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 مندرجات
 
 اطالعات امنيتی. ١
 ير امنيتیتداب. ١-٢
 ي در مورد عالئم به آار برده شده در اين دفرتچهتوضيحات. ١-٣
 
 )سيكل چرخش آب ( عملکردمنودار. ٢
 )فن دار (متيکرکالسيک هپکيج . ٢-١
 پکيج کالسيک دودکش دار. ٢-٢
 
  کنرتلواحدعملکرد. ٣
 نشانگر حرارت. ٣-١
 عيوب دستگاه. ٣-٢
 عملکرد سرويس. ٣-٣
 
 )فن دار (هرمتيک پکيج کالسيک لکرتيکی اارتباطات منودار. ۴
 )فن دار (هرمتيک پکيج کالسيک  اندازه گيری الکرتيکیجدول. ۴-١
 
 
 پکيج کالسيک دودکش دار  الکرتيکیارتباطات منودار .۵
 پکيج کالسيک دودکش دار  اندازه گيری الکرتيکیجدول. ۵-١
 
 عيب يابی. ۶
بـه  ن اسـتفاده    ياتی در رابطه با ايراداتی کـه در حـ         توضيح. ۶-١

 .وجود مي آيد
 نشانگر خطاها. ۶-٢
 .جداول راهنمايي جهت برطرف منودن ايرادهاي دستگاه. ۶-٣
 
 ضمايم. ٧
   گاز پشت نازهلاي مشعلفشارجدول ميزان . ٧-١
 سئويچ انتخاب . ٧-٢
  ميزان قدرت گرمايش تنظيمجدول. ٧-٣
 )NTC ( گرم مدار شوفاژسنسور آب. ٧-۴
 )NTC(مصرفی سنسور آب گرم . ٧-۵
 )سنسور دود() NTC (اضايفسنسور گاز . ٧-۶
 ).NTC (آنرتل دماي حمفظه احرتاقسنسور . ٧-٧
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  اطالعات امنيتی-١
 

 تدابير امنيتی. ١-١
 آرديداگر بوی گاز استشمام 

 .شير گاز را بنديد -
 .ها را باز کنيد پنجره -
 .به کليدهای برق دست نزنيد -
 .کنيد را خاموش  اجاق گاز روشنشعله هاي -
 از گوشي تلفن     دهندگان مربوطه   گاز و يا ديگر سرويس     ۀبا ادار  -

 . متاس بگيريدخارج از خانه
 

 آرديد را استشمام )دود(اضايف اگر بوی گاز 
 .دستگاه را خاموش کنيد -
 .ها را باز کنيد در و پنجره -
 .مربوطه متاس بگيريدخدمات مشرتيان ناب با  -

 

  و راه اندازینصب
خدمات مشرتيان ناب    اوليه حتما بايد از طرف     نصبراه اندازی و     -

 . اجنام بگيردجمازو تعميرکار 
 .  گاز مصرفی نبايد تغيير کنندۀهای ختليه کنند قطعات و قسمت -

 

 نگهداری 
 :توصيه به مصرف کننده

 از  متاس بگيريد و يک قرارداد نگهـداری      خدمات مشرتيان ناب     با   -
، )گـارانيت  (ضـمانت  پس از پايان مـدت       تا امضا مناييد،    دستگاه

 دستگاه توسط سـرويس آـار جمـاز آـنرتل           )خصوصا در فصل زمستان   (
 .گردد

 .در دستگاه خود فقط از قطعات اصلی استفاده مناييد -
 

 مواد منفجره و حمرتقه 
مانند کاغذ، تينـر، رنـگ و       (گيرند    موادی که به سادگی آتش می      -

از را از دستگاه دور نگهداريـد و در نزديکـی دسـتگاه             ) غيره
 .آهنا استفاده نکنيد

 

  آن مورد نياز و هوایمشعل
، خملـوط شـود     مورد نيـاز مـشعل     نبايد با هوای     مضر هرگز مواد   -

 ).های هالوژنيک کلر و فلور مانند مواد هيدرو کربن(
 

 توضيحاتی به مصرف کننده
 . استفاده از دستگاه آموزش ببيندۀمشرتی بايد در مورد حنو -
شخصا نبايد هيچگونه تغيير     هرگز   که اطالع دهيد     آننده به مصرف  -

 .يا تعميری بر روی دستگاه اجنام دهد
 

  به آار برده شده در اين دفرتچهتوضيحاتی در مورد عالئم. ١-٢
 يـک   ۀهای ايمنی در اين دفرتچه راهنمـا بـه وسـيل            متامی دستور العمل  

 . شده است و توضيح آن درون يک کادر نوشته شده استمشخصمثلث خطر 
هايی است که     برای مشخص کردن امهيت آسيب    ) خطر-احتياط-دقت(ای  ه  عبارت

 . دهد های ايمنی رخ می به دليل ناديده گرفنت دستور العمل
 . امکان ضرر مادی جزئی وجود دارد: دقت

ی زيـاد وجـود     امکان آسيب جزئی برای فرد و يـا ضـرر مـادّ           : احتياط
 . دارد
 .ارد فردی و يا مادی بسيار زياد وجود دخطر: خطر

 

مـشخص   مـنت بـا  عالمـت         يك    در  مربوط به اطالعات دستگاه    توضيحات
 .شود می
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، بلکـه اطالعـات     نيـست اين توضيحات در مورد ضرر به فرد و دسـتگاه           
 .کند مهمی ارائه می
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 )فـن دار   ( پکيج هرمتيک   )سيكل چرخش آب   ( عملکرد منودار
: 

 
 

 
 

خروجي آب گـرم رفـت بـه          ۴٣
 رادياتورها

  مصريف آب گرميخروج  ۴۴
  به دستگاهورودی گاز  ۴۵
 شــهر بــه ورودی آب ســرد  ۴۶
 گاهدست
ورودي آب سرد برگـشت از        ۴٧

 رادياتورها
 لوله فاضالب  ۴٨
شــــري برقــــي تنظــــيم   ۵٣

 )رگالژ(شعله
 فيلرت گاز  ۵۵
  گازآنرتلر  ۵۶
 ١ شري برقي قطع و وصل  ۵٧
 ٢ شري برقي قطع و وصل ١-۵٧
ــده    ۶٣ ــيم آننـ ــيچ تنظـ پـ

 شعلهماکسيمم 
مينيمم پيچ تنظيم آننده      ۶۴

 شعله
 شير رگالژ سوپاپ   ۶٩
  دودآش ادحمافظ ب  ٢٢٠
 دودکش گاز خروجیلوله   ٢٢١
هـای    حمل قرار گرفنت شـلنگ      ٢٢۴

 ديفرانسيل
 فن  ٢٢۶
 يلش ديفرانيکليد فشار  ٢٢٨
آـــابني مـــشعل و مبـــدل   ٢٢٩

 دستگاه

دهانه اندازه گريي فـشار       ٣
 گاز خروجي

 ل کنرتواحد  ۴
  (STB)١١٠˚cترموستات حد  ۶
ــصرفی   ۶/٣ ــرم م ــسور آب گ  سن

(NTC) 
 اندازه گيری فشار    ۀدهان  ٧

  به آنرتلر گازگاز ورودی
 مانومرت  ١/٨
 پس -لوله بای  ١١
 سيفون ختليه   ١۴
  3bar شير اطمينان  ١۵
 پمپ سيرکوالسيون  ١٨
 منبع انبساط  ٢٠
 ازتحمل شارژ   ٢۶
 شيرهواگيری اتوماتيک  ٢٧
 شعلنازهلاي م  ٢٩
 مشعل  ٣٠
  يونيزاسيونالكرتود  ٣٢
ــرتود  ٣٣ ــايالک ــه زن  ه  جرق

 مشعل
 آب گـرم    لوله هاي مبـدل     ٣۴

 مصرفی
 مبدل   ٣۵
ــرم   ٣۶ ــسور آب گ ــي سن خروج

 (NTC)شوفاژ
 شري پرآن دسيت  ٣٨
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صايف و آم آننده حجـم آب         ۴٠۶
 سرد شهرورودي 

 حمفظه احرتاق  ۴١١

 توربين  ۴١٣
 گـاز   متعادل کننده فشار    ۴۴١

 خروجي به مشعل
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ــودار  منـ

ــردعمل  ک
ــيكل ( سـ

ــرخش  چــ
 ) آب

ــيج  پکــ
ــش  دودآـ

 :دار
  

 
 

ــسور آب   ٣۶ ــیسن ــرم خروج  گ
 (NTC)شوفاژ

دهانه اندازه گريي فشار   ٣
 گاز خروجي

  دسيتشير پرکن  ٣٨  کنرتلواحد  ۴
 آالهك تعديل دودآش  ٣٩  (STB)١١٠˚cترموستات حد  ۶

ي آب گـرم رفـت بـه        خروج  ۴٣
 رادياتورها

 (NTC) سنسور دود خروجی  ۶/١
آنرتل دمـاي حمفظـه     سنسور    ۶/٢

  مصريفخروجی آب گرم  ۴۴ (NTC)احرتاق
 (NTC) مصريفسنسور آب گرم  ٣/۶  به دستگاهورودی گاز  ۴۵
 شــهر بــه ورودی آب ســرد  ۴۶

