دفترچه راهنما ،نصب و سرویس پکیج های شوفاژ دیواری DOMItech
نسخه فارسی IR

DOMItech


• از آنجایی که هشدارهای قید شده در این
دفترچه راهنما ،اطالعات مهمی را جهت

نصب ،راه اندازی ،تعمیر و نگهداری صحیح
و مناسب دستگاه به مصرف کننده می دهند
-------باید به دقت مطالعه شوند.• این دفترچه راهنما جزء جدایی ناپذیر محصول محسوب
می شود و مصرف کننده باید به دقت از آن نگهداری کند.
• در صورت جابجایی دستگاه پس از نصب یا فروش آن،
دقت شود که این دفترچه نیز به همراه دستگاه منتقل شده
باشد تا در اختیار مصرف کننده جدید قرار گیرد.
• نصب و سرویس دستگاه باید توسط افراد واجد شرایط
و متخصصین مجاز ،مطابق با قوانین و مقررات حاکم و
دستورالعمل های شرکت سازنده انجام پذیرد.
• نصب غیر اصولی و سرویس نادرست دستگاه می تواند
سبب خسارات جانی و مالی شود.از این رو شرکت هیچ گونه
مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از اشتباهات در نصب و یا
عدم رعایت اصولی نکات قید شده در این دفترچه را بر عهده
نخواهد داشت.

• قبل از اقدام به انجام هرگونه شستشو و یا سرویس ،برق
دستگاه را توسط کلید اصلی جریان برق قطع کنید.
• در صورت بروز هر گونه ایراد در دستگاه و یا عملکرد
نامناسب آن ،دستگاه را غیر فعال کرده و از هرگونه اقدامی
برای تعمیر آن پرهیز نمایید ،هرگونه تعمیر یا تعویض
قطعات دستگاه باید بوسیله متخصصین مجاز شركت که از
قطعات اصلی استفاده می کنند صورت پذیرد.
• سرویس سالیانه دستگاه که توسط متخصصین مجاز
انجام می گیرد ،عملکرد صحیح دستگاه با راندمان باال را
تضمین می نماید و برای طول عمر دستگاه مفید می باشد.
• این دستگاه باید برای هدفی که به منظور آن طراحی
گردیده است استفاده شود .هرگونه استفاده دیگری برای
دستگاه نامناسب و درنتیجه خطرساز محسوب می شود.
• موادی که جهت بسته بندی محصول استفاده شده نباید
در دسترس اطفال قرار بگیرد.

این عالمت نشان دهنده هشدار می باشد و در کنار تمامی متونی که اشاره به هشدارهای ایمنی دارند ،قرارداده شده
است .با رعایت اصولی این دستورالعمل ها از بروز هرگونه خطراحتمالی جلوگیری نمایید.
این عالمت نشان دهنده نکته مهمی می باشد.

گواهی انطباق:

شرکت سازنده :کارخانجات صنعتی فرولی ،نشانیVia Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR Italy :

شرکت عرضه کننده محصوالت فرولی و خدمات وابسته در ایران :شرکت ایرتمپ *(سهامی خاص)

شرکت سازنده گواهی می نماید که محصول مورد نظر مطابق استانداردهای اروپایی ) (EN 297, EN 625, EN 483ساخته و

عرضه می شود.
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رئیس و نماینده قانونی
Cav. Del Lavoro
Dante Ferroli

* شرکت ایرتمپ (سهامی خاص) شرکت با سرمایه گذاری خارجی (ایتالیایی) می باشد که در منت حاضر به اختصار شرکت نامیده می شود.
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 –1دستور العمل های استفاده از دستگاه

 -1 – 1معرفی دستگاه
مشتری گرامی

از حسن سلیقه شما در انتخاب پکیج شوفاژ دیواری فرولی ،یکی از صدها محصول با کیفیت و بادوام فرولی که آمیزه ای از طراحی

منحصر به فرد و تکنولوژی روز دنیا می باشد ،صمیمانه متشکریم و امیدواریم بتوانیم رضایت هر چه بیشتر شما را با محصوالت
مرغوب و خدمات شایسته خود جلب نماییم.

پکیج های شوفاژ دیواری DOMItechپکیج هایی با راندمان باال جهت تامین آب گرم بهداشتی و گرمایش مطبوع ساختمان می
باشند و می توانند با سوخت گاز طبیعی و یا گاز مایع عمل نمایند (قابل تنظیم زمان نصب دستگاه ) .این دستگاه ها مجهـز به یک

مشعل با محفظه احتـراق باز و یا بسته ،به همراه سیستم اشتعـال الکتـرونیکی و یک میکـرو پروسسور که کنترل دستگاه را برعهده

دارد می باشند.

پکیج های DOMItechدر دو ظرفیت 24و  32کیلووات و هرظرفیت در دو مدل فن دار و یا بدون فن موجود می باشند .مبدل مسی

یکپارچه این دستگاه راندمان باالی آن و سایر قطعات ،ایمنی مطلوب را تضمین می نماید.

شما مصرف کننده گرامی فقط باید دمای مطلوب و مد نظر خود را جهت تامین آب گرم بهداشتی و گرمایش ساختمان تنظیم و در
نهایت با آسایش از مزایای دستگاه استفاده نمایید.
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 - 2-1صفحه کنترل

شكل ( -)1صفحه کنترل
توضیحات:

 -1دکمه کاهش دمای آب گرم بهداشتی

-2دکمه افزایش دمای آب گرم بهداشتی

 -3دکمه کاهش دمای مدار شوفاژ

 -4دکمه افزایش دمای مدار شوفاژ
 -5صفحه نمایشگر

 -6دکمه انتخاب حالت تابستانی /زمستانی و دکمه راه اندازی مجدد

 -7دکمه خاموش /روشن کردن دستگاه و دکمه انتخاب حالت راحتی  /اقتصادی
 -8عالمت آب گرم بهداشتی

 -9عالمت فعال بودن آب گرم بهداشتی
 - 10حالت تابستانی

 -11نمایشگر دما و کد های خطا

 -12عالمت عملکرد در حالت اقتصادی
 -13عالمت فعال بودن مدار شوفاژ

 -14عالمت مدار شوفاژ

 -15عالمت روشن بودن مشعل

 -16فشار سنج مدار شوفاژ
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عالیم صفحه نمایش هنگام عملکرد دستگاه
حالت گرمایش شوفاژ:
هنگام گرمایش مدار شوفاژ ،عالمت هوای گرم به صورت چشمک زن در
باالی عالمت رادیاتور نمایش داده می شود (قسمت 13و 14شکل )1

شكل ()2
حالت تولید آب گرم بهداشتی:
هنگام تولید آب گرم بهداشتی ،عالمت آب گرم در زیر شیر آب به صورت
چشمک زن نمایش داده می شود (قسمت  8و  9شکل )1

 - 3-1روشن و خاموش کردن دستگاه

شكل ()3

زمانی که دستگاه به برق متصل نمی باشد
شكل روبرو نشان دهنده زمانی است که پکیج به برق متصل نمی باشد.

