
روياي خانه هاي هوشمند

چگونگي تست وضعيت لوله كشي مرحله نصب 

1- كنترل نمائيد شيرهاي رادياتورها نشتي نداشته باشند.
2- كنترل نمائيد زانوهاي قفلي رادياتورها نشتي نداشته باشند.

1-رادياتورها بسته و محكم شده اند .
باشند.2-شيرهاي رادياتور و زانو قفلي در حالت باز باشند.

4-كنترل نمائيد لوله كشي مدار سيركوالسيون بدون نشتي باشد.3- شيرهاي فلكه رفت و برگشت بسته باشند.
4-فشار آب مدار سيركوالسيون 4 الي 6 بار باشد.

 عدم نشت آب از مدارسيركوالسيون را چك نمائيد

كنترل نمائيد كليه اجزاي دستگاه كه با آب در تماس هستند بدون نشتيفلنج هاي اتصال آب گرم و سرد   رفت و برگشت شوفاژ با 
 باشند (حتي به نشت قطرات آب نيز حساس باشيد.) واشرهاي استاندارد دستگاه بسته شده فشار آب دستگاه 2 بار3- تست آب بندي دستگاه 

Airvent  روي پمپ را باز مي كنيم.باشدشوفاژ
لوله هاي مربوط به گاز و رگوالتور گاز را كنترل نمائيد كه نشتي نداشته 1-فلنج اتصال گاز در حالت بسته باشد.

 باشد.2-شير ورودي گاز در حالت باز باشد.
3-دستگاه در حالت خاموش باشد.

1-فشار آب سيستم 2 بار باشد.
2-شير پركن سيستم بسته باشد .

3-شير آب گرم مصرفي بسته باشد .
 صورت وجود ، هواي آن را تخليه نمائيد. 4-شير تخليه هواي پمپ باز باشد.
جهت شروع مرحله 2،  فشار آب دستگاه را حدود 1 الي 1/5 بار كم نمائيد5-دستگاه در حالت روشن باشد .

6-دستگاه رادرحالت زمستان فعال نموده و دما را روي حداكثر
 قرار مي دهيم.

(C°90حرارت سنج)دستگاه را از برق كشيده 5 دقيقه صبر كنيد.1-دستگاه در حالت روشن باشد
كنترل نمائيد كه در داخل دستگاه و رادياتورهاي نصب شده هوا وجود 2-شيرآب گرم مصرفي بسته باشد(مصرف كننده ها)

نداشته باشد .3-شير پركن سيستم بسته باشد .6-ھواگيری  (مرحله2) 
در صورت وجود ، هواي آن را تخليه كنيد.4-شير تخليه هواي پمپ باز باشد

در صورت كم شدن فشار آب دستگاه آن را پر كنيد تا به فشار حدود 5-فشار دستگاه 2بار باشد.
1 الي 1/5 بار برسد.

شود انجام موقع به ها مشعل شدن وروشن دخاموش نمائ ل كنت
در حدود 90 درجه سانتيگراد خاموش شوند .

در حدود 80 درجه سانتيگراد روشن شوند.
 فشار آب حدود 2 بار باشد.7-کنترل عملکرد صحيح

كنترل نمائيد خاموش و روشن شدن مشعل ها به موقع انجام شودپتانسيومتر
در حدود 50 درجه سانتيگراد خاموش شوند .(کنترلر دمای شوفاژ(

در حدود 40درجه سانتيگراد روشن شوند.
كنترل نمائيد درجه آب گرم مصرفي در نزديكترين نقطه به دستگاه در 1-شير آب گرم مصرفي باز باشد.

