید-
.اتصال کابلهاي الکترودها را از آنها جدا کنید-
.کند، باز کنیدچهار عدد پیچی که لوله هدایت گاز را به شیر گاز متصل می-

ي چدنی دیگ متصل کرده باز کنید دو عدد مهره که صفحه مشعل را به بدنه
)16شکل(
.ن محفظه احتراق خارج کنیدها را از درومجموعه مشعل-

شود براي تمیز کردن توصیه می. ها را کنترل و تمیز کنیداکنون می توانید مشعل
هرگز . هاي غیرفلزي و یا هواي فشرده استفاده گرددمشعلها و الکترودها فقط از فرچه

.از مواد شیمیائی براي این منظور استفاده نکنید
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)15ه شکل شمار(

)16شکل شماره (
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مجموعه الکترودها3- 14

)17شکل شماره(

الکترود یونیزاسیون- 1
)روشن کردن(الکترود جرقه زن  - 2
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بازرسی ها- 15
بازرسی سالیانه

.قبل از آغاز فصل سرما بازرسی بخشهاي زیر ضروري است1- 15
)باشد1barعقربه فشار سنج باید روي عدد .(گرمایش تنظیم باشدفشار مدار-1
(تمامی اتصاالت دیگ و مخزن فاقد نشتی باشند-2 بهتر است در این مرحله، از . 

)عدم نشتی رادیاتورهاي نصب شده در محل نیز بازدید به عمل آید 
.کنندهاي جابجائی آب به خوبی عمل پمپ-3
.تنظیم مخزن و دیگ مطمئن شویداز عملکرد صحیح دماپاي-4
.ي دمائی دماپاها مشعل روشن و خاموش شودبا تغییر محدوده-5
ي اتصال دودکش به لوله خروج دود در دیوار و محفظه پشت دیگ در محدوده-6

ي انسداد احتمالی این نشتی نشان دهنده. نشتی گازهاي احتراق وجود نداشته باشد
.ی استدودکش یا جریان هواي ناکاف

.کارآیی دودکش را در تمام مدت کار دستگاه کنترل نمائید-7
.مطمئن شوید دود کش در کل مسیر کامًال درز بندي شده باشد-8
34رجوع شود به صفحه  (از عملکرد صحیح دماپاي ایمنی دود مطئن شوید -9

)دماپاي ایمنی دود
د آب گرم بهداشتی در تمام مدت کار دستگاه در زمستان تقدم در تولی- 10

.برگرمایش، وجود داشته باشد
براي محافظت از مخزن آب بهداشتی دستگاه، از آند منیزیم فنا شونده استفاده - 11

.شده است، که در صورت از بین رفتن، باید در اسرع وقت اقدام به تعویض آن گردد
یا با خدمات استفاده شود و 14شکل 4جهت بازرسی و تعویض آند منیزیم از شماره (

.)پس از فروش تماس بگیرید



44

آند منیزیم- 16
اي است که نقش قابل توجهی در عمر مفید دستگاه دارد به همین آند منیزیم قطعه

سال یکبار، 1ماه تا 6کنیم هرجهت بایستی به آن توجه ویژه نمود، ما توصیه می
سبت به تعویض آن درجه زوال آن کنترل شود و در صورت مصرف شدن، بالفاصله ن

.جهت تعویض بدینگونه عمل گردد. اقدام شود
.شیر آب ورودي به دستگاه را ببندید-
.دستگاه را در وضعیت خاموش قرار دهید-
.هاي جلو را برداریدروپوش-
.با باز کردن شیر تخلیه مخزن فشار داخل مخزن را تخلیه نمایید-
.عایق در درپوش مخزن را بردارید-
این قطعه را از خدمات . (را باز نموده تعویض کنید) 14شکل 4شماره (د منیزیم آن-

.)پس از فروش تهیه نمائید
قطعات را به همان شکل اولیه در جاي خود قرار داده شیر آب ورودي دستگاه را باز -