  دستگاه
 فـشار   دهانه اندازه گريي    ٧

 گاز ورودی به کنرتلر گاز
ورودي آب سرد برگـشت از        ۴٧

 رادياتورها
 مانومرت  ١/٨
  پسي باۀللو  ١١

 سيفون ختليه   ١۴ لوله فاضالب  ۴٨
شــــري برقــــي تنظــــيم   ۵٣

 )رگالژ(شعله
 3bar اطمينانشير   ١۵
 پمپ سيرکوالسيون  ١٨

 منبع انبساط  ٢٠ رت گازفيل  ۵۵
 ازتحمل شارژ   ٢۶  گازآنرتلر  ۵۶
 شير هواگيری اتوماتيک  ٢٧ ١ شري برقي قطع و وصل  ۵٧
 نازهلاي مشعل  ٢٩ ٢ شري برقي قطع و وصل ۵٧/١
ــده   ۶٣ ــيم آننـ ــيچ تنظـ  پـ

  شعلهماکسيمم
 مشعل  ٣٠
  يونيزاسيوندالکرتو  ٣٢

مينيمم  پيچ تنظيم آننده    ۶۴
  شعله

  جرقه زنهايدالکرتو  ٣٣
آب گـرم   لوله هاي مبـدل       ٣۴

 شير رگالژسوپاپ   ۶٩ مصرفی
صايف و آم آننده حجـم آب         ۴٠۶

 سرد شهر ورودي
 مبدل  ٣۵

 7
 حمفظه احرتاق  ۴١١

pc
Typewriter
 www.package118.ir                                                        اشکان تهویه



 گـاز   متعادل کننده فشار    ۴۴١
 ه مشعلخروجي ب

 توربين  ۴١٣
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  :)کنرتل پنل ( کنرتل واحد  عملکرد٣
 
  :)LED  چراغهايبا منايشگر(پکيج کالسيک . ٣-١
 
  منايشگر گرمايش. ٣-١-١

ــشگرها ــنرتل LEDي مناي ــد آ ــان )  ۴٠-۵٠-۶٠-٧٠-٨٠( روي واح در زم
 ۴٠ از را دماي آب گرم رفت بـه رادياتورهـا        ميزان    شوفاژ گرمايش

 . دنده ینشان م درجه سانتيگراد ٨٠ايل 
 .چراغ مشعل روشن مي شود آب گرم مصرفی، فقط حالت گرمايشدر 
 
  دستگاهنشانگر عيوب. ٣-١-٢

 نـشان    درجه حرارت  LEDقسمتهاي خمتلف دستگاه توسط چرغهاي      معايب  
 . به اين ترتيب علت ايراد، مشخص ميگردد تادنشو داده می

 
زير تقـسيم   به شکل  آه ممكن است در دستگاه به وجود بيايند        معاييب

 :شوند می
  اولۀدست -

 لنشود، دستگاه قف و روشن    يكبار دستگاه خاموش  تا زمانی که    
 .گردد می

  دومۀدست -
 .ماند ايراد برطرف نشود دستگاه قفل میتا زمانی که 

  سومۀدست -
 .دهد  کار خود را اجنام میبه طور حمدوددستگاه، 

  چهارمۀدست -
تگاه قفل بـاقی     ريست فشار داده نشود، دس     ۀتا زمانی که دکم   

 .ماند می
 مي بايست يكبـار دسـتگاه       زند   ريست چشمک می   ۀدکمزمانيكه   (

 )ريست شود
 ريست کردن دستگاه

 ٢ و بعـد از   را فـشار دهيـد     ريـست برای ريست کردن دستگاه کليد      
  .ثانيه رها آنيد

 
 عملکرد سرويس. ٣-١-٣
 

 شروع عمليات سرويس
 :سرويسحالت تغيير يک 

 .شويدخاموش مطمئن / روشنکليداز  روشن بودن  -
ــرويس  - ــستم س ــه سي ــت ورود ب ــد ،جه ــست را کلي ــه ۵ ري  ثاني

 .نگهداريد
LEDروشن و خاموش خواهند شد ها به ترتيب و پشت سر هم . 

 
 وضعيت حد باال

 آب مصرفی را بر روی حداکثر قـرار      سلكتورجهت تنظيم حداکثر دما     
 .دهيد

 
 وضعيت حد پايين
ل قـرار   مـصرفی را بـر روی حـداق        آب   ۀدما دکـم  ل  جهت تنظيم حداق  

 .دهيد
 

 پايني آوردن گرماي ماآزميم
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         و حرارتــي         را روي ولــوم تنظــيم آب مــصريف -
 را بـه   ريـست و دآمه   ) ١٢موقعيت ساعت   ( قراردهيد   ٣-۴درجه  
 : ثانيه فشار داده و به مود سرويس وارد شويد۵مدت 

 ، مـاآزميم قـدرت    حرارت مورد نظر دخلواه را با دآمه               -
مي تواند )  درصد و يا بر اساس فشار نازل      ١٠٠مابني صفر و    (

   .تنظيم گردد
ماآزميم قدرت گرمايشي با افزايش تنظيم ولوم در جهت عقربـه           -

هاي ساعت افزايش يافته و با برگشت آن و يا خالف عقربه هاي         
 )شوفاژ سيستم جهت(.ساعت آم مي شود

 
 :در حافظه  تنظيم شدهحفظ درجه حرارت

 ۀ دکـم  به حافظه سپردن تنظيمـات    جهت خروج از حالت سرويس و        -
در اين حالت چراغ هـا   .  ثانيه نگه داريد   ۵ريست را به مدت     

 . حرارت منايش داده خواهد شدۀخاموش شده و فقط درج
 هـيچ   دقيقـه  ١٠ به مدت    چنانچه بعد از ورود به حالت سرويس      ( 

گاه به طـور اتوماتيـک       سرويس اجنام ندهيد دست    حالتتنظيمی در   
 ).شود از حالت سرويس خارج می

 
 LCD با صفحه منايش )سيلور (پکيج کالسيک. ٣-٢
 
  گرمايشگرمنايش. ٣-٢-١

  دمايمنايشگريش شوفاژ، صفحه  در وضعيت کار عادی، و در روند گرما       
 . دهد  را نشان می به رادياتورها خروجی گرم آب
 99-00 ي آب خروجي را ميان      دما،   دو عددي   منايشگر ديجيتالی  صفحه(

  ). سانتيگراد را نشان ميدهدۀدرج
 يـک دهـم آن روش و        ۀ مصرفی، در منايشگر نقط     گرم  آب هنگام گرمايش 

 .شود خاموش شده و ميزان گرمايش آب مصرفی مشاهده می
به اين   دستگاه    روي صفحه منايشگر    يک دهم  ۀ روشن و خاموش شدن نقط    

 مـصرفی قـرار    گـرم   آب  گرمـايش  معين مي باشد آه دستگاه در حـال       
 .رددا
 
 :آدهاي عيبمنايش . ٣-٢-٢

بـا کـدهای   عيب هايي آه ممكن است در دسـتگاه بـه وجـود بياينـد             
آد عيب مشخص شـده و      بدينگونه  .  قابل مشاهده هستند   )E9مثًال  (آلفا

با مراجعه به جدول عيب يابي مي توان در سـريعرتين زمـان ايـراد            
 .پيش آمده را برطرف منود

ايرادهايي آه ممكن است در دستگاه به وجود بيايد به چهـار دسـته           
 :تقسيم بندي  مي شود

  اولۀدست -
 نشود، دستگاه قفل  دستگاه يكبار خاموش و روشن    تا زمانی که    

 .ماند می
  دومۀدست -

 .ماند تا زمانی که ايراد برطرف نشود دستگاه قفل می
  سومۀدست -

ار خـود را اجنـام     کـ  به صورت حمدود با حداقل قـدرت      دستگاه،  
 .دهد می

  چهارمۀدست -
 ريست فشار داده نشود، دستگاه قفل بـاقی         ۀتا زمانی که دکم   

 .ماند می
 مي بايست يكبـار دسـتگاه       زند   ريست چشمک می   ۀدکمزمانيكه   (

 ).را ريست منود
 
 سرويسعملكرد . ٣-٢-٣
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 :سرويسشروع عمليات 
  تغيري يك حالت  -       

 .موش دستگاه مطمئن شويدخا/روشن بودن آليد روشناز  -
 فـشار  ثانيـه  ۵را   ورود به سيستم سرويس، کليـد ريـست          جهت -

 .دهيد
 منايـشگر   صفحهدر. روشن مي شود   منايش   ۀ در صفح  عالمت سرويس 

 )E2مانند آد (.شود حرف و رقم مشاهده می
 :تنظيم ماآزميم قدرت -
سـلكتور آب گـرم    برای قرار دادن دستگاه در وضعيت حداکثر          -

 H  حـرف   منايش ۀدر صفح . ر وضعيت حداکثر قرار دهيد     را د  مصريف
 .شود مشاهده می

 :تنظيم مينيمم قدرت -
سـلكتور آب گـرم    برای قرار دادن دستگاه در وضعيت حـداقل           -

 ١٠عـدد    منايش   ۀدر صفح .  را در وضعيت حداقل قرار دهيد      مصريف
 .شود مشاهده می

 
 افت حداکثر نيروی گرمايش

گرم رادياتورهـا را مـابني عـددهاي      سلكتورهاي آب گرم مصريف و آب       
 ثانيـه کليـد   ۵ به مدت     سپس تنظيم کنيد و  ) ١٢وضعيت ساعت    ( ۴و٣

 . سرويس وارد شويدحالتريست را فشار داده و به 
 گرمايش مطلوب، با کليد مربوطه حداکثر نيروی دسـتگاه         جهت تنظيم 

