
 

 
 1صفحه 

این دفتر چه برای پکیج های ایمرگاس تدوین و نگارش شدد  و با الحظاات  برای ادایر داتگا  ها بابا ااتداد  اا ل ا ا م ا اا     توجه:

 در صورت ااتداد  ا  این دفتر چه نکات م ا ا  اوی شرک  های گارانت  کنند  الورد توجه برار گیردل با تشکرل الیناگرل 

 

 

 



 

 
 2صفحه 

 باشندلال  لل  اروپااامااتاندارهای بین دارای بامتریناین شرک  الحصومت های گرالایش  پکیج در کشور ایتاایا بود  و توایدکنند  ایستمبرترین  ،ایتاایا ایمرگاسشرک  

 ایستم های گا  و گا  او  الجری الوتورخانه های الدرن چگااش  و برترین الجری الوتورخانه های چگااش  و انت یج الجری برتر تاایسات و هوااا  پکیج ونیس  و طراظ   اجرای ایستم های ااتخر و جکو ی ایستم های تعویض هوای پارکینگ و تونا و اجرای الوتورخانه با داتگا  پک  vrf   GHpطراظ  الوتورخانه و ایستم های گرالایش  و ارالایش  و ظرارت  و برودت  داک  ااپلی  کوار های گا ی گا  او   www.minagar.irشرک  انرژی تهویه الیناگر  لا بزرگترین توایدکنند  تخصص  پکیج در اروپااال اابقه تواید،  05با بیش ا  این شرک  

و ه با داتگا  پکیج الجری برتر تاایسات ایستم های گا  و گا  او  الجری الوتورخانه های الدرن چگااش  و برترین الجری الوتورخانه های چگااش  و هوااا  پکیج ونیس  و طراظ   اجرای ایستم های ااتخر و جکو ی ایستم های تعویض هوای پارکینگ و تونا و اجرای الوتورخان  vrf   GHpطراظ  الوتورخانه و ایستم های گرالایش  و ارالایش  و ظرارت  و برودت  داک  ااپلی  کوار های گا ی گا  او   www.minagar.irشدرک  انرژی تهویه الیناگر   خواهد شدل یدارای تنوع بسدیاری بود  و انتخا  صحی  و الناا  شما الشتری ززیز باز  ایجاد االکانات و رراالش بیشتر  هادادتگا  این 

 انت 

ا الطااعه بشددود ند؛ بنابراین توصددیه ال باشددال لوگیری ا  برو  خطرات اظتماا  جکاهش الصددرگ گا  و  جه های کنترا  و االنیت  برنااله ترینپیشددرفتهدارای  هاداددتگا این 

 گااش  و برترین الجری الوتورخانه های چگااش  و انت یج الجری برتر تاایسات ایستم های گا  و گا  او  الجری الوتورخانه های الدرن چو هوااا  پکیج ونیس  و طراظ   اجرای ایستم های ااتخر و جکو ی ایستم های تعویض هوای پارکینگ و تونا و اجرای الوتورخانه با داتگا  پک  vrf   GHpظرارت  و برودت  داک  ااپلی  کوار های گا ی گا  او  طراظ  الوتورخانه و ایستم های گرالایش  و ارالایش  و  www.minagar.irشرک  انرژی تهویه الیناگر  رشنا شویدل رنهر چه بهتر  چگونگ  نگهداری با (،ایمرگاس نگهداری پکیجدفترچه )بخش زموال  و دبیق این 
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 3صفحه 

 

 

 

 

  



 

 
 4صفحه 

 ( داتگا RESETدکمه )ل 1
 د الستانه   دااتندبای   د هایظاا دکمه انتخا   ل2

 تابستانه 
 افزایش دالای ر  گرا بهداشت دکمه  ل 3
 کاهش دالای ر  گرا بهداشت دکمه  ل 4
 افزایش دالای شوفاژدکمه   ل0
 کاهش دالای شوفاژدکمه   ل6
 )الانوالتر( فشارانجل 7
 ل زحال  زملکرد ر  گرا الصرف 8
 ل ترالواتات اطاب  التصا اا  )اختیاری(9
 شعلهل الشعا روشن و الیزان 15
 ل انسور بیرون  التصا اا 11
 ل زحال  زملکرد الدار شوفاژ12