شكل ()4
زمانی که گاز و /یا برق دستگاه وصل نباشد ،سیستم ضد یخ زدگی عمل نخواهد کرد ،برای جلوگیری از آسیب دستگاه
در برابر یخ زدگی در زمستان ،هنگامی که مدت زمان طوالنی از دستگاه استفاده نمی کنید ،توصیه می شود که تمام آب

موجود در مدار آب گرم و شوفاژ دستگاه خالی شود .برای اطالعات بیشتر به بخش  3-2مراجعه کنید.
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روشن کردن دستگاه
برق دستگاه را وصل نمایید.

 در مدت  5ثانیه ابتدایی ،صفحه نمایشگر تخلیه نرم افزاری دستگاه رانمایش می دهد.

شكل ( -)5روشن کردن دستگاه

 -شیرگاز را باز نمایید.

 -اکنون دستگاه آماده تولید آب گرم بهداشتی و یا تامین گرمایش محیط می باشد.

خاموش کردن دستگاه
جهت خاموش كردن دستگاه ،دکمه
ثانیه فشار دهید.

(قسمت  7شکل  ) 1را به مدت 5

شكل ( -)6خاموش کردن دستگاه
					
هنگامی که دستگاه خاموش است ،برد الکترونیکی کماکان فعال

می باشد .گرمایش شوفاژ و آب گرم بهداشتی در این حالت غیر فعال می شود

ولی سیستم ضد یخ زدگی همچنان فعال باقی می ماند.برای روشن کردن

دستگاه ،مجددا دکمه
دهید.

(قسمت  7شکل  ) 1را به مدت  5ثانیه فشار

						

		

شكل ()7

دستگاه پس از روشن شدن مجدد ،آماده تولید آب گرم بهداشتی و یا تامین گرمایش محیط می باشد.
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 - 4-1تنظیمات صفحه کنترل

تغییر حالت تابستانی /زمستانی
دکمه

( قسمت  6شکل  ) 1را به مدت  2ثانیه فشار دهید.

					
صفحه نمایشگر عالمت تابستان را فعال می کند ( قسمت  10شکل :) 1

شكل ()8

در این حالت دستگاه تنها آب گرم بهداشتی تولید می کند و سیستم ضد یخ زدگی همچنان فعال باقی می ماند.
برای فعال کردن حالت زمستانی دکمه

را مجددا  2ثانیه فشار دهید.

تنظیم دمای مدار شوفاژ
تنظیم دمای مدار شوفاژ توسط دکمه های

(قسمت  3و 4

شکل  ) 1امکان پذیر می باشد .دمای مدار شوفاژ از حداقل دمای 30

درجه سانتیگراد تا حداکثر دمای  85درجه سانتیگراد قابل تنظیم می باشد.
توصیه می شود که دمای عملکرد مدار شوفاژ از  45درجه سانتیگراد کمتر

نباشد.

شكل ()9

تنظیم دمای آب گرم بهداشتی
تنظیم دمای آب گرم بهداشتی توسط دکمه های

1و 2شکل  ) 1صورت می گیرد.

(قسمت

دمای آب گرم بهداشتی از حداقل دمای  40درجه سانتیگراد تا حداکثر

دمای  55درجه سانتیگراد قابل تنظیم می باشد.

شكل ()10
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تنظیم دمای اتاق به وسیله ترموستات اتاقی(گزینه انتخابی)
با استفاده از ترموستات اتاقی می توان دمای مطلوب محیط را تنظیم نمود .اگر ترموستات اتاقی نصب نشده باشد ،دستگاه دمای

مدار شوفاژ را برروی دمای تنظیم شده نگه می دارد.

تنظیم حالت اقتصادی  /راحتی
این دستگاه دارای قابلیتی می باشد که سرعت باالی تولید آب گرم بهداشتی ،مصرف بهینه سوخت و حداکثر راحتی را برای مصرف
کننده تامین می نماید.

برا ی فعال کردن حالت راحتی دستگاه ،دکمه

( قسمت  7شکل  ) 1را هنگامی که دستگاه در حالت انتظار است فشار دهید .هنگام

عملكرد حالت راحتی ،آب داخل پکیج گرم نگه داشته می شود و در نتیجه به محض باز کردن شیر آب گرم ،بدون صرف وقت ،آب
گرم بهداشتی تامین می شود.

برای فعال کردن حالت اقتصادی و غیر فعال کردن حالت راحتی دستگاه ،مجددا دکمه

( قسمت  7شکل  )1را زمانی که دستگاه

در حالت انتظار است فشار دهید .در این وضعیت صفحه نمایشگر کلمه " ( "ECOقسمت  12شکل  ) 1به معنای حالت اقتصادی را
نمایش می دهد.

تنظیم فشار آب دستگاه
فشار مدار شوفاژ ،که از روی درجه فشار سنج دستگاه خوانده می شود (قسمت  16شکل  ،)1هنگامی که آب مدار سرد است ،باید

تقریبا 1بار باشد .اگر فشار سیستم به کمتراز حداقل مقدار آن افت نماید ،باید مقدار آن را توسط شیر پر کن به حالت اولیه برگرداند.
همیشه در پایان کار شیر پرکن را کامال ببندید.

 = Aباز
 = Bبسته

شكل ( – )11شیر پركن
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 - 2نصب

 - 1 -2دستورالعمل های كلی
نصب دستگاه باید توسط افراد واجد شرایط و متخصصین مجاز ،مطابق با قوانین و ضوابط حاكم و دستورالعمل های شركت سازنده

دستگاه انجام پذیرد.

 - 2-2محل نصب
پکیج های دیواری فرولی با محفظه احتراق باز ( بدون فن ) ،باید در مکانهایی نصب و راه اندازی شوند که دائما به هوای آزاد راه

داشته باشد و به طور مناسب تهویه گردد						.

کمبود هوای مصرفی جهت احتراق ،سبب جلوگیری از عملکرد طبیعی دستگاه و در نتیجه خروج گازهای حاصل از احتراق می شود.
گازهای سمی به وجود آمده تحت چنین شرایطی ،در صورت راه یابی و نفوذ به محیط به شدت برای سالمت افراد مضر و خطرناک

می باشند.

گرچه پکیج های فن دار (با محفظه احتراق بسته ) هوای مورد نیاز جهت احتراق را از فضای خارج از محل نصب

(هوای آزاد) تامین می نمایند (در صورت نصب لوله مجزای تامین هوا ) و با هوای اتاق در ارتباط نیستند ،با این احوال
حتما باید در اتاقی که به صورت مناسب تهویه می شود نصب گردند ،تا از خطر نشت احتمالی حتی مقادیر ناچیزی از

گازهای احتراق نیز جلوگیری شود .این دستورالعمل های ایمنی طبق استاندارد  EECشماره  90/396برای تمام

--------وسایل گازسوز اعم از وسایل گاز سوز با محفظه احتراق بسته ،ملزم شده است.