 و يـا فـشار پـشت     ٠-١٠٠با در نظـر گـرفنت درصـد       (را تنظيم کنيد    
 )نازهلا

 ساعت حـداکثر نيـروی گرمـايش       عقربه هاي  موافقبا تغيير در جهت     
 .شود  کمرت میدر جهت عقربه هاي ساعتيابد و با تغيير  افزايش می

 
 ضبط در حافظه

 ۵ تغـيري داده شـده در حافظـه      ثبت و   وج از وضعيت سرويس   .برای خر 
با رها ساخنت کليد هـا، دوبـاره      . ثانيه کليد ريست را فشار دهيد     

 . مشاهده خواهد شد رفت به رادياتورهارمايش آب خروجیميزان گ
، نگـريد  صورت تغيريي هيچگونه   چنانچه بعد از ورود به حالت سرويس      (

 دقيقـه بعـد از وضـعيت سـرويس خـارج          ١٠دستگاه به طور خودکـار      
 ).شود می
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فـن  ( هرمتيـك    پکيج کالسـيک  منودار ارتباطات الكرتيكي     -۴

 :) دار
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 ترانس جرقه زن. ۴/١
  (STB) مبدل١١٠˚cترموستات حد. ۶
 (NTC)سنسور آب گرم مصرفی. ۶/٣
 پمپ سيرکوالسيون. ١٨
 الکرتود يونيزاسيون. ٣٢
 هاي جرقه زنالکرتود. ٣٣
 (NTC) شوفاژ سنسور آب گرم خروجی. ٣۶
 ١شري برقي قطع و وصل. ۵٢
 ٢شري برقي قطع و وصل. ۵٢/١
 گازآنرتلر. ۵۶
 )رگالژ(ري برقي تنظيم شعله ش. ۶٨
 فن. ٢٢۶
 يلشديفران. ٢٢٨
 T 2.0Aفيوز . ٣١٢
  T1.25 Aفيوز. ٣١٣
 )برد (کارت الکرتيکی. ٣٢۵
  به بردولت٢٣٠آابل ورودي . ٣٢٨
 L به TH ارتباطي بني پايه هاي پل. ١/٣٢٨

 توربين. ۴١٣
 ) DIP(سوئيج انتخاب . ٧٠٠
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فن  (هرمتيکآالسيك  پکيج الکرتيکی گريي  جدول اندازه -1-۴

 ) :دار
 
 

 اندازه ۀنقط شناسايیموقعيت
 گيری

 توضيحات تولرانس  واقعیۀانداز

ترموستات  ۶
 ١١٠˚cحد

 مبدل
  (STB)اصلی

 سوکت سفيد
  ۴-۵: ترمينال

 قرمز: رنگ کابل

ــل ــفر (Ω0 :وصـ صـ
 )اهم

ــع ∞Ω:  قطــــــ
 ) بينهايت اهم(

ــدوده ندارد حمـــ
دمايي قطع

ــه١١٠  درج
سانتيگراد

ر آبسنــــسو ۶/٣
گــرم مــصرفی

)(NTC 

 سوکت سفيد
 ١٧-١٨: ترمينال

 زرد: رنگ کابل

ــه٢٠ ١٢ Ωk : درجـ
 )آيلو اهم(

Ωk :درجـــــــه۶٠
  )آيلو اهم(٢/۵

Ωk ۵/حمدوده   ±٠NTC

 ١دور  پمپ ١٨
 ٢دور 
 ٣دور 

Ω ۴۵اهم( ٠( 
Ω ٣۴اهم (٠( 
Ω اهم (٢٣٠( 

Ωkــل ±١٠ در حمـــ
اتصال پمپ
ــبه حماســـ

 .مناييد
دالکــــــرتو ٣٢

 نيونيزاسيو
ــستقيم از روی مـ

 کارت الکرتيکی
 سبز: رنگ کابل

 تـاµA۵ نزديک به 
 )ميکرو آمپر(٣

  ندارد

سنسور آب  ٣۶
  خروجيگرم

 NTC)(شوفاژ

 سوکت سفيد
 ١٩-٢٠: ترمينال

 سبز: رنگ کابل

Ωk ٧/١۴:  درجه ٢٠
 )آيلو اهم(

Ωk ٧/١: درجـــه٨٠
 )آيلو اهم(

Ωk ١± 
Ωk۴٠± 

 

شري برقي قطع ۵٢
 و

 ١ گاز  وصل

 بـــا آرمســـوکت
  گاز آنرتلر

 )AC ولت ٢٢٠(
 سياه: رنگ کابل

٧۵/۵ Ωk Ωk١٠±  

شري برقي قطع ۵٢/١
 و
 ٢گاز وصل  

ســـوکت بـــا آرم
 گاز آنرتلر 

 ) ولت شهری٢٢٠(

١٩ Ωk Ωk٢٠±  

شـــري برقـــي ۶٨
تنظيم آننده

)رگالژ(شعله 

 سوکت سفيد
  ۶-٧: ترمينال

 آبی: رنگ کابل

  وات١٠٠
٢٣ mA مينـــيمم 

)LPG27(  
ــسيممما ١٢۵ mA ک
)LPG170 ( 

Ωk ٣±  

آنرتل آننده( ٢٢٨
)آـــار فـــن
 ديفرانسيل

 سوکت سفيد
  ٢-٣: ترمينال

 آبی: رنگ کابل

ــل  ــفر (Ω0 :وص ص
 )اهم

ــع ∞Ω:  قطــــــ
 )بينهايت اهم(

  ندارد

 T1.6Aفيوز  ٣١٢
24 V DC 

  Ω0 :وصل فيوز
  ∞Ω:  قطع

  ندارد

 T0.5 Aفيوز ٣١٣
5 V DC 

  Ω0 :وصل فيوز
 ∞Ω:  قطع

  اردند

 سوکت سفيد توربين ۴١٣
٨-٩-١٠: ترمينال

قرمـز: رنگ کابل 
  سياه- زرد -

Hz ۶/٩  =۵/ليرت١ 
 بر دقيقه

Hz ٧/۶ليرت١٠ = ٨ 
 بر دقيقه

  هرتز±٢
  هرتز۶±
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٩  
 
 :يك دودآش دار آالس پکيج  الکرتيکیارتباطاتمنودار . ۵
 

 
 
 ترانس جرقه زن. ۴/١
  (STB) مبدل١١٠˚cترموستات حد. ۶
 پکيج دودکش دارفقط ) NTC (سنسوردود. ۶/١
 )NTC (آنرتل دماي حمفظه احرتاق فقط پكيج ددآش دارسنسور . ۶/٢
 )NTC( مصرفی  گرم آبدمايسنسور . ۶/٣
 پمپ سيرکوالسيون. ١٨
  يونيزاسيوندالکرتو. ٣٢
 هاي جرقه زن الکرتود. ٣٣
 )NTC ( شوفاژسنسور آب گرم خروجی. ٣۶
 ١ شري برقي قطع و وصل. ۵٢
 ٢ شري برقي قطع و وصل. ۵٢/١
  گازآنرتلر. ۵۶
 )رگالژ(شري برقي تنظيم شعله . ۶٨
 T2,0Aفيوز . ٣١٢
 T1,25Aفيوز . ٣١٣
 )برد (کارت الکرتيکی. ٣٢۵
  به برد ولت٢٣٠ آابل ورودي. ٣٢٨
 L به TH پايه هاي  ارتباطي بنيپل. ١/٣٢٨

 توربين. ۴١٣
 )DIP(سوئيچ انتخاب . ٧٠٠
 
 
  : پکيج دودکش دارجدول اندازه گريي الكرتيكي  - ۵ -١
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 توضيحات تولرانس  واقعیۀانداز اندازه گيریۀنقط شناسايیموقعيت
ترموستات  ۶

 ١١٠˚cحد
  اصلی مبدل

 (STB)  

 سوکت سفيد
  ۴-۵: ترمينال

 قرمز: رنگ کابل

ــل ــفر (Ω0 :وصـ صـ
 )اهم

∞Ω:  قطـــــــــع
 )بينهايت اهم(

ــ ندارد دودهحمـــ
 :حرارتی

ــه١١٠  درج
سانتيگراد

ــسور دود ۶/١ سن
(NTC) 

 سوکت سفيد
  ١۵-١۶: ترمينال

 آبی: رنگ کابل

٢/١٢ Ωk : درجه٢٠
  )اهم  آيلو٢/١٢(

ــه٨٠ ١/Ωk ۶:  درج
 ) آيلو اهم١/۶(

Ωk۵±  حمدوده
 :حرارتي

١٠۴-٧٠ 
 درجه

سانتيگراد
رتلآنسنسور   ۶/٢

دماي حمفظـه
 احرتاق

) (NTC 

 سوکت سفيد
  ١٣-١۴: ترمينال

 قرمز: رنگ کابل

 ١٢۵ Ω k:  درجه٢٠
 ٣/Ω k۶:  درجه١٢٠

Ωk۵±  حمدودهNTC

ــسور آب ۶/٣ سنـ
گرم مـصرفی

NTC 

 سوکت سفيد
  ١٧-١٨: ترمينال

 زرد: رنگ کابل

ــه٢٠ Ω k:  درجـــ
 ) کيلواهم١٢(١٢
 Ω k: درجــــه۶٠
) کيلواهم٢/۵(٢/۵

Ωk ۵/حمدوده   ±٠NTC

 ١دور  پمپ ١٨
  ٢دور 
 ٣دور 

Ω ۴۵اهم( ٠( 
Ω ٣۴اهم (٠( 
Ω اهم (٢٣٠( 

Ωkــلاز   ±١٠  حمـــ
ــصال اتـــ

 پمـپ  آابل
ــنرتل آــــ

 .مناييد
ــرتو ٣٢ دالکـــ

يونيزاسيون
ــستقيم از روی مـ

 کارت الکرتيکی
 سبز: رنگ کابل

 تـاµA۵ نزديک به 
 )ميکرو آمپر(٣

  ندارد

ــسور آب ٣۶ سنـ
خروجـيگرم  

 شوفاژ 
) (NTC 

 سوکت سفيد
 ١-٨: ترمينال

- سبز: رنگ کابل 
 آبی

٧/١۴ Ωk:  درجه٢٠
  ٧/١ Ωk: درجه٨٠

Ωk ١± 
Ωk۴٠±   

 