 ل ظاا   الستانه13
 ل ظاا  تابستانه14
 ل ظاا  ااتندبای10
 ل نمایشگرد الیزان دالا و کدهای خراب 16
 ل خراب  که نیا  به ریس  دارد17

 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
 5صفحه 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 6صفحه 

 الشعا روشن ل 1

انتخا  ربگرا بهداشددت  ل 2

 NTC خراب  اددنسددور 

 ربگرا الصرف 
 انتخا  شوفاژل 3
الیزان دالا ل 4


 ش ر دزدا گر 

الیزان دالا ل 0

 رف  شوفاژ NTC خراب  انسور 

الیزان دالا ل 6

 دکننم   ن کاربسم  جربه 

الیزان دالا  ل7

 ججوش رالدن پکی 

الیزان دالدا  ل 8

گرفتگ  در دودکش و یا ایراد در  

 فن داتگا 

 ددددد ااددتندبای  ددددد  های دکمه انتخا  ظاا ل 9
 شوفاژ  دربگرا الصرف  

 ربگرا الصرف  یدکمه تنایم دالال 15
 شوفاژ یدکمه تنایم دالال 11
 دهند  فشار الدار شوفاژ )الانوالتر(ل نمایش12

 

 

 

 
 

 
  



 

 
 7صفحه 

 

 ایستم های گا  و گا  او  الجری الوتورخانه های الدرن چگااش  و برترین الجری الوتورخانه های چگااش  و انت یج الجری برتر تاایسات و هوااا  پکیج ونیس  و طراظ   اجرای ایستم های ااتخر و جکو ی ایستم های تعویض هوای پارکینگ و تونا و اجرای الوتورخانه با داتگا  پک  vrf   GHpطراظ  الوتورخانه و ایستم های گرالایش  و ارالایش  و ظرارت  و برودت  داک  ااپلی  کوار های گا ی گا  او   www.minagar.irشرک  انرژی تهویه الیناگر  ا  ااتاندارد بودن دودکش و نص  کاالا دودکش الطمئن شویدل

 د(لفرالاییبار باشد )در غیر این صورت ا  روشن کردن داتگا  خودداری  0/1تا  1باید بین  فشار ر  شوفاژ ظتماً

 لنیدکشیر گا  ورودی داتگا  را با  

 ندلکتا ر  بتواند در ایستم گردش  نماییدکلکتور را با  جعبه شیرهای رادیاتورها و شیرهای الوجود در  ،تماال  شیرهای  یر داتگا 

 د تا ایستم شوفاژ ا  هوا تخلیه شودلیرادیاتورها را هواگیری نمای

 خانه های چگااش  و انت و اجرای الوتورخانه با داتگا  پکیج الجری برتر تاایسات ایستم های گا  و گا  او  الجری الوتورخانه های الدرن چگااش  و برترین الجری الوتور و هوااا  پکیج ونیس  و طراظ   اجرای ایستم های ااتخر و جکو ی ایستم های تعویض هوای پارکینگ و تونا  vrf   GHpطراظ  الوتورخانه و ایستم های گرالایش  و ارالایش  و ظرارت  و برودت  داک  ااپلی  کوار های گا ی گا  او   www.minagar.irشرک  انرژی تهویه الیناگر  لنماییدبرق شهری وصا را به وایله الحافظ برق به برق داتگا  

 برار دهیدل  ا  الستانهو ی  تابستانه  ظاا های واوال ، داتگا  را درالدلدر  9شمار  واوا تال و های دیجیدر پکیج 2شمار   کلیدبه وایله 
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 8صفحه 