محل نصب دستگاه باید عاری از هرگونه گرد و غبار ،مواد قابل اشتعال ،و یا گازهای خورنده باشد .محل نصب دستگاه نیز باید محلی
خشک و درمعرض یخ زدگی (سرمای شدید) قرار نداشته باشد.

این دستگاه به منظور نصب برروی دیوار طراحی شده است و مجهز به بست آویز و نگهدارنده می باشد .بست آویز را مطابق با اندازه
های داده شده در بخش  1 -4به دیوار محکم و ثابت نمایید و سپس دستگاه را بر روی نگهدارنده قرار دهید.

چنانچه دستگاه داخل کابینت و یا کنار آن نصب شده باشد ،باید فضای کافی برای جا به جا کردن کاور دستگاه و
سرویس و نگهداری آن تعبیه شده باشد.

 - 3-2اتصاالت مدار شوفاژ و آب گرم بهداشتی
ظرفیت گرمایشی دستگاه باید مطابق با قوانین و مقررات حاکم و بر اساس محاسبات گرمایش مورد نیاز ساختمان از قبل تعیین شده

باشد .سیستم باید برای کارکردی منظم و صحیح مجهز به تمامی قطعات مورد نیاز باشد .درتمام شرایط توصیه می شود که از شیر آب

جهت قطع کردن مدار شوفاژ از پکیج استفاده شود ،تا درصورت نیاز به جدا کردن پکیج ،امکان آن میسر باشد.
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خروجی شیر اطمینان با ید به محلی مناسب متصل باشد تا در صورت افزایش احتمالی فشار مدار شوفاژ و سر
ریز شدن آب ،از پخش شدن آب در محیط جلوگیری گردد .در غیر این صورت ،چنانچه باز شدن شیر اطمینان

باعث آب گرفتگی شود ،شرکت هیچ گونه مسئولیتی را درقبال خسارات ناشی از آن برعهده نخواهد داشت.
از قرار دادن لوله های آب به عنوان ارت الكتریكی دستگاه جدا خودداری نمایید.

قبل از نصب دستگاه ،به منظور کارکرد مناسب و صحیح دستگاه مدار شوفاژ باید به دقت شسته شود تا كلیه ناخالصی ها و ذرات جامد

داخل مدار تخلیه گردد.

اتصاالت مدار شوفاژ و مدار آب گرم بهداشتی را مطابق با اتصاالت ترسیمی نشان داده شده در بخش  1-4و عالئم داده شده برروی
دستگاه انجام دهید.

ویژگی آب مصرفی
درصورتیکه سختی آب بیش از  250میلی گرم در لیتر (  ) 250 p.p.mباشد توصیه می شود به منظور جلوگیری از رسوب گذاری
احتمالی آب داخل مبدل حرارتی دستگاه از سختی گیر استفاده شود .مشتری گرامی توجه داشته باشد که وجود رسوب در مبدل

عالوه بر کاهش راندمان دستگاه و در نتیجه مصرف بیشتر سوخت ،سبب کاهش عمر مفید دستگاه نیز خواهد شد.

سیستم ضد یخ زدگی
پکیج های دیواری فرولی مجهز به سیستم ضد یخ زدگی می باشند .درصورتیکه دمای آب به  6درجه سانتیگراد برسد این سیستم
دستگاه را در حالت گرمایش روشن می کند .در صورت قطع بودن گاز و یا برق دستگاه ،این سیستم قادر به عمل کردن نخواهد بود.

سیستم ضد یخ زدگی تا زمانی که برق و گاز دستگاه متصل نباشد فعال نمی شود .برای جلوگیری از آسیب دیدگی

دستگاه در برابر یخ زدگی ،هنگامی که دستگاه در زمستان برای مدت زمان طوالنی استفاده نمی شود توصیه می شود

که تمام آب موجود در مدار آب گرم و شوفاژ دستگاه تخلیه شود.

 -4-2اتصال به شبكه گاز
اتصال پکیج به شبکه گاز باید توسط لوله غیر انعطاف پذیر انجام شود و در جایی که از لوله های انعطاف پذیر استفاده می شود باید با

اخذ مجوز صورت گیرد .مقدار جریان گاز در کنتور گاز باید به نحوی باشد که برای کارکرد همزمان تمام وسایل گازسوز کفایت کند.
قطر لوله اتصال گاز به پکیج باید با توجه به طول و افت فشار مسیر انتخاب شود تا بتواند جواب گوی نیازهای سیستم باشد.
از قرار دادن لوله های گاز به عنوان ارت الکتریکی دستگاه جدا خودداری نمایید.
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 -5-2اتصال به شبکه برق
پکیج دیواری باید به منبع برق  50هرتز و  220ولت وصل شود و در مسیر آن یک فیوز  3آمپری و یک کلید که حداقل فاصله بین
کنتاکت های آن  3میلی متر باشد قرار بگیرد .در صورتی که کابل برق پکیج نیاز به تعویض شدن داشته باشد باید فقط از کابل
 HAR H05 VV-F 3×0.75 mm²با حداکثر قطر خارجی 8میلی متر استفاده شود.

پکیج باید به طور مناسب به شبکه ارت متصل باشد .ترتیب نصب سیم های پکیج مهم می باشد.

فاز :سیم قهوه ای

نول :سیم آبی

ارت :سیم سبز -زرد

ترموستات اتاقی ( گزینه انتخابی )
ترموستات اتاقی باید به کنتاکتهایی با ولتاژ آزاد اتصال داشته باشد .اتصال برق  230ولت به ترمینال های ترموستات
اتاقی باعث آسیب دیدگی برد الکترونیکی دستگاه می شود.

دسترسی به ترمینال الکتریکی:

ترمینال الکتریکی برای اتصال ترموستات اتاقی از قسمت زیرین دستگاه مطابق شکل زیر قابل دسترس می باشد.

شكل ()13
 = 1اتصال ترموستات اتاقی

 -6-2نصب دودكش
انتخاب و نصب دودکش مناسب به دستگاه باید کامال با ضوابط و مقررات محلی تطبیق داشته باشد و کلیه مسایل ایمنی ذکر شده در
دفترچه راهنمای سازنده باید به دقت رعایت شوند.
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نصب دودکش در پکیج های بدون فن
قطر دودکش نصب شده به پکیج نباید به هیچ عنوان از قطر خروجی هود پکیج کوچکتر باشد .حداقل طول عمودی مورد نیاز بعد

ازخروجی دودکش از باالی هود باید نیم متر (  )50cmباشد و قسمت افقی باید دارای شیب سه درصد به سمت پایین باشد تا از نفوذ

آب به داخل پکیج جلوگیری نماید.