 ابتداي روشن كردن دستگاه حداقل 45 درجه سانتيگراد پيش از دماي 2-دسته شير تنظيم دما روي وضعيت حداكثر دما قرار گيرد8-كنترل درجه حرارت 
 آب سرد كن منزل باشد.آب گرم مصرفي

دراين حالت مشعل بايددردبي Lit/min3 /5 روشن شود و با بستن شير آبشيرآب گرم را باز كرده( دسته تنظيم دما روي وضعيت 
 مصرفي مشعل خاموش شود.(عمل روشن و خاموش شدن مشعل 3 باردماي حداكثر قرارگفته باشد.)9-كنترلر فلوسوئيچ آب

 تكرارگردد.)
كنترل نمائيد در حالتي كه درجه حرارت در حداكثر مي باشد (90  درجه 

 سانتيگراد خاموش و 80 درجه روشن )فشار سيستم حدود 2 بار باشد.شير آب گرم مصرفي بسته باشد10-كنترل دماي مدار
در صورت مشاهده افت فشار نشت آب را در سيستم برطرف نموده و كنترل سيركوالسيون

 مجدد انجام دهيد .
روشن شدن مشعل را به وسيله جرقه زن با ديد چشمي كنترل كنيد.

توجه : اين عمل  را  چندين  بار تكرار نمائيد . در صورت  عدم دستگاه در وضعيت خاموش باشد11-كنترل عملكرد  
موفقيت فاصله كاتد تا مشعل را كنترل نموده كه مي بايست حدود 4 جرقه زن

ميلي متر باشد.

اين دستور العمل مختص  دستگاه ھای گازر مي باشد 
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دستور العمل نصب پکيج شوفاژ گازر

. 1-دسته در وضعيت حداكثر باشد

دسته اكوستات در وضعيت حداقل باشد.

2-شير آب مصرفي بسته باشد.

(قبل از  1-شستشوي مدار شوفاژ
اتصال پكيج )

2-تست و آب بندي مدار 
سيركوالسيون 

(قبل از اتصال پكيج )

4-تست گاز بندي 

5-هواگيري (مرحله1) 

كنترل نمائيد رادياتورها از محل اتصال به يكديگر دچار نشتي نشده  -3

درصورت امكان سرراه برگشت،فشارسنج نصب نمائيدوبعد از 24 ساعت 

كنترل نمائيد كه در سيستم رادياتورها و دستگاه ، هوا وجود نداشته باشد در
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مشخصات خطا 

E01
كد خطاي E01روي  LCD دستگاه نشان داده مي شود و دركمبود آب دستگاه 

مدل فاقد LCDچراغ قرمز روشن و چراغ زرد چشمك مي زند

پكيج  گازر داراي  سيستم  هوشمندجرقه مي باشد  به طوري 
که  در زمانی  که جرقه مورد نياز باشد دستگاه بطور 
بطور اتوماتيک برای  تامين جرقه اقدام  می نمايد اگر 

E02 عمل توليد جرقه با موفقيت انجام نگرفت دستگاه برای
برای  بار دوم اقدام نموده و در صورت عدم موفقيت خطاي جرقه

دوباره کدE02  نمايان  می گردد يا چراغ  قرمز در 
مدل ھای بدون LCDروشن می شود .برای رفع خطا 
کليد ريست را فشار دھيد و موارد مقابل را چک کنيد :

در  مدل  فاقد  LCD  چراغ زرد بصورت چشمک 

زن فعال  شده  و  يا کد  E03 روی  LCD  نمايش 
E03داده می شود .اگر اين خطا قبل  از جرقه موجود باشد

دستگاه راه اندازی  نخواھد شد. رفع اين خطابصورتخطاي حسگر آب گرم 
اتوماتيک توسط خود دستگاه انجام می گيرد.

در صورت عدم رفع خطا موارد مقابل را چک کنيد
در  مدل  فاقد  LCD  چراغ زرد بصورت چشمک 
زن فعال  شده  و  يا کد  E04 روی  LCD  نمايش 

E04اگر دستگاه  قبل از  جرقه  حامل  اين خطا بوده پكيج
راه اندازی  نمی شودرفع اين خطابصورت اتوماتيک خطاي حسگر آب گرم 

توسط خود دستگاه  انجام می گيردمصرفي
در صورت عدم رفع خطا موارد مقابل را چک کنيد

در  مدل  فاقدLCD چراغ ھای  زردو قرمزھمزمان  
بصورت  چشمک زن فعال  شده و يا کد E06 روی  