مجری برتر تاسیسات سیستم های گاز و گاز سوز مجری موتورخانه های مدرن چگالشی و برترین مجری موتورخانه های چگالشی و سنتی هواساز پکیج ونیست و طراحی  اجرای سیستم های استخر و جکوزی سیستم های تعویض هوای پارکینگ و تونل و اجرای موتورخانه با دستگاه پکیجو   vrf   GHpطراحی موتورخانه و سیستم های گرمایشی و سرمایشی و حرارتی و برودتی داکت اسپلیت کولر های گازی گاز سوز  www.minagar.irشرکت انرژی تهویه میناگر 

را در ظاا   9شمار   واوا ،واوال های تا داتگا  خاالوش شود و در الدل هیدثانیه فشار د را چند 2کافیس  دکمه شمار   ،یتالجهای دیدادتگا  در الدل  خاالوش کردن برای

 برار دهیدل 

اظت  های ظدوا  ایستم ؛شودال  غیرفعالل گرالایش شدوفاژ و ر  گرا الصدرف  بهداشت  در این ظاا    ااد   فعال همچنانرد ااکتریک  بُ ،* درظاات  که پکیج خاالوش ااد  

 لنماییدها داتگا  را ا  برق خارج نفعال بودن این ایستم اند؛ ا ا برایفعال (ژ پمپ دگ ، ضد نشت ، ضد راو ، ضد گریپاالانند: ضد یخ)داتگا  

داتگا  را در در ظاا  ااتندبای برار کافیس  فقط  ، بلکهبرق خارج کنیدرا ا   رننباید  گ  دا  یخ جلوگیریبرای  ، الستاندر * در صدورت نصد  دادتگا  در ف دای ر اد و     

 شیرهای داتگا  نیز با  باشدل همهداد  و 

 ر اد و برای ف ددایالقاوا بود  ر باد و باران بدر برا و تری داردالقاوال  بام ؛  یراخریداری شددود ،اادد  IP5داددتگاه  که دارای باید  ،ف ددای ر اددر شددرایط هنگاا خرید * 

 لاندطراظ  شد 
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 9صفحه 

 ردلدانیا  به الحافظ برق  ،برابر نواانات برق ی اوا ا خانگ  برای ظداظ  درهاداتگا  همهالانند  ایمرگاسی پکیج ها* داتگا 

زمر داتگا  شما نیز افزایش  ،دهید تا زحو  بر کاهش الصرگ گا  کاهش* هموار  اع  کنید دالای انتخا  ر  گرا الصرف  و شوفاژ را به کمترین الیزان المکن 

 ورخانه های الدرن چگااش  و برترین الجری الوتورخانه های چگااش  و انت یج الجری برتر تاایسات ایستم های گا  و گا  او  الجری الوتو هوااا  پکیج ونیس  و طراظ   اجرای ایستم های ااتخر و جکو ی ایستم های تعویض هوای پارکینگ و تونا و اجرای الوتورخانه با داتگا  پک  vrf   GHpایش  و ارالایش  و ظرارت  و برودت  داک  ااپلی  کوار های گا ی گا  او  طراظ  الوتورخانه و ایستم های گرال www.minagar.irشرک  انرژی تهویه الیناگر  یابدل

کاهش از  باتور یدل تعداد الناا  راددر الحیط نص  شود تا نیا ی به بام بردن دالای شوفاژ نباش یبیشتررادیاتور تعداد  بهتر ااد   ف دا شددن   ترگرا* برای 

 ین الجری الوتورخانه های چگااش  و انت رکینگ و تونا و اجرای الوتورخانه با داتگا  پکیج الجری برتر تاایسات ایستم های گا  و گا  او  الجری الوتورخانه های الدرن چگااش  و برترو هوااا  پکیج ونیس  و طراظ   اجرای ایستم های ااتخر و جکو ی ایستم های تعویض هوای پا  vrf   GHpطراظ  الوتورخانه و ایستم های گرالایش  و ارالایش  و ظرارت  و برودت  داک  ااپلی  کوار های گا ی گا  او   www.minagar.irهویه الیناگر شرک  انرژی ت خواهد شدلافزایش زمر داتگا  الصرگ گا  و 