نصب دودکش در پکیج های فن دار
جهت نصب دودکش در پکیج های فن دار به راهنمای دودکش که در اختیار واحد خدمات پس از فروش پکیج های فرولی می باشد،

مراجعه نمایید.

شرکت آسیب های ناشی از عدم رعایت نکات فنی در نصب و انتخاب دودکش و استفاده از قطعات نامرغوب را تحت
هیچ شرایطی نخواهد پذیرفت.

 -3تعمیر و نگهداری
کلیه تنظیمات دستگاه ،تبدیالت ،راه اندازی و عملیات نگهداری از دستگاه باید تنها به وسیله افراد واجد شرایط و متخصصین مجاز

شرکت انجام پذیرد .در غیر این صورت شرکت هیچ گونه مسئولیتی را در قبال خسارات ناشی از آن بر عهده نخواهد داشت و دستگاه
نیز مشمول گارانتی نخواهد بود.

 -1-3تنظیمات

تبدیل نوع سوخت
پکیج های شوفاژ دیواری فرولی می توانند با گاز طبیعی (گاز شهری ) و یا گاز مایع (،)LPGکه توسط کارخانه سازنده به صورت پیش

فرض برای گاز طبیعی تنظیم شده است عمل نمایند.

جهت تغییر نوع سوخت مراحل ذیل را به ترتیب و با دقت دنبال نمایید:
 -1نازلهای مشعل اصلی را مطابق با اطالعاتی که در جدول مشخصات فنی (بخش  ) 4-4ذکر شده و مطابق با نوع گاز مورد استفاده

تعویض نمایید.

 -2جهت انتخاب نوع سوخت مصرفی پارامترهای دستگاه را اصال ح نمایید:
	•دستگاه را در حالت انتظار قرار دهید.
	•دکمه راه اندازی مجدد

(قسمت  -6شکل  ) 1را به مدت  10ثانیه فشار دهید .در این حالت صفحه نمایشگر عبارت

"" TSرا به صورت چشمک زن نمایش می دهد.
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	•دکمهراهاندازیمجدد

(قسمت-6شکل)1رافشاردهید.دراینحالتصفحهنمایشگرعبارت "" P01رانمایشمیدهد.

	•دکمه های دمای آب گرم بهداشتی

( قسمت 1و - 2شکل  ) 1را جهت تنظیم پارامتر ( 00برای کارکرد با گاز

طبیعی ) و یا  ( 01برای کارکرد با گاز مایع ) فشار دهید.

	•دکمه راه اندازی مجدد

(قسمت  -6شکل  ) 1را به مدت 10ثانیه فشار دهید.

	•دستگاه مجددا به حالت انتظار بر می گردد.

 -3فشار حداکثر و حداقل مشعل را مطابق اعداد قید شده در جدول اطالعات فنی برای نوع گاز مورد استفاده تنظیم نمایید ( .به

قسمت تنظیمات فشار مشعل مراجعه کنید )

فعال سازی حالت TEST
دکمه های دمای مدار شوفاژ

(قسمت 3و  -4شکل  ) 1را همزمان به مدت  5ثانیه فشار دهید تا حالت بررسی عملکرد

دستگاه (حالت  ) TESTفعال شود (شکل  .)14در این حالت دستگاه با حداکثر توان مدار شوفاژ خود شروع به كار می كند و عالمت
مدار شوفاژ (قسمت  -14شکل  ) 1و آب گرم بهداشتی (قسمت  - 8شکل  ) 1به صورت چشمك زن بر صفحه نمایشگر ظاهر می شود
و همراه با آن ،توان مدار شوفاژ نیز نمایش داده می شود.

شكل ( - )14حالت  ( TESTتوان مدار شوفاژ = ) %100

برای غیر فعال کردن حالت  ،TESTمراحل فعال سازی ر امجددا تکرار نمایید.

در غیر این صورت ،حالت  TESTبعد از گذشت  15دقیقه به صورت خودكار غیر فعال خواهد شد.

تنظیمات فشار مشعل
از آنجایی که پکیج های شوفاژ دیواری فرولی با سیستم کنترل تدریجی شعله کار می کنند ،لذا باید فشارهای حداقل و حد اکثر مشعل
را با توجه به نوع گاز مصرفی مطابق با اعداد قید شده در جدول مشخصات فنی تنظیم نمود.

14

جهت تنظیم فشار مشعل مراحل ذیل را با دقت دنبال نمایید:

DOMItech
شیر گاز زیمنس ()SIEMENS
 -1فشار سنج مناسبی را به نقطه فشا ر ( )Bکه در پایین دست شیر گاز قرار گرفته است متصل نمایید.

 -2اتصال شیلنگ جبران فشار ( )Hرا باز کنید (.شیلنگ اتصال از اتاقک محفظه احتراق به شیر گاز ،فقط در پکیج های فن دار)
 -3در پوش محافظ ( )Dرا بردارید.

-4با فشار دادن همزمان دکمه های دمای مدار شوفاژ

 TEST -قرار دهید.

(قسمت 3و  - 4شکل  )1به مدت  5ثانیه دستگاه را در حالت

 -5توان گرمایشی مدار شوفاژ را برروی حداکثر ( )100قرار دهید.

 -6فشار حداکثر را با چرخاندن پیچ ()Gدر جهت عقربه های ساعت افزایش و در خالف جهت عقربه های ساعت کاهش دهید.
 -7یکی از دو سیم برق متصل به سیم پیچ کنترل تدریجی شعله ()Cرا جدا نمایید.

 -8فشار حداقل را با چرخاندن پیچ ( )Eدر جهت عقربه های ساعت افزایش و در خالف جهت عقربه های ساعت کاهش دهید.

 -9سیم برق ( )Cرا که از سیم پیچ کنترل تدریجی شعله جدا شده است مجددا وصل نمایید.
 -10فشار حداکثر را مجددا بررسی نمایید تا از عدم تغییر آن اطمینان حاصل نمایید.

 -11شیلنگ جبران فشار ( )Hرا مجددا وصل کنید( .فقط در پکیج های فن دار)
 -12در پوش محافظ ( )Dرا مجددا سر جای خود قرار دهید.

 -13برای خارج کردن دستگاه از حالت TESTمراحل فعال سازی را مجددا تکرار نمایید و یا مدت  15دقیقه منتظر بمانید.

شكل ( - )15-1شیر گاز زیمنس
 = Bمحل اندازه گیری فشار گاز مشعل

 = Cكابل سیم پیچی تدریجی
 = Dدر پوش محافظ

 = Eپیچ تنظیم فشار حداقل

 = Gپیچ تنظیم فشار حداکثر

 = Hاتصال شیلنگ جبران فشار (پکیج های فن دار)
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شیر گاز هانیول ()HONEYWELL
-1فشار سنج مناسبی را به نقطه ( )Bواقع در پایین شیر گاز متصل نمایید.