ــي ۵٢ ــري برق ش
قطع و وصـل   

 ١گاز 

  سوکت سفيد
 ١٨-١٧: ترمينال

سـياه : رنگ کابل 
  سفيد-

Ω k٧۵/۵ Ωk١٠±    

ــي ۵٢/١ ــري برق ش
قطع و وصـل   

 ٢گاز 

 سوکت سفيد
 ١۶-١٧: ترمينال

ــل ــگ کابــ :رنــ
  سياه-اکسرتی خ

Ω k١٩  Ωkــال   ±٢٠ :ترمين
١٧ 

ــ  ۶٨ ــري برق يش
ــيم تنظــــ
آننده شعله

 )رگالژ(

 سوکت سفيد
 ١٩-٢٠: ترمينال

 آبی: رنگ کابل

Ω ١٠٠ 
 )LPG27(مينيمم  

mA ميلي  (٢٣
 )آمپر

ــسيمم ماکــــــــ
)LPG170 (mA ١٢۵ 

Ωk ٣±  

 T1.6Aفيوز  ٣١٢
24 V DC 

  Ω0 :وصل فيوز
 ∞Ω:  قطع

  ندارد

 T0.5 Aفيوز ٣١٣
5 V DC 

  Ω0 :وصل فيوز
 ∞Ω:  قطع

  ندارد

 سوکت سفيد توربين ۴١٣
 ٨-٩-١٠: ترمينال

قرمـز: رنگ کابل 
  سياه- زرد -

۶/٩ Hz =۵/ــيرت١  ل
 بر دقيقه

٧/۶٨ Hz =ــيرت١٠  ل
 بر دقيقه

   ±٢ هرتز
  ±۶ هرتز
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 عيب يابي. ۶
 :يابیعيب توضيحاتی در مورد جداول . ۶/١

د خطا و علت آن منايش داده شده است جهت رفع     در ابتدای هر جدول ک    
ايراد به وجود آمده در دستگاه، تا زمانی که دستگاه تعمير شـود          

های مربـوط بـه آن را      عيوب و راهنمايی  . گردد  اين ايراد منايان می   
 .با دقت دنبال مناييد

  منايش عيوب.۶/٢
 . گروه هستند۴عيوب و خطاها 

ن و خاموش اصلی فشار داده      تا زمانی که کليد روش    :  اول ۀدست -
 .گردد نشود، دستگاه قفل می

تا زمانی که ايـراد برطـرف نـشود دسـتگاه قفـل             :  دوم ۀدست -
 .ماند می

 .کند هايی کار می دستگاه، حمدوديت:  سومۀدست -
تا زمانی کـه کليـد ريـست فـشار داده نـشود،             :  چهارم ۀدست -

 ماند دستگاه قفل باقی می
 

 16

دودکشهرماتيک کنرتل خطايابی کد خطا
صفحه دار

C1 

آنرتل آننده 
 آارفن

 )يلنشديفران(
کند يعمل من

سرعت فن (
تغيير 
 )مينمايد

يل، نشديفران
دودکش و فن 
مربوطه را 
 .کنرتل کنيد

×  ٢١٣ 

  

A4 

 دوداز دودکش 
نشت ميکند، 

د واردردوسنسو
 .مدار منی شود

خروجی دودکش ٢
 ١۴ ×  .را کنرتل کنيد

C6 

آنرتل آننده 
فن آار

 )يلنشديفران(
مدار وارد

 منيشود
 آنتاآهاي آن
   باز است

در حين جرقه (
 )زدن

آنرتل آننده 
 آارفن

 )يلنشديفران(
و خروجی دود 
را کنرتل 

 .مناييد

×  ١١۶ 

سنسور دود و 
 اتصاالت
 آنرا الكرتيكي

 .کنرتل مناييد

سنسور دود کار
قبل (   منيکند

از روشن شدن 
 )دستگاه

A4 ١ × ١۶ 

E9 

 سيستمآب فشار 
، سنسور شوفاژ
، پمپ و حد

کارت 
ونيكي الکرت

 را کنرتل )برد(
کرده دستگاه 
را هواگيری 

 .مناييد

۴

گرماي بيش از 
حد در مبدل 

اصلي 
ترموستات حد (

STB قطع آرده 
 )است

× × ١٩ 

 
E2 

سنسور آبگرم 
رفت 

رادياتورها 
(NTC) معيوب 

 .است

٢

سنسور و اهم 
تأسيسات مربوط 

ا کنرتل به آنر
 .مناييد

× × ٢٠ 

 
EA  

 آيا شير گاز
 باز دستگاه
  ؟است

 مناسب شعله
 توسط نيست و × ×

ميله 
۴٢١ 
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 گاز فشار
، ورودي 
، گازياتصاالت 
 هايالکرتود
 و جرقه زن

کابل آن، 
ود الکرت

يونيزاسيون و 
کابل آنرا 

 . مناييدلکنرت

B1 

عيت سوئيچ قمو
DIP 
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٢
موقعيت سوئيچ 

DİP خطای 
 ۴ و ٣خاب انت

 اشتباه
انتخاب شده 

 .است

× × ٢۵ 

 
A7 

کابل اتصال و 
حمل اتصال 

سنسور آب گرم 
 اهم مصرفی و

 سنسور و 
اتصاالت مربوط 
به آنرا کنرتل 

 .مناييد

٣

سنسور حرارتی 
آب گرم مصرفی 

 و يا قطع شده
 .معيوب است

× × ٢۶ 

 
CE  

 بدلدر م
حرارتی سرعت 

  آبگرم کردن
سيار باال ب

 .است

٢

خطوط پمپ و 
 و فشار پس-بای
 را ب سيستمآ

 .کنرتل مناييد

× × ٢٧ 

 
A6 

باز بودن 
مبدل فينهاي 
 را حرارتي

و کنرتل کرده 
در صورت نياز 

.  مناييدمتييز
 نسور حرارتیس

آنرتل دماي 
حمفظه احرتاق 

(NTC) را کنرتل 
 .مناييد

حمفظه در 
، خروج احرتاق
 گرما دود و

ياميسر نيست و
 يسنسور حرارت

 (NTC) آن
و معيوب بوده 

 درست عمل يا
 .ندمنی ک

 × ٢٢٧ 
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 :جداول راهنمايي جت برطرف منودن ايرادهاي دستگاه. ۶-٣
 

 .زند  چشمک میC1و يا آد  درجه ۶٠چراغ

شود مقدار گردش   در حين کار باز می)يلشديفران( آنرتل آننده آارفن
 )فن کم است، ورود هوای آزاد وجود ندارد

 

 نتيجه  مراحل کنرتلرديف
 ٢ بله

آيا دود کش باز است؟ و صحيح  ١
 خير  شده است؟نصب

 .دستگاه را خاموش کنيد◄
 . مناييد و يا اصالحدودکش را متيز◄
 .دستگاه را روشن کنيد◄
 ↓٢آيا ايراد برطرف شده است؟ ◄

 ↓۴ بله

يل به ش ديفرانهايآيا لوله  ٢
 خير خوبی وصل شده است؟

 .تگاه را خاموش مناييددس◄
 .يل را وصل مناييدش ديفرانهايلوله ◄
 .دستگاه را روشن کنيد◄
 ↓۴آيا خطا برطرف نشده است؟ ◄

 بله

 .دستگاه را خاموش مناييد◄
 .ها را متيز کنيد لوله ◄
 .دستگاه را روشن کنيد◄
 ↓۵ .آيا دستگاه هنوز معيوب است◄

٣ 
 ۀهای ميل آيا لوله خرطومی

   ديفرانسيل ايراد دارد؟ 
 و يا در آهنا آب مجع شده است؟

 ↓۵ خير

 بله

 .دستگاه را خاموش آنيد◄
دهانه اتصال لوله ها را روي فن ◄

 .متييز مناييد
 .دستگاه را روشن مناييد◄
 ↓۵آيا دستگاه هنوز معيوب است؟ ◄

۴ 

 .فن را آنرتل مناييد     
دستگاه را يكبار خاموش آنيد ◄

 و پس از چند
 .ثانيه دوباره روشن مناييد    
 آيا فن مكش و دهش ندارد؟    

 
 ↓۵ خري
 ↓٨ بله

۵ 

 .يل را کنرتل مناييدشديفران     
يل را خارج شسوکت ديفران◄

 .مناييد
اتصاالت را اندازه اهم مرتبا ◄

 .گيری کنيد
 درست ديفرانشيلآيا اتصاالت     
 .است

 خير
 .دستگاه را خاموش مناييد◄
. فشار ديفرانسيل را عوض مناييدۀميل◄
 ↓٨آيا دستگاه هنوز معيوب است؟ ◄