 برار دهیدلو در  الستان ) الان  که نیا  به شوفاژها نیس ( در ظاا   الستانه   * داتگا  را در تابستان در ظاا  تابستانه 

 ل)چه در ظاا  تابستانه و چه در ظاا   الستانه( رادیاتورها و کلکتور همیشه باید با  باشند * شیرهای  یر داتگا ،
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 11صفحه 

بار افزایش دهیدل اپس شیر پُرکن را  2/1صدورت الرت  فشدار دادتگا  را با دید نمایید و در صورت کم بودن فشار، شیر پُرکن  یر داتگا  را با  کرد  و فشار را تا    * به 

 کاالحً ببندیدل

 فزایش فشار، الجدد رن را ببندیدلشود که م ا اا  بعد ا  اهای ااز  بسته و در خحگ رن با  ال * شیر پُرکن  یر داتگا  در جه  زقربه
 

 

 نمای زیر دستگاه

 



 

 
 11صفحه 

کد 
 علت و رفع اشکال توضیح خرابی خرابی

 بسته بودن شیر گاز و یا تمام شدن کپسول گاز کندو یا جرقه زن عمل نمی شودنمی مشعل روشن 01

 هواگیری سیستم شوفاژ/  بودن شیرهای زیر دستگاه پکیجبسته  خرابی ترموستات حد 02

03 
 (EOLOدار مدل فن نکردن فن )در درست کار

 (NIKEبدون فن ستات دود خراب است )در مدل ومسیر دودکش صحیح نیست و یا ترم
 کنددرست عمل نمیبه دالیلی دستگاه کش گرفتگی ایجاد شده و یا فن دیا در دو

 نوسان برق و نداشتن محافظ برق های جدید( )در مدل برد الکترونیکی خراب است 04

05 NTC اتصاالت مربوط به آن اشکال داردسنسور و یا  مدار شوفاژ خراب است 

06 NTC سنسور و یا اتصاالت مربوط به آن اشکال دارد گرم مصرفی خراب استمدار آب 

 بروز یک مشکل به صورت تکراری RESETحداکثر تعداد  08

 بار است 1فشار آب شوفاژ کمتر از  اژمدار شوف کم بودن فشار 10

 کنددرست عمل نمیبه دالیلی دستگاه کش گرفتگی ایجاد شده و یا فن دیا در دو (EOLO دارمدل فن بودن مسیر دود )دریا مسدود  خرابی پرشر سوئیچ دود و 11

 سنسور و یا اتصاالت مربوط به آن اشکار دارد آب گرم مصرفی NTCخرابی  12

  اتصال کانکتورها خرابی برد الکترونیکی و یا اشتباه در 15

  خرابی فن 16

  های کاندنسینگ()در مدل نبودن سرعت فندرست  17

 نرسیدن هوا به دستگاه به علت مسدود شدن فضا و محیط پکیج کامل نبودن احتراق و یا شعله 20

  های کنترل پنلخرابی دکمه 24

 گیری شودآنها باز باشند و سیستم هوا همهبسته است که باید  و یا شیرهای جعبه کلکتور شیرهای رادیاتورها همهشیرهای زیر دستگاه و یا  گردش آبخرابی پمپ و یا مشکل در مدار  27

 گرم مصرفی باز است و یا در محلی در حال نشت استآب گرم مصرفینشتی در مدار آب 28

 اشکال در اتصال آن و یا خرابی ترموستات اتاقی خرابی مدار و یا خود ترموستات اتاقی  31

 ولت 181ولتاژ کمتر از  برق ورودی دستگاهکم بودن  36

 مشکل در برق شهر و یا ساختمان ـنوسانات برق و افت ولتاژ  ولت کمتر 081کم بودن برق ورودی از  37

 ایراد در مکش دودکش و یا نداشتن کالهک دودکش مناسب خاموش شعله در اثر باد و یا مشکل دودکش و قطع و وصل شدن جریان گاز 38

  88علت بیش از حد بودن کد خرابی ه خاموش شدن پکیج ب 43