E06. نمايش داده می شود    LCD
رفع اين خطا بصورت اتوماتيک توسط خود دستگاهخطاي دودكش

انجام مي شود.
در صورت عدم رفع خطا موارد مقابل را چک کنيد

در مدل فاقد LCD چراغ قرمز بصورت چشمک زن 
E07 نمايش داده ميشود LCD رویE07 فعال شده و يا کد

در صورت عدم رفع خطا موارد مقابل را چک کنيدخطاي دماي باال

2-سيم هاي ارتباطي با برد كامپيوتري را چك كنيد.

1-آيا راه خروج دود در  دودكش و يا راه ورود هوا مسدود مي باشد؟
2-فن خارج كننده دود و پروانه آن ر ا چك كنيد .

3-سوئيچ فشار هوا متصل به فن را چك كنيد.
4-سيم هاي ارتباطي برد كامپيوتري را چك كنيد.

1-ميزان آب سيستم را چك كنيد ( فشار آب بين 1 الي 1/2 بار)
2-مسير مدار شوفاژ بسته و يا شوفاژ نياز به هواگيري دارد.

3-پمپ آب را چك كنيد و دكمه ريست را فشار دهيد.
4-كنترل كننده دما را چك كنيد .

5-سيم هاي ارتباطي برد كامپيوتري را چك كنيد.

1-سنسور آب گرم مصرفي را چك نموده و در صورت نياز آن را تعويض كنيد. 

1-سنسور آب شوفاژ را چك نموده و در صور ت نياز آن را تعويض كنيد .
2-سيم هاي ارتباطي با برد كامپيوتري را چك كنيد.

1-نوع گاز مورد استفاده را چك كنيد .
فشار گاز را چك كنيد ( فشارگازخيلي باالياخيلي پايين باعث بروزخطاميشود)

3-الكترود جرقه زن  را چك كنيد. 
4-سيم هاي ارتباطي برد كامپيوتري را چك كنيد. 

(براي پر كردن آب دستگاه به دفترچه راهنما مراجعه كنيد .)
2-سوئيچ فشار آب را چك كنيد.

3-سيم هاي ارتباطي برد كامپيوتري را چك كنيد.

Modern Homes  Fantasy                             

                     كد خطا و نحوه عيب يابي پكيج شوفاژ ديواري گازر

پر كنيد تا به فشار 1 الي 2/ 1 بار  به  روي  نمايشگر  فشار برسيد .

اين دستور العمل مختص  دستگاه ھای گازر مي باشد                                  

راه حل
 1-فشار آب دستگاه را چك كنيد اگر فشار آب مناسب نيست آب دستگاه را 
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قابل توجه مصرف کنندگان :

1- تمام فلکه ھا و رادياتورھا ھميشه باز باشد و نيازی به بستن آنھا نيست .برای تغيير فصل فقط کليد زمستان يا تابستان انتخاب شود کافی است.
دمای آبگرم مصرفی حدود40تا 45 درجه انتخاب شود به صورتی که فقط با باز کردن شيرآبگرم مصرفی به تنھايی دوش گرفته شود.در اين -2

صورت رسوب خيلی کمتر ايجاد می شود و طول عمر دستگاه بيشتر می شود و نياز به خدمات کمتر دارد.
3- دمای  آبگرم رادياتورھا حدود 60الی70درجه باشد به طوريکه محيط شما دمای 24درجه را داشته باشد(الزم به ذکر است که دمای 24درجه 

دمای آسايش می باشد.)در اين حالت مصرف گاز شما بسيار پايين می آيد و رسوب دستگاه کمتر می شود.
4- در صورت بروز ھرگونه مشکل حتما با نماينده مجاز شرکت جھت تعميرات ھماھنگی شود و از دستکاری دستگاه جدا جلوگيری شود.

5- محافظ برق برای دستگاه الزامی است در صورت نداشتن محافظ برد دستگاه شامل گارانتی نمی باشد.
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