 بله

 دستگاه را خاموش کنيد◄
 وض کنيدفن را ع◄
 دستگاه را روشن کنيد◄

 ↓٩آيا دستگاه هنوز معيوب است؟ 
۶ 

 .فن را کنرتل مناييد     
دستگاه و آابل منبع تغذيه ◄

 .را کنرتل کنيدورودي فن 
 (AC) ولت،٢٣٠برق مصرفی    
 ↓٧ خير ؟ مناسب استشهری

 بله

 .دستگاه را خاموش کنيد◄
 . را عوض کنيدفنسيم و کابل ◄
 .دستگاه را روشن مناييد◄

 ↓٩آيا هنوز دستگاه معيوب است؟ 
 ؟برق فن قطعي داردآيا سيم  ٧

 ↓٩ خير

 بله
 . کابل را بررسی کنيدۀدست◄
 .دستگاه را خاموش مناييد◄

 ↓٩. تگاه معيوب استآيا مهچنان دس

٨ 

را   رشته اي٢٠سيمهاي دسته آابل
 .مناييدآنرتل 

 .دستگاه را خاموش مناييد◄
 رشته اي متصل ٢٠دسته آابل ◄

   را )برد (يکیون کارت الکرتبه 
 .دربياوريد     

 سنسور ) Ω( اهمميزان ◄
 .يکی را حماسبه کنيدونالکرت

 ايراد برطرف نگرديد؟      

 ↓٩ خير

  .کارت الکرتيکی معيوب است ٩

 .دستگاه را خاموش کنيد◄
 .منبع تغذيه را قطع مناييد◄
 .کارت الکرتيکی را عوض مناييد◄
 .منبع تغذيه را وصل مناييد◄
 .دستگاه را روشن کنيد◄
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  A4  و يا آد درجه۶٠چراغ 

 .دود عمل مي آندور شود و سنس  می ساختماناز دودکش، دود وارد
 .شود  میروشن دقيقه بعد ١٢دستگاه به طور اتوماتيک : صرب کنيد

 نتيجه  مراحل کنرتلرديف
از دود کــش دود خــارج ١ ↓٢ بله

 ↓٣ خير شود؟ می
 ميزان دی اکسيد کربن دود◄ بله

 .را حماسبه کنيد
 را کــنرتل عملکــرد دودکــش◄

 .مناييد
ــزان -   ــا مي ــشار  آي ودد ف

 ميلـی بـار٠١۵/٠ آن   خروجي
 است؟

 درآالهك تعديل دودآـش   آيا  -  
 د؟موقعيت صحيح قرار دار

ــت-   ــش در موقعي ــا دودک  آي
 صحيح قرار داد؟

آيــا دســتگاه هنــوز معيــوب
 ↓ ٣است؟

آيا دمای اطراف دودکـش ٢
  درجه رسيده است؟٧٠به 

 ↓ ٣ خير
کابـــل اتـــصال را کـــنرتل◄ بله

 .مناييد
۴ ↓ 

وضــعيت سنــسور دود را ٣
 .کنرتل مناييد

 يددستگاه را خاموش کن◄
 .سوکت را در بياوريد◄
(مقامت الکرتيکی سنسور  ◄

NTC(را حماسبه کنيد . 
 شـدهگرفتهمت  وآيا مقا 

 صحيح است؟

 . را عوض مناييد◄NTC خير
 .کابل اتصال را وصل کنيد◄
 .دستگاه را خاموش کنيد◄

آيــا دســتگاه هنــوز معيــوب
 ↓۴است؟ 

 .دود کش را کنرتل کنيد◄ بله
 را متيز کرده و عـوضشدودک◄

 .مناييد
آيــا ايــراد مهچنــان ادامــه

 ↓ ۵دارد؟ 

يف شـده وآيا دودکش کث   ۴
  ديده است؟آسيب

 ↓ ۵ خير
ــانی◄ بله ــسمت فوق ــش و ق دودک

 .متيز مناييددستگاه را 
سيرکوالســيون هــوا را متيــز◄

 .کنيد
آيــا دســتگاه هنــوز معيــوب

 ↓ ۶است؟ 

آيا خروجی دودکـش متيـز ۵
يا قسمت فوقـانیآاست،  

دستگاه متيز اسـت؟ آيـا
سيرکوالســيون هــوا متيــز

  .است

 ↓ ۶ خير
کــارت الکرتيکــی معيــوب ۶

 .است
 .دستگاه را خاموش کنيد◄ 

 .منبع تغذيه را قطع مناييد◄
 را)بــرد (کــارت الکرتيکــی◄

 .عوض مناييد
 .منبع تغذيه را وصل مناييد◄
 .دستگاه را روشن کنيد◄
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  زند چشمک می C6 آد و يا  درجه٧٠چراغ 
 و مدار بـازاز هم باز مي شود    يل در حين کار     ش ديفران پالتينهاي. 
 .ماند می

 نتيجه  مراحل کنرتلرديف
 ١ ↓٢ بله

آيا خروجی دودکش باز 
است و در موقعيت صحيح 

 قرار دارد؟

 .دستگاه را خاموش کنيد◄ خير
دودکش را متيز کنيـد و يـا◄
 .مير کنيدتع
 .دستگاه را روشن کنيد◄

آيــا دســتگاه هنــوز معيــوب
 ↓٢ است؟

 ٢ ↓۴ بله

 يلش ديفرانشلنگهايآيا 
  متصل است؟به آن

 .دستگاه را خاموش کنيد◄ خير
 . را وصل مناييدشلنگها◄
 .دستگاه را روشن کنيد◄

آيــا دســتگاه هنــوز معيــوب
 ↓۴است؟ 

 .دستگاه را خاموش کنيد◄ بله
 .مناييدها را متيز شلنگ◄
 .دستگاه را روشن کنيد◄

آيــا دســتگاه هنــوز معيــوب
 ↓۵ .است

٣ 
يل ش ديفرانشلنگهايا آي

 ايراد دارند؟
ا در آهنا آب مجع شده و ي

 است؟
 ↓۵ خير
 .دستگاه را خاموش کنيد◄ بله

ــديف◄ ــنرتلشيران ــن را ک ل ف
 .کنيد

 .دستگاه را روشن کنيد◄
اگر هنوز مـشکل وجـود دارد

 ↓۵ . مراجعه مناييد۵ ۀبه مشار

 .فن را کنرتل مناييد ۴
دستگاه را خاموش کـرده

 .و جمددا روشن کنيد
ــار ــوز ک ــن هن ــا ف آي

 ميکند؟

 ↓۵ خير
ــ ۵ ↓٨ بله ــنرتلشديفرانـ يل را کـ

 .مناييد
ــ ◄ ــوکت ديفران يل راشس

 .دربياوريد
 اندازه گيـریۀبا وسيل ◄

  .اتصال را بررسی کنيد

 .دستگاه را خاموش کنيد◄ خير
يل را تعــــويضشنــــديفرا◄

 .مناييد
 .دستگاه را روشن کنيد◄

آيــا دســتگاه هنــوز معيــوب
 ↓٨. است

 .دستگاه را خاموش کنيد◄ بله
 .فن را خاموش کنيد◄
 .دستگاه را روشن مناييد◄

هنــوز معيــوبآيــا دســتگاه 
 ↓٩است؟ 

 .فن را کنرتل کنيد ۶
اتصال فن را به منبـع◄

 .تغذيه را کنرتل کنيد
 ولــت٢٣٠منبــع تغذيــه◄

  وصل است ؟برق شهری
 ↓٧ خير

های اتـصال بـه  آيا سيم  ٧
 فن پارگی دارند؟

 .دستگاه را خاموش کنيد◄ بله
 .کابل ها را عوض مناييد◄
 .دستگاه را روشن کنيد◄

آيــا هنــوز دســتگاه معيــوب
 ↓٩ .است
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 ↓٩ خير
 
 
 
 
 

  زند  چشمک میC6 آد و يا  درجه٧٠چراغ 
 و مدار بـازاز هم باز مي شود    ار  يل در حين ک   ش ديفران پالتينهاي. 
 .ماند می

 بله

 .دسته کابل را عوض مناييد◄
 .دستگاه را روشن کنيد◄

آيــا هنــوز دســتگاه معيــوب
 ↓٩است؟ 

ــصال دســته  ٨ ٢٠کابــل ات
 . را چک مناييدرشته اي

ــاموش◄ ــتگاه را خـ دسـ
 .کنيد

رشـته اي   ٢٠آابلسوکت  ◄
روی کـــارت الکرتيکـــی 

 . را در بياوريد)برد(
ــی روی◄ ــت الکرتيک مقاوم

سوکت را به طور مستقيم
از حمــل اتــصال ســوکت

 .اندازه گيری مناييد
ن مقاومــتآيــا ميــزا 

 الکرتيکی صحيح است؟

 خير

٩↓ 

ــرد (کــارت الکرتيکــی ٩ )ب
 .معيوب است

 .دستگاه را خاموش کنيد◄ 
 .منبع تغذيه را قطع مناييد◄
 را)بــرد (کــارت الکرتيکــی◄

 .عوض مناييد
 را وصـل بـرق  منبع تغذيـه  ◄

 .مناييد
 .دستگاه را روشن کنيد

 
 
 

 .زند  چشمک میA4 يا آد  درجه٧٠چراغ
قبل. (دهد  شود و يا اتصال کوتاه تشکيل می        سنسور دود قطع می   اتصال  

