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،یگرامصرف کنندهم
بـر اسـاس   به اطـالع میرسـاند ایـن محصـول    ،و گرم ایرانایتالیاBAXIمحصول مشترك کارخانجات معظم ECO3از انتخاب پکیج ضمن تشکر

ملکرد خوب با ایمنی بسیار باال و سادگی برآورده مینماید.کلیه انتظارات شما را به عایش، منیازهاي واقعی به گر
با مطالعه این دفترچه اطالعات مفیدي از نحوه ي عملکرد و بروز عیب و روشهاي نصب و نگهداري به شما آموزش داده می شود.

، به همـراه کـارتن   دسترس کودکانتن ازدر انتها تقاضا میگردد براي حفظ محیط زیست، قطعات پلی استایرن و پالستیکی را ضمن دور نگه داش
به بازیافت تحویل نمایید.

شماره صفحهعنوان
3سرویسکارسخنی با

4قبل از نصبهايدستورالعمل.1
4يدستورالعمل قبل از راه انداز.2
5پکیجيراه انداز.3
6مصرفیدماي آب گرم میتنظ.4
6تنظیم دماي اتاق.5
6ظیم فشارتن.6
7پکیجخاموش کردن .7
7گازرییتغ.8
7محافظت از یخ زدگیوقفه طوالنی در سیستم،.9
7و روش خطاکدهاي اعالم نقص ایمنی .10
9یسسروهاي دستورالعمل.11

مطابق استانداردهاي زیر تولید شده است:CEاین پکیج با توجه به دارا بودن استاندارد 
CEE/90/396لوازم گازسوزاستاندارد-

CEE/92/42استاندارد راندمان -

EC/2004/108یسیالکترو مغناطاستاندارد امواج-

EC/2006/95استاندارد کارکرد ولتاژ -

فهرست

مصرف کنندهدستورالعمل مربوط به
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:گرامیسرویسکار
و به تدریج انواع مشعل هاي گازسوز،گازوئیل سـوز،  نمود با ساخت دو نوع مشعل گازسوز آغاز 1359شرکت گرم ایران فعالیت خود را از سال 

را تولید می نماید. kcal/h 15,000,000-40,000مازوت سوز، چندگانه سوز در انواع خانگی و صنعتی از ظرفیت 
تمام دایکست آلومینیومی ، فیلتر گاز در سایزهاي مختلف پرداخته است. شرکت گرم ایران رادیاتور شرکت به تولید مشعلدر کنار تولید انواع 

و مدیریت زیست محیطی ISO9001:2008و گواهینامه هاي سیستم مدیریت کیفیتاروپا CEاستاندارد وداراي نشان استاندارد ملی ایران
ISO14001:2004و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ايOHSAS18001:2007     می باشد و اکنون بـه عنـوان یکـی از بزرگتـرین تولیـد

.  مشغول فعالیت می باشددر کشور ، رادیاتور و پکیجکنندگان مشعل
و رادیاتورهـا  DIN EN 267:1999شعل هـاي گـازوئیلی داراي نشـان    ، مDIN EN676:2008مشعل هاي گازي این شرکت داراي نشان 

می باشند.ISO 3150:1975داراي 
م توانسته باشیم رضـایت شـما را جلـب    یاین شرکت با استفاده از کادري مجرب در جهت خدمت به هموطنان عزیز همواره کوشیده و امیدوار

نمائیم .
ه انواع مشعل پشتوانه محکمی براي اعتماد ملی است.هزار دستگا700سی سال تالش و تولید بیش از 

ایتالیاBAXIو گرم ایران 
امکانات فیزیکی و توان علمی و فنی شرکت گرم ایران این کارخانه را به منظور تولید مشترك بهایتالیا با توجه باکسی شرکت 2012در سال

در منطقه مطرح گردید که این امر نقطه عطفی در پکیج باکسی ایگاه تولید ایران به عنوان پطی قرارداديوانتخاب کردهپکیج هاي خود
این ،. امید است با توجه شما مصرف کنندگان عزیز به کاالي کیفیصنعت کشور و گامی بلند در جهت بهینه سازي مصرف سوخت می باشد