-2اتصال شیلنگ جبران فشار ( )Hرا باز کنید( .شیلنگ اتصال از اتاقک محفظه احتراق به شیر گاز ،فقط در پکیج های فن دار)
-3درپوش محافظ ( )Dرا بردارید.

-4با فشار دادن همزمان دکمه های دمای مدار شوفاژ

 TEST--قرار دهید.

(قسمت 3و  - 4شکل )1به مدت  5ثانیه دستگاه را در حالت

-5فشار حداکثر را با چرخاندن پیچ ( )Gدر جهت عقربه های ساعت افزایش و در خالف جهت عقربه های ساعت کاهش دهید.

-6یکی از دو سیم برق ( )Cمتصل به سیم پیچ تدریجی شعله و یا ( )Fروی شیر گاز را جدا نمایید.

-7فشار حداقل را با چرخاندن پیچ ( )Eدر جهت عقربه های ساعت افزایش و در خالف جهت عقربه های ساعت کاهش دهید.
-8مشعل را خاموش و روشن کنید و بررسی نمایید که مقدار فشار حداقل ثابت باقی بماند.

-9یکی از سیمهای برق جدا شده ()Cمتصل به سیم پیچ تدریجی شعله و یا ( )Fروی شیر گاز را مجددا وصل کنید.
-10بررسی نمایید که فشار حداکثر تغییر نکرده باشد.

-11شیلنگ جبران فشار ( )Hرا مجددا وصل کنید ( .فقط در پکیج های فن دار)
-12در پوش محافظ ( )Dرا مجددا سر جای خود قرار دهید.

-13برای خارج کردن دستگاه از حالت TESTمراحل فعال سازی را مجددا تکرار نمایید و یا مدت  15دقیقه منتظر بمانید.

شكل ( - )15-2شیر گاز هانیول
 = Aمحل اندازه گیری فشار گاز ورودی
 = Bمحل اندازه گیری فشار گاز مشعل

 = Cكابل سیم پیچ تدریجی
 = Dدر پوش محافظ

 = Eپیچ تنظیم فشار حداقل
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 = Fسیم پیچ تدریجی

 = Gپیچ تنظیم فشار حداکثر

 = Hاتصال شیلنگ جبران فشار (پکیج های فن دار)
 = Iمحل اتصال کابل شیر گاز
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تنظیم توان گرمایش دستگاه
جهت تنظیم توان گرمایش دستگاه  ،آن را درحالت  TESTقرار دهید ( به قسمت  1-3رجوع کنید) و دکمه های دمای مدار شوفاژ
(قسمت 3و  –4شکل  )1را جهت افزایش و یا کاهش توان گرمایش دستگاه ( حداقل =  00و حداکثر =  ) 100فشار دهید.

دکمه راه اندازی مجدد

را به مدت  5ثانیه فشار دهید .در این حالت حداکثر توان گرمایش دستگاه بدون تغییر به صورتی که تنظیم

شده است باقی می ماند .سپس دستگاه را از حالت TESTخارج نمایید ( به قسمت  1-3رجوع کنید) .

تنظیم توان اشتعال
جهت تنظیم توان اشتعال دستگاه ،آن را در حالت  TESTقرار دهید ( به قسمت  1-3رجوع کنید) .دکمه های دمای آب گرم بهداشتی
(قسمت 1و – 2شکل  )1را جهت افزایش و یا کاهش توان اشتعال (حداقل =  00و حداکثر =  ) 60فشار دهید.

دکمه راه اندازی مجدد

را به مدت  5ثانیه فشار دهید .در این حالت حداکثر توان اشتعال دستگاه به صورتی که تنظیم شده است

باقی خواهد ماند .سپس دستگاه را از حالت  TESTخارج نمایید ( به قسمت 1-3رجوع کنید).

تنظیم اختالف دمای آب ورودی و خروجی به مدار شوفاژ
اختالف دمای آب ورودی و خروجی از مدار شوفاژ نباید بیشتر از  20درجه سانتیگراد باشد .کنترل این عمل از طریق تغییر سرعت
پمپ امکان پذیر می باشد و با افزایش سرعت پمپ اختالف دمای آب ورودی و خروجی کاهش می یابد.
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 - 2-3راه اندازی دستگاه:
به منظور راه اندازی دستگاه موارد ذیل را به دقت بررسی نمایید:

کنترل و بررسی ها قبل از راه اندازی دستگاه برای اولین بار
	•شیرهای آب بین پکیج و سیستم گرمایش مرکزی باز باشند.

	•سیستم گرمایش مرکزی به خوبی پر شده باشد و هوای آن تخلیه شده باشد.

	•هیچ نشتی آب یا گاز در سیستم گرمایش مرکزی و یا پکیج وجود نداشته باشد.
	•اتصالت الکتریکی صحیح بوده و پکیج به خوبی ارت شده باشد.

	•هیچ ماده یا مایع قابل اشتعال در نزدیکی پکیج یا مجرای محفظه احتراق وجود نداشته باشد.
	•دودکش مسدود نباشد.

	•فشار شارژ منبع انبساط باید مناسب باشد.
	•فشار گاز به اندازه مورد نیاز باشد.

کنترل و بررسی ها هنگام عملکرد دستگاه
	•پکیج را مطابق با توضیحات داده شد ه در قسمت  3-1روشن نمایید.

	•هیچ نشتی آب یا گاز در سیستم گرمایش شوفاژ و یا پکیج وجود نداشته باشد.

	•كارایی مناسب دودكش و لوله های هوا (پکیج های فن دار) را در حین عملكرد دستگاه بررسی نمایید.
	•گردش مناسب آب بین پکیج و مدار گرمایش شوفاژ را بررسی نمایید.

	•از کارکرد صحیح شیر گاز پکیج در حالت های تولید آب گرم بهداشتی و گرمایش شوفاژ اطمینان حاصل نمایید.

	•با انجام تست های مختلف احتراق مناسب دستگا ه را بررسی نمایید .از خاموش و روشن شدن دستگاه توسط درجه تنظیم
دمای پکیج (یا ترموستات اتاقی در صورت نصب ) اطمینان حاصل نمایید .

	•مصرف سوخت نشان داده شده به وسیله کنتور گاز باید با مقدار قید شده در جدول مشخصات فنی برابر باشد.

	•در حالت کارکرد زمستانی دستگاه (گرمایش شوفاژ ) بررسی نمایید هنگامی که شیر آب گرم بهداشتی باز است پمپ غیر فعال
شده و آب گرم بهداشتی به مقدار فراوان می باشد.

	•بررسی نمایید تا جهت عملكرد مناسب دستگاه  ،پارامترها به صورت صحیح تنظیم شده باشند.
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 - 3-3نگهداری
عملیات ذیل باید فقط توسط متخصصین مجاز شرکت انجام پذیرد.