 )از شروع به کار دستگاه
 نتيجه  مراحل کنرتلرديف

گيریاز ورود هوای سرد جلو    ◄ بله
 ↓٢. کنيد

گرمای اطراف سنسور دود ١
 . درجه است٨کمرت از 

 ↓٣ خير
هـا سـامل  ها و کابـل     آيا سيم  بله

پـارگی، زنـگ زدگـی. هستند
 ندارد؟

ــوض◄ ــه را ع ــات مربوط قطع
 .مناييد

٣↓ 

ــين ◄ ٢ ــرای دود بـ ٠-۵گـ
 ســــانتيگراددرجــــه

 .باشد می

 ↓۴ خير
 . را عوض مناييد◄NTC بله

۵↓ 
ــه ٣ ــه ب ــات مربوط در قطع

 دود
 .سوکت را در آوريد◄
 موجود در دستهرشتهدو◄

مـکسيم مربوطه را به ک    
يک سيم، اتـصال کوتـاه

 .دهيد

 . کابل را عوض مناييدهدست◄ خير
 ↓۵دستگاه هنوز معيوب است؟ 
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 ثانيـه۶٠آيا بعـد از     
ــه  ــا بـ ــه١۶٠دمـ  درجـ

 .رسد می
. را عـوض کنيـد     NTCسنسور  ◄ بله

  ↓.پايان
 درجـــه٩٠دمـــای دود  ۴

 باشد؟ می
 ۵↓ خير

)دبـر  (کارت الکرتيکـی  ◄ ۵
 .معيوب است

 .دستگاه را خاموش کنيد◄ 
 .منبع تغذيه را قطع مناييد◄
 را)بــرد (کــارت الکرتيکــی◄

 .عوض مناييد
 .منبع تغذيه را وصل مناييد◄
 .دستگاه را روشن کنيد◄
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 .زند  چشمک میE9 و يا آد درجه ۴٠ چراغ
 .قطع آرده است) STB ( ١١٠˚cحدترموستات 

 نتيجه  مراحل کنرتلرديف
 بايدسيستم شوفاژ فشار   ١ ↓٢ بله

اضـافه سيستم شوفاژ را     آب◄ خير . باشد١-bar٢بين 
 .کنيد

 .هواگيری مناييدسيستم را ◄
 .کليد ريست را فشار دهيد◄

 ↓٢. دستگاه هنوز معيوب است
گريپـاژ در صورتی کـه پمـپ        بله

راروتـور پمـپ     شده باشـد،    
عوض مناييد، در صورتی که بی
نتيجه باشد به ترتيـب زيـر

 :عمل کنيد
دستگاه را خاموش ◄

 .مناييد
 دستگاه را ۀمنبع تغذی◄

 .قطع کنيد
آب دستگاه را خالی ◄

 .کنيد
پمپ سيرکوالسيون را عوض ◄

 .مناييد
تأسيسات را پر کرده ◄

 .هواگيری مناييد
منبع تغذيه را وصل ◄

 .مناييد
 . مناييددستگاه را روشن◄
کليد ريست را فشار ◄

 .دهيد
دستگاه هنوز معيوب است؟ 

٣↓ 

گريپاژپمپ سيرکوالسيون    ٢
   است؟سوختهشده و يا 

 ↓٣ خير
ــاموش◄ ٣ ↓۴ بله ــتگاه را خـ دسـ

 .مناييد
ــتات◄ ــد ترموس و ١١٠˚cح

اتصاالت مربوط به آنـرا
 .کنرتل مناييد

فيوزهای کارت الکرتيکی  ◄
 . را کنرتل کنيد)برد(

  آيا فيوزها سامل هستند؟

او يــ ١١٠˚cحــدترموســتات ◄ خير
ــيم ــوض س ــه را ع ــای مربوط ه
 .مناييد

 .فيوزها را عوض کنيد◄
 .دستگاه را روشن مناييد◄

آيــا هنــوز دســتگاه معيــوب
 ↓۴ است؟

)بــرد (کــارت الکرتيکــی ۴
 ؟استمعيوب 

 .دستگاه را خاموش کنيد◄ 
 .منبع تغذيه را قطع مناييد◄
 را)بــرد (کــارت الکرتيکــی◄

 .مناييدتعويض 
 .منبع تغذيه را وصل مناييد◄
 .دستگاه را روشن کنيد◄
 .پايان◄
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 .زند  چشمک میE2و يا آد  درجه ۴٠+۵٠چراغهاي
 . معيوب است(NTC)رفت به رادياتورهاگرم  سنسور آب

 نتيجه  مراحل کنرتلرديف
کابـــل اتـــصال را کـــنرتل◄ بله

 .مناييد
آيــا دســتگاه هنــوز معيــوب

 ↓٢است؟ 

رفـت بـهسنسور آب گرم     ١
ــا را (NTC)رادياتورهـــ

 .کنرتل مناييد
ــاموش◄ ــتگاه را خـ دسـ

 .کنيد
 .سوکت را در بياوريد◄
قاومت الکرتيکی سنسورم◄

NTC ــد ــبه کني . را حماس
هــا را جــدول مقــاوت (

 )مالحظه مناييد
ــی ــت الکرتيک ــا مقاوم آي

 مناسب است؟

 . مناييدرا عوض(NTC)سنسور ◄ خير
 .کابل اتصال را وصل کنيد◄
 .دستگاه را روشن کنيد◄

گاه هنــوز معيــوبآيــا دســت
 ↓٢ .است

 . سيم را عوض کنيدۀدست◄ بله
 .دستگاه را روشن کنيد◄

آيــا دســتگاه هنــوز معيــوب
 ↓٣است؟ 

 .ها را کنرتل کنيد کابل ٢
ــاموش◄ ــتگاه را خـ دسـ

 .کنيد
ــر◄ ــسوراگ را (NTC)  سن

 .ايد عوض کرده
ــسور را - ــت سنـ مقاومـ

 .حماسبه مناييد
سوکت اتصال را جمـددا -

 .وصل مناييد
رشـته اي ٢٠ آابل سوکت◄

 کـــارت الکرتيکـــی روي
 . را در بياوريد)برد(
مقاومت الکرتيکی را به◄

 مــستقيم از حمــلزطــر
اتــصال ســوکت حماســبه

 .کنيد
هـای  آيا ميزان مقاومـت   

حماسبه شده سنسور و حمـل
ــاوت ــوکت متف ــصال س ات

  است؟

 ↓٣ خير

ــوب ٣ ــی معي ــارت الکرتيک ک
 .است

 .دستگاه را خاموش کنيد◄ 
.تغذيه را قطع مناييدمنبع ◄
ــوض◄ ــی را ع ــارت الکرتيک ک

 .مناييد
.منبع تغذيه را وصل مناييد◄
 .دستگاه را روشن کنيد◄
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 .زند  چشمک میEA  و يا آد درجه۵٠ چراغ
 يونيزاسـيونميلـه آار مشعل شعله توسط      در حين    - روشن نشدن مشعل  

 .شود  منیحس
 نتيجه  مراحل کنرتلرديف

 دشو  ديده میشعله ١ ↓۶ بله
 ↓٢ خير
 سـاختمان  آيا شير گـاز    ٢ ↓٣ بله

 را بـاز سـاختمان  شير گاز ◄ خير باز است؟
 .کنيد

کليد ريست را فشار دهيـد،◄
دســتگاه را از نــو روشــن

 .کنيد
 ↓٣دستگاه هنوز معيوب است؟ 

ــ◄ بله ــازش ــاز را ب ير ورود گ
 .کنيد

.ر دهيـد  کليد ريست را فشا   ◄
ــو راه ــتگاه را از نــ دســ

 .اندازی کنيد
 ↓۴ .دستگاه هنوز معيوب است

در خطوط ورود گاز هـوا ٣
 وجود دارد؟

 ↓۴ خير
 .شير را عوض کنيد◄ بله

کليد ريست را فشار دهيـد،◄
ــو راه ــتگاه را از نــ دســ

 .اندازی مناييد
 ↓۵. دستگاه هنوز معيوب است

ــري ۴ ــازش ــل گ ــع و وص  قط
 ؟ استخرابورودی 

 ↓۵ خير
رگالتور فشار گاز را کـنرتل◄ بله

مناييد، در صورت نيـاز عـوض
 .مناييد

.ورودی گاز را کنرتل مناييد    ◄
در صورت نشتی به شرکت گـاز

 .مربوطه خرب دهيد
خمصوص مهـنيکدمشاره آليد   آيا  ◄

دستگاه مي باشد يا آليد آد
حيح وارد شـده ص در جاي خود  

 است؟
کليد ريست را فشار دهيـد،◄

ــو راه ــتگاه را از نــ دســ
 .اندازی مناييد

 ↓۶. دستگاه هنوز معيوب است

 :گاز طبيعی
دی خانــه،آيــا در ورو

ــاز در ــشار گ رگالتــور ف
تأسيسات مربوطـه وجـود

 دارد؟

 ↓۶ خير
 ↓۶ بله

۵ 

LPG) گاز مايع( 
از کپسول به دستگاه به

 .رسد  کافی گاز میۀانداز
ۀ بـه انـداز    گازآيا منبع   ◄ خير

 کافی پر است؟
 گاز هوا وجودلهآيا در لو  ◄
 ارد؟د
آيا شير خارجی کپسول بـاز◄

 ؟است
خـوب آيا فشار گـاز ورودی      ◄

 است؟
فـشاردر صورت بـاال بـودن       ◄
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 .کليد ريست را فشار دهيد◄
ــو راه ــتگاه را از نــ دســ