ر دهیم.حمایت خود قراتحت را از چین می باشدکارخانه را که از منتقدان جدي واردات 

"ایرانگرمتولیدي و صنعتیگروه "
www.Garmiran.com

سرویسکارخنی با س
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و . پکیج را می بایست با توجه بـه عملکـرد  در فشار اتمسفریک طراحی شده استتر از نقطه جوش، نییبه منظور گرم کردن آب تا پاجیپکنیا
به سیستم حرارت مرکزي و تامین آب خانگی وصل کرد . توان خروجی آن،

می بایست توسط تکنسین ماهر نصب و موارد زیر رعایت گردد:پکیج
 براي جزئیات بیشتر به اطالعات بسته بندي و برچسب روي دستگاه توجه کنید(بررسی دقیق مطابقت گاز مصرفی با پکیج(
 دودکـش داراي بررسی دقیق اینکه خروجی دودکش در وضعیت مناسب باشد و لوله دودکش مسدود نشده باشد و با دستگاه دیگـري

طراحی شده باشد.مربوطهبا توجه به قوانین و مقرراتبعنوان دودکش مشترك چند وسیلهنباشد، مگر اینکه دودکش مشترك
 شده است، نظافت کامل داکت بررسی شود تا در هنگام عملکرد دستگاه مانعی بـر سـر راه   از قبل تعبیهکشدودمجراي در صورتیکه

اشد.خروج دود وجود نداشته ب
براي اطمینان از عملکرد درست و عدم لغو گارانتی، به هشدار هاي زیر توجه کنید.

:مدار آب گرم.1
براساس قوانین موجود نصب شود.،سختی آب منطقه زیاد می باشد باید یک دستگاه پلی فسفات یا یک سیستم تصفیه مشابهاگر

تگاه و قبل از استفاده از آن تخلیه شود.مدار آب گرم مصرفی می بایست به طور کامل بعد از نصب دس
است.EC/98/83استفاده براي مدار آب گرم مصرفی دستگاه برطبق قوانین مواد مورد

مدار گرمایش  .2
دستگاه می بایسـت بـه   رده هاي فلز و براده هاي جوشکاري و مصالح ساختمانیقبل از اقدام به نصب پکیج، به منظور اطمینان از عدم وجود خ

براي این کار از مواد مناسب استفاده کنید.  .و تخلیه شودشستشوامل تمیزطور ک
هـاي خنثـی (تمیـز کننـده غیـر اسـیدي و غیربـازي)        تیکی و الستیکی فقط از شـوینده براي اجتناب از صدمه زدن به بخش هاي فلزي، پالس

استفاده کنید.  
گردد.دستگاه میگارانتی لغو شرایطعدم توجه به موارد باال باعث 

از انجام عملیات زیر اطمینان حاصل کنید:انجام شود.مجازتکنسین روشن کردن اولیه پکیج باید توسط 
ب، گاز)آتأمین کننده (برق، هاي مطابقت پارامترهاي پکیج با تنظیمات سیستم الف:

ب: نصب مطابق با قوانین و مقررات تعیین شده
محافظ الکترونیکی متناسب با توان دستگاهو اتصال مناسب به منابع تأمین برقج:

منجر به نامعتبر شدن گارانتی می شود.عدم توجه به موارد باال
قبل از راه اندازي، پوشش محافظ پالستیکی را از دستگاه جدا کنید.

د.کنیکنند استفاده ناز ابزارهاي برنده و مواد شوینده اي که احتمال خراب کردن رنگ سطوح پکیج را ایجاد میجهت این کار

نصب.دستورالعملهاي قبل از 1

اندازي دستورالعملهاي قبل از راه .2
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پکیجراه اندازي.3

:انجام دهیدموارد زیر را پکیجبراي روشن کردن 
(دقت نمایید از دوشاخه مناسب استفاده شده و ورودي فاز و نول صحیح باشد)برق مورد نیاز دستگاه را تأمین کنید.)1