کنترل دوره ای دستگاه
موارد ذیل برای کنترل عملکرد دستگاه بررسی می شود:
	•سیستم های ایمنی و کنترل باید به طور صحیح عمل نمایند( .شیر گاز ،جریان سنج ،ترموستات ها و)..
	•قسمتهای مربوط به دودکش و اجزای ایمنی آن باید به درستی عمل نمایند

( در پکیج فن دار با محفظه احتراق بسته :فن  ،سوییچ فشار هوا و غیره – محفظه احتراق نباید نشتی داشته باشد )

(در پکیج بدون فن با محفظه احتراق باز :هود  ،ترموستات دود و غیره )

	•دودكش باید عاری از هرگونه گرفتگی و درز باشد.

	•مشعل اصلی و مبدل حرارتی باید تمیز و عاری از هرگونه رسوبات باشند .تمیز کاری با یک برس نرم یا هوای فشرده انجام
گردد .هرگز از مواد شیمیایی و یا برس فلزی استفاده نشود.

	•الکترود جرقه زن آیونایز باید عاری از هرگونه رسوب بوده و به طور مناسب در جای مخصوص خود قرار گرفته باشد.
	•مدارهای گاز و آب باید از وجود هوا تخلیه شده و در آن ها هیچ گونه نشتی وجود نداشته باشد.

	•فشار آب در مدار گرمایش شوفاژ هنگامی که آب سرد است  ،باید حدود یک بار باشد .درغیر این صورت فشار را باید به این مقدار
برسانید.

	•پمپ گردش آب در مدار گرمایش مرکزی نباید مسدود شده باشد.
	•منبع انبساط باید شارژ شده باشد.

	•مقدار فشار و جریان گاز باید مطابق با اعداد قید شده در جداول مربوطه باشد.
برای تمیز کردن روکش دستگاه و صفحه کنترل آن می توان از پارچه نرم مرطوب و یا در صورت نیاز پارچه آغشته به آب
صابون استفاده نمود .به همین منظور هرگز از دستمال زبر و محلول های شیمیایی استفاده نشود.
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طریقه باز کردن روکش دستگاه
جهت باز كردن روكش دستگاه موارد ذیل را با دقت اجرا نمایید:

 -1پیچ های  Aرا باز کنید.

 2و  -3مطابق شکل زیر روکش را از بدنه جدا کنید.
قبل از انجام هرگونه عملیاتی در داخل دستگاه  ،ابتدا برق دستگاه را قطع کرده و شیر گاز را ببندید.

شكل ( - )16طریقه باز کردن روکش دستگاه

 -4-3ایراد یابی

شیوه های تشخیص عیوب
پکیج شوفاژ دیواری فرولی مدل DOMItechمجهز به سیستم ایرادیاب پیشرفته و هوشمند می باشد که درصورت بروز ایراد
احتمالی ،کد مربوطه به صورت چشمک زن بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می گردد (قسمت  -11شکل .) 1

بعضی از خطاها سبب خاموش شدن دائم دستگاه می شوند که با حرف " "Aدرجدول مشخص شده اند .در این صورت باید برای

عملکرد مجدد دستگاه دکمه راه اندازی مجدد (قسمت  – 6شکل  ) 1را به مدت  1ثانیه فشار دهید .اگر دستگاه روشن نشد الزم است
که برای رفع ایراد دستگاه اقدام شود .سایر خطاها سبب خاموش شدن موقت دستگاه می شوند که با حرف " "Fمشخص شده اند .در
این حالت به محض برطرف شدن ایراد  ،دستگاه به صورت خودكار عملکرد خود را از سر می گیرد.
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جدول ایرادات:
ایراد

كد مربوطه

راه حل

علت احتمالی
نبودن گاز

بررسی مسیر گاز  ،تخلیه هوای مسیر

الكترود معیوب

بررسی سیم كشی الكترود و یا تعویض الكترود

شیر گاز معیوب

بررسی شیر گاز و تعویض آن در صورت نیاز

توان اشتعال پایین

تنظیم توان اشتعال مشعل

A01

روشن نشدن مشعل

A02

عالمت شعله وجود دارد ولی مشعل
خاموش است

A03

ترموستات اطمینان عمل می كند

F04

ترموستات دود عمل می كند () 1
(در این حالت از کارکرد دستگاه به مدت 20
دقیقه جلوگیری می شود)

F05

سوییچ فشار هوا عمل نمی كند ()2
(عدم عملکرد فن به مدت  20ثانیه)

A06

الكترود جرقه زن عمل می كند ولی شعله
تشكیل نمی شود

F10

ایراد در سنسور اول مدار شوفاژ

F11

ایراد در سنسور مدار آب گرم بهداشتی

F14

ایراد در سنسور دوم مدار شوفاژ

F34
F35

ولتاژ برق مصرفی کمتر از 170ولت می باشد

ایراد در منبع برق شهر

وجود نوسان در فركانس برق مصرفی

ایراد در منبع برق شهر

بررسی شبکه برق

F37

فشار پایین مدار شوفاژ

پایین بودن بیش از اندازه فشار

مدار پر شود

سوییچ فشار آب قطع و یا معیوب می باشد

بررسی سوییچ فشار آب

A41

ایراد در موقعیت سنسورها

F42

سنسورمدارشوفاژ و یا سنسور آب گرم
بهداشتی از لوله جدا شده است

بررسی موقعیت و عملکرد صحیح سنسورها

ایراد در سنسور گرمایش

سنسور معیوب

تعویض

F43

سیستم حفاظت از مبدل حرارتی عمل
می كند

عدم گردش آب در سیستم

بررسی پمپ سیرکوالتور

F50

وجود هوا درمسیر

تخلیه هوای مسیر

ایراد در سیم پیچ تدریجی شیر گاز

قطعی در سیم کشی

بررسی سیم کشی

الكترود معیوب

بررسی الكترود و سیم آن

برد الكترونیكی معیوب

بررسی برد الكترونیكی

سنسور مدار شوفاژ معیوب است

بررسی موقعیت و عملکرد سنسور شوفاژ

عدم گردش آب در مدار شوفاژ

بررسی پمپ واطمینان از چرخش آب در مدار شوفاژ

وجود هوا در مدار

تخلیه هوای مدار شوفاژ

اتصال ترموستات باز است

بررسی ترموستات دود

سیم کشی معیوب

بررسی سیم کشی

قطر نامناسب دودکش یاگرفتگی دودکش

بررسی دودکش

اتصال سویچ فشار هوا باز است

بررسی سیم کشی

سیم کشی معیوب

بررسی سیم کشی

نقص در دیافراگم

بررسی سوییچ فشار هوا

دودکش نامناسب و یا دودکش مسدود

اصالح مسیر دودکش

پایین بودن فشار گاز اصلی

بررسی فشار گاز اصلی

عدم تنظیم فشار گاز مشعل

بررسی و تنظیم فشار گاز مشعل

سیم کشی معیوب

بررسی سیم کشی و یا تعویض سنسور

سنسور معیوب
قطعی اتصاالت سیم کشی
سنسور معیوب
سیم کشی معیوب

بررسی سیم کشی و یا تعویض سنسور

قطعی اتصاالت سیم کشی
سنسور معیوب
سیم کشی معیوب

بررسی سیم کشی و یا تعویض سنسور

قطعی اتصاالت سیم کشی

		
( )1در مدلهای بدون فن

بررسی شبکه برق

( )2در مدلهای فن دار
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 -4مشخصات و اطالعات فنی