 .اندازی مناييد
آيا مشكل هنوز بـاقي اسـت؟      

۶↓ 
 
 

آيا کابل ارت بـه طـور ۶ ↓٧ بله
کابل الکرتيکی را بـه طـور◄ خير ت؟صحيح وصل شده اس

 .صحيح وصل مناييد
.کليد ريست را فشار دهيـد     ◄

ــو راه ــتگاه را از نــ دســ
 .اندازی مناييد

 ↓٧دستگاه هنوز معيوب است؟ 
 .سوکت را وصل مناييد◄ بله

 .دستگاه را روشن مناييد◄
.کليد ريست را فشار دهيـد     ◄

ــو راه ــتگاه را از نــ دســ
 .انداری مناييد

آيــا هنــوز دســتگاه معويــب
 ↓٨است؟ 

ســاملر گــاز آنرتلــآيــا  ٧
 است؟

ــاموش◄ ــتگاه را خـ دسـ
 .کنيد

 گــاز راآنرتلــرســوکت ◄
 .عوض مناييد

 و١ ايمنی   شريهاي برقي ◄
 گـاز را کـنرتللرآنرت ٢

ــرا ــت آن کــرده و مقاوم
 . مناييداندازه گريي

 .منبع تغذيه را قطع مناييد◄ خير
ــع◄ ــاز را قط ــير ورود گ ش

 .مناييد
 . گاز را عوض مناييدآنرتلر◄
ــاز◄ ــاز را ب ــير ورودی گ ش

 .مناييد
 .منبع تغذيه را وصل مناييد◄
 .سوکت را وصل مناييد◄
 .دستگاه را روشن مناييد◄
 دستگاه را کـنرتل گاز نشتی◄

 .کنيد
 .کليد ريست را فشار دهيد◄
ــو راه◄ ــتگاه را از نـ دسـ

 .اندازی مناييد
 ↓٨دستگاه هنوز معيوب است؟ 

ــه زنســـيم ٨ ↓١٢ بله ــار جرقـ  کـ
 ↓٩ خير کند؟ می

ــل  ٩ ↓١٠ بله ــايآيــا کاب الكرتوده
 به الکرتود هـاجرقه زن 
 باشد؟ وصل می

 .کابل را وصل مناييد◄ خير
کليد ريـست را فـشار داده◄

ــو راه ــتگاه را از نــ دســ
 .اندازی مناييد

دستگاه هنـوز معيـوب اسـت؟
١٠↓ 

الكرتودهـاي جرقـهکابل   ١٠ ↓١١ بله
ت سوآتهايرا از قسم   زن
 کنرتل مناييـد، آيـاآهنا

 صحيح است؟

 .دستگاه را خاموش مناييد◄ خير
الكرتودهـاي جرقـه زن    کابل  ◄

تـرانسرا به شکل صحيح بـه       
 وصـــلجرقـــه زن روي بـــرد

 .مناييد
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 .دستگاه را روشن کنيد◄
 ريـست را فـشار دادهۀدکم◄

دستگاه را ازنو راه اندازی
 .مناييد

.ب اسـت  دستگاه هنـوز معيـو    
١١↓ 

 .دستگاه را خاموش کنيد◄ بله
الكرتودهـاي جرقـه زن    کابل  ◄

 .را تعويض مناييد
 .دستگاه را روشن کنيد◄
کليد ريـست را فـشار داده◄

ــو راه ــتگاه را از نــ دســ
 .اندازی مناييد

.دستگاه هنـوز معيـوب اسـت      
١٢↓ 

کابـــل مربـــوط بـــه ١١
ــه زن ــاي جرقـ الكرتودهـ

 مشکل دارد؟

 ↓١٢ خير
 

اتـصال الكرتودهـاي اآي ١٢ ↓١۴ بله
جرقــــه زن و ميلــــه
ــيت ــه درس يونيزاســيون ب

 است؟متصل شده 

اتــــصاالت مربــــوط بــــه◄ خير
ــاي ــيون والكرتوده  يونيزاس

 .جرقه زن را کنرتل مناييد
کليد ريـست را فـشار داده◄

ــو راه ــتگاه را از نــ دســ
 .اندازی مناييد

آيــا دســتگاه هنــوز معيــوب
 ↓١٣است؟ 

 .الکرتود ها را عوض مناييد◄ بله
 .دستگاه را روشن کنيد◄
 .کليد ريست را فشار دهيد◄

.دستگاه هنـوز معيـوب اسـت      
١۴↓ 

 راقـه زن  جرآلکرتودهای   ١٣
 .کنرتل کنيد

ــت◄ ــاموشگدسـ اه را خـ
 .کنيد

 راجرقه زن الکرتودهای  ◄
 .درآوريد

 آيا خراب شده اند؟
الکرتود ها را تنظيم مناييد    ◄ خير

 يـاتا فاصله بني آهنا زيـاد     
آم نباشـد و يـا بـه بدنـه

 نچسبيده باشند
 .دستگاه را روشن کنيد◄
 .کليد ريست را فشار دهيد◄

.دستگاه هنـوز معيـوب اسـت      
١۴↓ 

 رشـته اي٢٠  کابـل  ۀدست ١۴
 .معيوب است

 .دستگاه را خاموش کنيد◄ 
 .منبع تغذيه را قطع مناييد◄
را رشـته اي     ٢٠ دسته کابل ◄

 .عوض مناييد
 . مناييدمنبع تغذيه را وصل◄
 .دستگاه را روشن کنيد◄
کليد ريـست را فـشار داده◄

ــو راه ــتگاه را از نــ دســ
 .اندازی مناييد

.دستگاه هنـوز معيـوب اسـت      
 ↓١۵ ۀمشار

ــی ١۵ ــرد (کــارت الکرتيک )ب
 .معيوب است

 .دستگاه را خاموش کنيد◄ 
 .منبع تغذيه را قطع مناييد◄
 را)بــرد (کــارت الکرتيکــی◄
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 . را وصل مناييدمنبع تغذيه◄
 .دستگاه را روشن کنيد
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 .زند  چشمک میB1 يا آد ۵٠+۶٠˚ چراغهاي
 . استباه استDIPموقعيت سوئيچ 

 نتيجه  مراحل کنرتلرديف
 .دستگاه را خاموش مناييد◄   ١

 تنظــيمDIPآيــا ســوئيچ  ٢
با توجه بـه (شده است؟ 

ــتفاده ــرايط اســـ شـــ
 ) دستگاهاز

ــوئيچ ◄  ــيمDIPســ  را تنظــ
 .ييدمنا
 ه به جدول مربوطهجوتبا 

 .دستگاه را روشن کنيد◄
آيــا دســتگاه هنــوز معيــوب

 ↓٣است؟ 
ــی ٣ ــارت الکرتيک ــرد (ک )ب

 .معيوب است
 .دستگاه را خاموش کنيد◄ 

 .منبع تغذيه را قطع مناييد◄
ــوض◄ ــی را ع ــارت الکرتيک ک

 .مناييد
 .منبع تغذيه را وصل مناييد◄
 .دستگاه را روشن کنيد◄
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 .زند  چشمک میA7 يا آد درجه ٧٠+۶٠چراغهاي
 .سنسور حرارتی آب گرم مصرفی صحيح تنظيم نشده است

 
 نتيجه  مراحل کنرتلرديف

 . کابل را عوض مناييدۀدست◄ بله
 .دستگاه را روشن کنيد◄

 ↓٢ .دستگاه هنوز معيوب است

ــسور  ١ ــرمNTCسنـ  آب گـ
 .مصرفی را کنرتل مناييد

ــاموش◄ ــتگاه را خـ دسـ
 .کنيد

 .سوکت را در آوريد◄
مقاومت الکرتيکی سنسور◄

 .را حمسبه مناييد
آيا با توجه بـه جـدول

تـــها، مقاومـــتمقاوم
 حماسبه شده مناسب است؟

 ↓٢ خير

 .دسته کابل را عوض مناييد◄ بله
 .دستگاه را روشن کنيد◄

 ↓٣ .دستگاه هنوز معيوب است

آسيب ديدگی کابل ها را ٢
 .کنرتل مناييد

ــاموش◄ ــتگاه را خـ دسـ
 .کنيد

 مربوط بـه آبNTCاگر  ◄
گــرم مــصرفی عــوض شــده

 است؟
ــوکت  -  را درNTCســــ

 .بياوريد
ــسور را - ــت سنـ مقاومـ

 .حماسبه کنيد
 را در جـایNTCسوکت   -

 .خود قرار دهيد
رشـته اي ٢٠ آابل سوکت◄

موجود در کارت الکرتيکی
 .را در بياوريد

مقاومت الکرتيکی سنسور◄
به طور(را حماسبه کنيد    

 )سوآت آابلمستقيم از 
آيا مقاومت سنـسور بـا
مقاومت حماسـبه شـده از

 اتصاالت يکسان است؟

 ↓٣ خير

ــی ٣ ــارت الکرتيک ــرد (ک )ب
 .معيوب است

 .دستگاه را خاموش کنيد◄ 
 .منبع تغذيه را قطع مناييد◄
 را)بــرد (کــارت الکرتيکــی◄