بهتر است با بازکردن شیر آب گرم . سپس اقدام به روشن کردن دستگاه نمائید. کنید
.ی هواي داخل مخزن را تخلیه نمائیدبهداشت

:توجه مهم
حتماً از ) امالح آب زیاد است(چنانچه آب مصرفی داراي سختی زیاد است 

.گیر آب استفاده نماییددستگاههاي سختی
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هاجستجوي خرابی- 17

دلیل و راه حلناهنجاري
.شودبعد از چند بار تالش براي روشن کردن دستگاه روشن نمی

) شودزده میجرقه(
شیر گاز باز باشد، در مسیر رسیدن گاز به شیر اصلی و مشعلها 

فشار در . گیري شده باشندهاي انتقال گاز هوامانعی نباشد، لوله
شیر گاز وجود داشته باشد الکترودها در وصعیت خوبی باشند، 

اتصال ). مراجعه کنید17به شکل (الکترودها فاقد پوسته باشند 
به زمین خوب باشد اتصال کابلهاي الکترود روشن برق دستگاه 

.کردن و یونیزاسیون برقرار باشد
به شکل (الکترودها فاقد پوسته باشند و در وضعیت خوبی باشند شوددر زمان روشن کردن جرقه زده نمی

. دماي انتخابی روي دماپاها خیلی پائین نباشد) مراجعه کنید17
. برقی در وضعیت مناسب باشنداتصاالت . برق دستگاه وصل باشد

جاي فاز و نول دستگاه عوض )خصوصاً اتصاالت به مرکز کنترل(
فشار گاز ورودي مناسب . اتصال به زمین خوب باشد. نشده باشد

.باشد

:سوزدمشعل بد می
.هاي بلند یا کوتاه و یا زرد سوزي در مشعلشعله

. ستفشار تغذیه گاز مناسب نی. فیلتر شیرگاز کثیف است
مجاري خروج گازهاي احتراق . هاي مشعل کثیف استافشانه

تهویه محلی که دستگاه در آن قرار دارد مناسب . کثیف است
.باشدنمی

.شودبوي گاز نسوخته در محیط متصاعد می
)احتراق ناقص است(

جریان هواي ورودي به . مجاري خروج گازهاي احتراق کثیف است
.، بیش از حد مجاز استمصرف گاز. مشعلها کافی نیست

عملکرد ترموستات تنظیم دیگ -پمپ گرمایش متوقف نشده باشد.روداما درجه حرارت باال نمی. کنددستگاه کار می
کنترل کنید مصرف گاز کمتر از میزان مصرف -را کنترل نمایید

کنترل - کنترل کنید دیگ کامالَ تمیز باشد-پیش بینی شده نباشد
تأسیسات گرمایش متناسب باشدکنید اتصاالت دیگ با 

. پمپ متوقف نشده باشد. دماپاها سالم و تنظیم آن درست باشند.درجه حرارت آب گرمایش خیلی باال یا پایین است
.پمپ متناسب با تاسیسات باشد

مجاري خروج گازهاي احتراق در دیگ کثیف . فشار گاز کافی باشدانفجار در مشعل، تاخیر در روشن شدن
.نباشد

دماپاهاي تنظیم پس از یک افت دماي زیاد دوباره روشن 
.)شوندفعال می.(شوندمی

کامالً در داخل غالف سنسور قرار نگرفته ) مخزن(حباب دماپا 
.دماپا خراب است. است 

)درجه سانتیگراد50کمتر از (دماي دیگ پایین نباشد کنددستگاه، بخار آب تولید می
.کارآیی دودکش خوب باشد. دمیزان مصرف گاز منظم باش

.شوددماپاي دود فعال می.دستگاه بدون دلیل ظاهري خاموش میشود
درجه حرارت . شودفعال می) باروشن شدن خودکار(دماپاي ایمنی 

.بیش از حد است
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:توجه مهم 
براي اجتناب از هزینه هاي بیهوده قبل از فرا خواندن تعمیرکاران و یا خدمات پس از 

.مطمئن شوید توقف احتمالی دستگاه به دلیل قطع برق و یا گاز نباشدفروش،