 -1-4ابعاد و اتصاالت

C 24

توضیحات:

 -1خروجی مدار شوفاژ پکیج (")3/4

 -2خروجی آب گرم بهداشتی (")1/2
 -3ورودی گاز (")1/2

 -4ورودی آب سرد مصرفی (")1/2

 -5ورودی مدار شوفاژ پکیج (")3/4

 -6خروجی شیر اطمینان (")1/2
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C 32

توضیحات:

 -1خروجی مدار شوفاژ پکیج (")3/4
-2خروجی آب گرم بهداشتی (")1/2
 -3ورودی گاز (")1/2

 -4ورودی آب سرد مصرفی (")1/2

 -5ورودی مدار شوفاژ پکیج (")3/4

 -6خروجی شیر اطمینان (")1/2
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F 24

توضیحات:

-1خروجی مدار شوفاژ پکیج (")3/4

-2خروجی آب گرم بهداشتی (")1/2
-3ورودی گاز (")1/2

-4ورودی آب سرد مصرفی (")1/2

-5ورودی مدار شوفاژ پکیج (")3/4

-6خروجی شیر اطمینان (")1/2
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F 32

توضیحات:

-1خروجی مدار شوفاژ پکیج (")3/4

-2خروجی آب گرم بهداشتی (")1/2
-3ورودی گاز (")1/2

-4ورودی آب سرد مصرفی (")1/2

-5ورودی مدار شوفاژ پکیج (")3/4

-6خروجی شیر اطمینان (")1/2
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-2-4نمای كلی و قطعات اصلی

پكیج های بدون فن

C 32
توضیحات:

 -7ورودی گاز

 -26عایق حرارتی محفظه احتراق

 -81الكترود جرقه زن و تشخیص شعله

 -32پمپ سیركوالتور مدار شوفاژ

 -126ترموستات دود

 -8خروجی آب گرم بهداشتی

 -27مبدل حرارتی مسی یكپارچه

 -10خروجی مدار شوفاژ پکیج

 -36شیر تخلیه هوای اتوماتیك

 -14شیر اطمینان

 -42سنسور جداری آب گرم بهداشتی

 -9ورودی آب سرد مصرفی

 -11ورودی مدار شوفاژ پکیج
 -19محفظه احتراق

 -38سوییچ جریان آب
 -44شیر گاز

 -20مجموعه مشعل

 -56منبع انبساط

 -22مشعل

 -78هود

 -21نازل گاز
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C 24

 -74شیر پركن مدار شوفاژ

 -114سوییچ فشار آب

 -278سنسور اطمینان و مدار شوفاژ

DOMItech

پكیج های فن دار

F 32
توضیحات:

F 24

 -5محفظه بسته

 -21نازل گاز

 -43سوییچ فشار هوا

 -8خروجی آب گرم بهداشتی

 -26عایق حرارتی محفظه احتراق

 -56منبع انبساط

 -10خروجی مدار شوفاژ پکیج

 -28محفظه احتراق

 -14شیر اطمینان

 -32پمپ سیركوالتور مدار شوفاژ

 -7ورودی گاز

 -9ورودی آب سرد بهداشتی
 -11ورودی مدار شوفاژ پکیج

 -16فن

 -19محفظه احتراق

 -20مجموعه مشعل

 -22مشعل

 -27مبدل حرارتی مسی یكپارچه

 -29دریچه خروجی دود

 -36شیر تخلیه هوای اتوماتیك
 -38سوییچ جریان آب

 -44شیر گاز

 - 74شیر پركن مدار شوفاژ

 - 81الكترود جرقه زن آیونایز
 - 114سوییچ فشار آب

 - 187واشر تنظیم دود

- 278سنسور اطمینان و مدار شوفاژ

 -42سنسور جداری آب گرم بهداشتی
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-3-4دیاگرام جریان آب
پكیج های بدون فن

توضیحات:

 -7ورودی گاز

 -8خروجی آب گرم بهداشتی
 -10خروجی مدار شوفاژ پکیج

 - 78هود

 -14شیر اطمینان

 - 114سوییچ فشار آب

 -9ورودی آب سرد مصرفی

 -11ورودی مدار شوفاژ پکیج
 -20مجموعه مشعل

 -27مبدل حرارتی مسی یكپارچه

 -32پمپ سیركوالتور مدار شوفاژ

 -38سوییچ جریان آب

 -42سنسور جداری آب گرم بهداشتی
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 - 44شیر گاز

 -56منبع انبساط

 - 74شیر پركن مدار شوفاژ

 - 81الكترود جرقه زن و تشخیص شعله
 - 126ترموستات دود

 - 278سنسور اطمینان و مدار شوفاژ

DOMItech
پكیج های فن دار

توضیحات:

 -5محفظه بسته

 - 32پمپ سیركوالتور مدار شوفاژ

 -8خروجی آب گرم بهداشتی

 -42سنسور جداری آب گرم بهداشتی

 -10خروجی مدار شوفاژ پکیج

 - 44شیر گاز

 - 14شیر اطمینان

 - 74شیر پركن مدار شوفاژ

 -7ورودی گاز

 -9ورودی آب سرد مصرفی

 -11ورودی مدار شوفاژ پکیج

 - 16فن

 - 20مجموعه مشعل

 - 27مبدل حرارتی مسی یكپارچه

 - 29دریچه خروجی دود

 - 38سوییچ جریان آب
 - 43سوییچ فشار هوا

 - 56منبع انبساط

 - 81الكترود جرقه زن و تشخیص شعله
 - 114سوییچ فشار آب

 - 187واشر تنظیم دود

 - 278سنسور اطمینان و مدار شوفاژ
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 -4-4جدول اطالعات فنی
DOMItech