قرار بگیرد (مطابق شکل زیر)) (و یا زمستان ) (را بچرخانید تا روي حالت تابستانولوم انتخابگر)2
را تنظیم کنید تا مشعل اصلی روشن شود.)2(و حرارت مرکزي )1(مصرفیآب گرم )3

را در جهت ساعت و براي کم کردن در خالف جهت بچرخانید.به منظور افزایش دما ولوم
ر می کنند.هنگام عملکرد در حالت تابستان، مشعل اصلی و پمپ فقط هنگامیکه آب گرم الزم باشد کا

مصرفیآب گرم ولوم .1
حرارت مرکزيتنظیم ولوم .2
انتخابگر.3
1تصویر شمارهنمایشگر.4

در نشـود  روشنبه سرعت مشعلنشده است، ممکن است خارج،گازيموجود در لوله هاي هواکه یتا زمانه،یاولکردنشنطول رواخطار: در 
هیـ ثان2بـه مـدت حـداقل    )(ولـوم را در حالـت  و مشـعل برسـد  بهکه گاز یتا زماننمایید احتراق را تکرار فرآیندتوصیه می شوداینصورت 
.نگهدارید

تنظیم مجددتان                زمسخاموش   تابستان   
2تصویر شماره 

فشار آب کم بودن تنظیم مجددخطاي عمومیمصرفیحالت آب گرم 

عدم وجود شعلهحالت گرمایش مرکزي
(مشعل خاموش است)

وجود شعله
وشن است)(مشعل ر

عالئم عددي (دما، 
کدهاي خطا و ...)
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آب گرم مصرفی. تنظیم دماي 4
و مقـدار آب خروجـی از   )1(مصـرفی شعله همراه است که بر مبناي تنظیمات دماي آب گرم یک سیستم الکترونیکی تنظیم مدوالرشیر گاز با

.دستگاه ارتفاع شعله را تنظیم مینماید
.ثابت نگه میداردمیشود، آب خروجی از پکیج را حتی زمانیکه مقدار کمی آب مصرف این سیستم الکتریکی دماي

استفاده از آب گرم، صفحه نمایشگر دماي آب را نشان می دهد.زمان در 
ت عقربه هاي ساعت و براي کاهش آن در خالف جهت بچرخانید.هرا در جبراي افزایش دما ولوم

اتاق. تنظیم دماي 5

.در غیر این صـورت  بر مبناي آن تنظیم میشودابلیت نصب ترموستات اتاق و کنترل دماي شوفاژ را دارد که میزان کارکرد دستگاهگاه قاین دست
را تنظیم نمود. زمانی که پکیج در حالت گرمایش مرکزي قرار دارد، عـدد نمایشـگر دمـاي آب    ) دماي شوفاژ2چرخاندن ولوم شماره (میتوان با 

ش میدهد. براي افزایش دما، ولوم را در جهت عقربه هاي ساعت، و براي کاهش دما آن را در خالف جهت بچرخانید.گرم مرکزي را نمای

. تنظیم فشار6
بار باشد.5/1تا 7/0فشار را چک کنید تا بین بر روي گیجبه طور منظم فشار نمایش داده شده مهم:

)3ل پکیج را باز کنید(شکتخلیهاگر فشار زیاد بود شیر 
)3(شکل .تا هوا خارج گرددا به آرامی باز کنیدراگر فشار کم بود (شیر پر کن را باز کنید) توصیه می شود که شیر 

)2. (شکل قرار گیرددستگاه باید در حالت خاموش در هنگام انجام این کار 
.کنترل شودجازتوجه:اگر افت فشار زیاد اتفاق می افتد پکیج باید توسط سرویس کار م

پکیج را خاموش می کند.،آبفقدانپکیج داراي یک سنسور هیدرولیک فشار است که در صورت 

3شماره ریتصو محل تخلیه

گیج فشار
شیر پرکن
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تخلیه آب از شیر فشار شکن توسط یک لوله به نزدیک زمین هدایت شود تا در صورت تخلیه آب به جایی آسیب نرسد.توصیه می شود
به عدد دستگاه فشار شیر تخلیهرسد و در صورت رسیدن به آن نقطه با چرخاندن کالهک قرمزیه قرمز بنباید به ناحدقت نمایید فشار دستگاه