 .عوض مناييد
 .منبع تغذيه را وصل مناييد◄
 .دستگاه را روشن کنيد◄
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 .زند  چشمک میCE يا آد ۴٠+۵٠+۶٠˚ چراغهاي
در هـر. ( بسيار باال است   يش سرعت گرما   مبدل اصلي   گرمايش سيستمدر  

 )کالریآيلو ۴٠ثانيه بيشرت از 
 نتيجه  مراحل کنرتلرديف

سيـستم شـوفاژ    آبفشار◄ ١ ↓٢ بله
را توسط مـانومرت کـنرتل

 .مناييد
۵/١  آمـرت از   آيا فـشار  

 .بار است

 .سيسات را از آب پر کنيدتأ خير
 ↓٢دستگاه هنوز معيوب است؟ 

آيا دسـتگاه هـواگيری◄ ٢ ↓٣ بله
 .دستگاه را هواگيری مناييد خير شده است؟

 ↓٣آيا دستگاه معيوب است؟ 
ــا◄ ٣ ↓۴ بله ــاتآيــــ  عمليــــ

ــيون ــپ( آب سيرکوالس )پم
 معيوب است؟

پمپ ، فيلرت و ورود و خـروج خير
 .را کنرتل مناييد

 ↓۴ .ه هنوز معيوب استدستگا
ــی ۴ ــارت الکرتيک ــرد (ک )ب

 .معيوب است
 .دستگاه را خاموش کنيد◄ 

 .منبع تغذيه را قطع مناييد◄
 را)بــرد (کــارت الکرتيکــی◄

 .عوض مناييد
 .منبع تغذيه را وصل مناييد◄
 .دستگاه را روشن کنيد◄
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 .زند  چشمک میA6 يا آد ۴٠+۵٠+۶٠+٧٠˚چراغهاي
 بني فينهاي مبدل و گرماي بـيش از از  و حرارت  د دو ختليه نشدن خطای  
حمفظـهآـنرتل دمـاي     سنـسور حرارتـی      خرابي    و يا   حمفظه احرتاق  حد در 
 .(NTC)احرتاق 

 نتيجه  مراحل کنرتلرديف
ــرتاقدر  ١ ↓٢ بله ــه اح ــاحمفظ  و ي

پـس حـرارت    مشعلپايين  
 و بـاال منـيشـود    می زده
 .رود

 ↓٣ خير

دی اکـــسيد کـــربن دود را◄ بله
 .حماسبه کنيد

ــرد دود◄ ــشعملک ــنرتلآ  را ک
 .مناييد

ــشار  - ــشرت از فـ >دود بيـ
 . مي باشد بار٠/٠١۵
بنص صحيح   آالهك تعديل آيا   -

 شده است؟
نـصب صحيح   آش دود ۀآيا لول  -

 شده است؟
 ↓٣ .دستگاه هنوز معيوب است

حمفظـهحرارت موجـود در      ٢
 درجـه  ١١۵ يبـاال  حرتاقا

 .باشد  میسانتيگراد
آيـا حـرارت    کنرتل شـود  

 واقعاً داخل حمفظه احرتاق  
ــر از  ــاال ت ــه١١۵ب  درج

 ؟ استسانتيگراد

 ↓٣ خير
ــنرتل◄ لهب ــصاالت را ک ــل ات کاب

 .مناييد
۴↓ 

ــسور ٣ ــعيت سن ــرد وض عملک
(NTC)  راحمفظــه احــرتاق 

 .کنرتل مناييد
ــاموش◄ ــتگاه را خـ دسـ

 .کنيد
 .سوکت را در بياوريد◄

ــی  ــت الکرتيک (NTC)مقاوم
 .را حماسبه کنيد

آيا مقاومت حماسبه شـده
  مناسب است؟

 . را عوض مناييد(NTC)سنسور ◄ خير
 منبع تغذيـه را وصـلآابل◄

 .مناييد
 .دستگاه را روشن کنيد◄

 ↓۴. دستگاه هنوز معيوب است

ــدل ◄ بله ــهاي مب ــزفين  را متيي
مناييد، در صورت نيـاز عـوض

 .کنيد
 ↓۵. نوز معيوب استدستگاه ه

فينهاي مبدل اصـليآيا   ۴
  است؟گرفته شده

 ↓۵ خير
ــی ۵ ــارت الکرتيک ــرد (ک )ب

 .معيوب است
 .دستگاه را خاموش کنيد◄ 

 .منبع تغذيه را قطع مناييد◄
 را)بــرد (کــارت الکرتيکــی◄

 .عوض مناييد
 .منبع تغذيه را وصل مناييد◄
 .دستگاه را روشن کنيد◄
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 جذب شده نتوا گروه گازي
  وسط مبدل

-آيلو وات(
KW( 

توان توليد 
وسط مشعل تشده 

-آيلو وات(
KW( 

گاز طبيعي 
 )بار ميلي(

پروتان 
 )بار ميلي(

بوتان 
 )بار ميلي(

۴٣٫٩٠ ٨٫٩ ١٠٫٢٠ ٠٫٨٠ ٫٨٠ 
۵٫۴٩٫ ١٠٫٨٣ ١٫٠٣ ٩۵ ۴٫۴۶ 
۶١٫ ٫٩٧۴١٢٫١ ٠۵ ١٠٫٧ ۵٫۶۶ 
٨٫۶۴ ١٫٨۴ ١٣٫۴٧٫٠٢ ١١٫٩ ٧ 

١٢٫۶٣٫ ٩۴١ ٠۶١ ٫١٨۴٫۴ ١٠٫٣١ 
١۴١٧٫ ٣٫٧٧ ٫٩٢۴١ ٧۵٫۶ ١٢٫١٢ 
١٧٫٣۴ ۴٫۵١٨٫٧ ٩۴ ١۶١ ٫٨۴٫٠٩ 
١٩٫٩۴ ۵٫۵١ ١٨٫٠ ٢٠٫٠١ ٣۶٫٢٠ 
٢٢٫٧٣ ۶٫۵١٨٫ ١٩٫٢ ٢١٫٢٧ ٨۴۶ 
٢۵٧٫٧ ٫٧٠۶ ٢٢٫۵٢٠٫ ٢۴ ٢٠٫٨٨ 
٢٨٫٨۶ ٢٣٫٧ ٩٫٠٧۶ ٢١٫۶ ٢٣٫۴۵ 
٣٢٫۵١٠٫ ٠۶۵ ٢۵٢ ٢٢٫٩ ٫٠٩۶٫۴٠ 
٣۵٢ ١١٫٧٠ ٫٧٠۶٢ ٫٣٠۴٢٩٫٠٠ ٫٠ 

 
 
 
 
  )DIP(سوئيچ انتخاب  تنظيم. ٧-٢
 

 وضعيت روشن وضعيت بسته  پينۀمشار
 گاز ١ گاز طبيعی مايع

 کيلـو٢۴: توان
 وات

 کيلــو٢٨: تــوان ٢
 وات

 وضعيت ٣ وضعيت پکيج آبگرمکن
 ۴ وضعيت پکيج فقط گرمايش

ــت    ۵ :DHWدرخواس
  ثانيه١

٣: DHWدرخواست
 ثانيه

ــعيت   ۶ SOLARوضـ
 خاموش

ــعيت SOLARوضــ
 فعال

 ٧ شود استفاده منی 
ــل در ــنرتل پن ک

 ١وضعيت 
کـــنرتل پنـــل در ٨

 ٢وضعيت 
 
 
 
 
 ٣ ٢ ١ ۴ ۵ ۶ ٨ ٧  

○       ON

 ○○○○○○○OF 

 
 
 
 
 
 
 جدول تنظيمات قدرت گرمايش. ٧-٣
 

ــار ــدۀمش  کلي
 تنظيمات

 )درصد(توان 

 ١٠٠ حداکثر
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۶ ٨۵ 
۵ ٧٠ 
۴ ۵٧ 
٣ ۴٣ 
٢٩ ٢ 
١ ١۵ 

 صفر حداقل
 
 )NTC (مدار شوفاژسنسور آب گرم . ٧-۴
 

 مقاومت حرارت
 ۶/٣۵ صفر
٧/١ ٢٠۴ 
۴٧ ٠/۶ 
۶٢/٣ ٠ 
٧/١ ٨٠ 
٣/١ ٩٠  

 

 )NTC. (سنسور آب گرم مصرفی. ٧-۵
 

 مقاومت حرارت
 ٢/٣٣ صفر
٢٠ ۴/١٢ 
۴٢ ٠/۵ 
۶٠ ۵/٢ 
٣/١ ٨٠ 
٩/٠ ٩٠ 

 

 )NTC) (دودکش(سنسور دود . ٧-۶
 

 مقاومت حرارت
 ٢/٢٨ صفر
٢/١٢ ٢٠ 
۴٧ ٠/۵ 
۶٩/٢ ٠ 
٨٠ ۶/١ 
٩/٠ ١٠٠ 
١٢٠ ۶/٠ 
١۴٠ ۴/٠ 
١۶٣/٠ ٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )NTC (آنرتل دماي حمفظه احرتاق  حرارتيسنسور. ٧-٧
 

 مقاومت حرارت
٢٠ ۵/١٢۵ 
۴٠ ۶/۵٢ 
۶٢/٢ ٠۴ 
٠/١٢ ٨٠ 
١٠٠ ۴/۶ 
١٢٠ ۶/٣ 
١۴١/٢ ٠ 
١۶٣/١ ٠ 
٨/٠ ١٨٠ 
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٢٠٠ ۶/٠ 
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