C 24

توان دستگاه

C 32

F 32

F 24

حداقل

حداكثر

حداقل

حداكثر

حداقل

حداكثر

حداقل

حداكثر

kW

8.3

25.8

11.5

34.4

8.3

25.8

11.5

34.4

توان خروجی گرمایش شوفاژ

kW

7

23.3

9.7

31.1

7.2

24

9.9

32

توان خروجی آب گرم بهداشتی

kW

7

23.3

9.7

31.1

7.2

24

9.9

32

توان ورودی

مشخصات بازدهی دستگاه
راندمان دستگاه

%

کالس انرژی

)(Directive 92/42 EEC

کالس NOx
مشخصات مدار گاز
تعداد و قطر نازل گاز شهری

90.3

90.4

93

93

**

**

***

***

)3 (<150 mg/kWh

)3 (<150 mg/kWh

)3 (<150 mg/kWh

)3 (<150 mg/kWh

حداكثر

حداكثر

حداكثر

حداكثر

حداقل
No. X mm

فشار گاز شهر

mbar

فشار گاز شهر در مشعل
مصرف گاز شهری

حداقل

حداقل

حداقل

11 X 1.25

15 X 1.25

11 X 1.35

15 X 1.35

20

20

20

20

mbar

1.7

14.5

1.7

14.5

1.5

12

1.5

12

No. X mm

0.88

2.73

1.22

3.64

0.88

2.73

1.22

3.64

m³/h

تعداد و قطر نازل گاز مایع

15 X 0.79

11 X 0.79

15 X 0.79

11 X 0.79

فشار گاز مایع

mbar

فشار گاز مایع در مشعل

mbar

5

35

5

35

5

35

5

35

kg/h

0.65

2

0.90

2.69

0.65

2

0.9

2.69

مصرف گاز مایع

37

37

37

37

مشخصات مدار شوفاژ
حداکثر دمای مدار شوفاژ

˚C

90

90

90

90

حداقل دمای مدار شوفاژ

˚C

30

30

30

30

حداکثر فشار مدار شوفاژ

bar

3

3

3

3

حداقل فشار مدار شوفاژ

bar

0.8

0.8

0.8

0.8

فشار عملکرد شیر اطمینان

bar

3

3

3

3

حجم مدار شوفاژ پکیج

liters

1

1.2

1

1.2

حجم منبع انبساط

liters

7

10

7

10

bar

1

1

1

1

فشار شارژ منبع انبساط
مشخصات مدار آب گرم بهداشتی
حداکثر دمای مدار آب گرم بهداشتی

˚C

60

60

60

60

حداقل دمای مدار آب گرم بهداشتی

˚C

40

40

40

40

حداکثر فشار مدار آب گرم بهداشتی

bar

9

9

9

9

حداقل فشار راه اندازی

bar

0.25

0.25

0.25

0.25

liters

0.3

0.5

0.3

0.5

دبی آب گرم بهداشتی

)l/min (∆t = 25˚C

13.3

17.8

13.7

18.3

دبی آب گرم بهداشتی

)l/min (∆t = 30˚C

11.1

14.8

11.4

15.2

حجم مدار آب گرم بهداشتی پکیج
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ابعاد
ارتفاع

mm

700

700

700

700

عرض

mm

400

400

400

400

عمق

mm

260

360

260

360

Kg

27

33

32

38

اتصال مدار شوفاژ

inches

"3/4

"3/4

"3/4

"3/4

اتصال مدار آب گرم بهداشتی

inches

"1/2

"1/2

"1/2

"1/2

inches

"1/2

"1/2

"1/2

"1/2

وزن

اتصال مدار گاز
مشخصات مدار برق
حداکثر مصرف برق

W

80

90

110

135

مصرفبرقدرحالتتولیدآبگرمبهداشتی

W

15

15

40

55

230/50

230/50

230/50

230/50

X5D

X5D

X5D

X5D

منبع تغذیه برق
درجه حفاظت الکتریکی

V/Hz
IP
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DOMItech
 -5-4نمودارهای فنی

نمودار توان خروجی پكیج بر اساس فشار گاز تنظیمی
پكیج های  24كیلووات

mbar

kW

پكیج های  32كیلووات

mbar

kW

32

A

گاز مایع

B

گاز طبیعی

DOMItech
نمودار افت فشار  /هد پمپ سیركوالتور
نمودار پمپ پكیج های  24كیلووات

نمودار پمپ پكیج های  32كیلووات

افت هد پكیج
A
 3-2-1سرعت پمپ سیركوالتور
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DOMItech
 -6-4نقشه سیم كشی

نقشه سیم كشی پكیج های بدون فن

مهم :قبل از اتصال ترموستات اتاقی ،جامپر روی ترمینال را بردارید.

توضیحات:

 -32پمپ سیركوالتور

 -38سوییچ جریان آب

 -42سنسور جداری آب گرم بهداشتی
 -44شیر گاز

 -47سیم پیچ تدریجی شعله
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 -72ترموستات اتاقی (گزینه درخواستی)

 -81الكترود جرقه زن و تشخیص شعله
 -114سوییچ فشار آب

 -126ترموستات دود

 -139تایمر (گزینه درخواستی)

 -278سنسور اطمینان و مدار شوفاژ

DOMItech

نقشه سیم كشی پكیج های فن دار

مهم :قبل از اتصال ترموستات اتاقی ،جامپر روی ترمینال را بردارید.

توضیحات:

 -16فن

 -32پمپ سیركوالتور

 -38سوییچ جریان آب

 -47سیم پیچ تدریجی شعله

 -72ترموستات اتاقی (گزینه درخواستی)

 - 81الكترود جرقه زن و تشخیص شعله

 -42سنسور جداری آب گرم بهداشتی

 - 114سوییچ فشار آب

 - 44شیر گاز

 - 278سنسور اطمینان و مدار شوفاژ

 - 43سوییچ فشار هوا

 - 139تایمر (گزینه درخواستی)
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مرکز خدمات پس از فروش)021(66652010-18 :

فکس)021(66652009 :

نام و نام خانوادگی:

............... ............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . .

شماره تماس .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :کد

سرویس کار  /نصاب مجاز ..................... :

به علت تالش روز افزون جهت بهبود کیفیت و قابلیت دستگاه ،اطالعات درج شده در این دفترچه راهنما
ممکن است شامل تغییرات جزیی شود.

توجه :جهت پیشگیری از هزینه های غیر ضروری ،قبل از تماس با مرکز خدمات یا سرویس کار مجاز ،
بررسی شود که خاموشی دستگاه به علت قطع گاز ،برق و یا آب شهر نباشد.

نشانی :تهران ،جاده قدیم کرج ،میدان شیر پاستوریزه ،خیابان هفـده شهریور،کارخانجات صنعتی جنرال
صندوق پستی13145 / 988 :

تلفن دفتر فروش)021(66659572-7 :

فکس)021(66659571 :

سازنده حق هرگونه تغییرات در محصول را بدون اطالع قبلی برای خود محفوظ می دارد.

مشخصات سرویس کار  /نصاب مجاز:

Cod.13880802R1

در صورت نیاز به خدمات پشتیبانی با شماره تلفن های مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.