بار)2,5تا 2دماي سرد تا یک بار و دماي گرم فشار مناسب برسد.(
. خاموش کردن پکیج7

پکیج ،قرار داشته باشد(off))2(شکل 0برروي حالتولومیکه نشانگرزمان.گرددباید قطع آنبرقتعذیه منبع براي خاموش کردن پکیج 
ت به پریز یسبامیزدگی یخازمحافظتاصلی دستگاه به جهتبرقولی دهدرا نشان off)کلمه ي 4(شکل گرمایشنبایدوشدهخاموش 

.متصل باشد

گاز. تغییر8
تنظیمات توسطنیز کار کنند، براي این منظور حتما بایدLPGاین پکیج ها براي کار با گاز طبیعی تنظیم شده اند ولی می توانند با گاز 

شده و ژیگلور تعریف شود.انجام مجازسرویس کار 

محافظت از یخ زدگی،وقفه طوالنی در سیستم.9
و در ل سیستم خودداري نماییدکدر صورتیکه از پکیج در زمستان استفاده نمیشود و امکان وقوع یخ زدگی وجود دارد، از خالی کردن آب 

صورت تخلیه، براي جلوگیري از یخ زدگی توصیه میشود ضد یخ مخصوص داخل لوله ها ریخته شود.
درجه سانتی 5محافظت از یخ زدگی در گرمایش مرکزي می باشد به نحوي که دماي گرمایش را زمانی که دما به زیر این پکیج داراي سیستم 

رد. عملکرد حفاظت در برابر سرما زمانی اجرا میگردد که:درجه سانتی گراد باال میب30گراد افت نمایدتا 
.برق دستگاه وصل باشد
.شیر گاز ورودي به پکیج باز باشد
.فشار سیستم تامین باشد
.پکیج مسدود نباشد

کدهاي اعالم نقص ایمنی و روش رفع خطا . 10
عالم می کند.گر یک کد خطا را ادستگاه ایجاد شود، صفحه ي نمایشاگر خطایی در عملکرد 

گاه را وش و بعد بر روي حالت زمستانی دستبه مدت حداقل دو ثانیه نگه دارید، سپس در حالت خامRرا روي ولوم، براي تنظیم مجدد پکیج
مایید.نبین نرفت با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل زخطا ااگر)2(شکل.روشن نمایید
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4تصویر شماره 

قدام الزم جهت اصالح خطااتوصیف خطاکد خطا

E01خطاي فشار گاز

درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر و)2بگذارید(شکل Rثانیه روي 2ولوم را حداقل 
را کنترل کنید:

بررسی جریان گاز و باز بودن شیر دستی گاز قبل از پکیج.1
بررسی عملکرد صحیح ترانس جرقه و کابل هاي رابط.2
تنظیم بودن الکترود جرقه.3
نظیم بودن میله یون تشخیص شعله و مطمئن شدن از اتصال صحیح سیم ت.4

هاي رابط
جابجایی فاز و نول برق ورودي.5
بررسی فشار گاز بعد از شیر گاز و تنظیم مقدار شعله حداقل.6
عملکرد صحیح کارکرد بوبین اصلی شیر گاز.7
عملکرد صحیح برد کنترلی.8

E02
خطا توسط سنسور ترموستات ایمنی 

استصادر شده

درصورت  عدم رفع خطـا مـوارد   و) 2بگذارید (شکل Rثانیه روي 2نشانگر را حداقل 
زیر را کنترل کنید:

عملکرد صحیح پمپ.1
عملکرد صحیح ترموستات حد.2
عملکرد صحیح ترموستات جداري.3
باز بودن مسیر گرمایش و به دنبال آن کارکرد صحیح باي پاس اتوماتیک.4
گرفتگی مبدل اصلی.5
یح شیر گاز و ببین مدوالرعملکرد صح.6

اطاهبازنشانی خ



9

E03

خطـــا توســـط کنتـــرل کننـــده    
فشاردودکش(پرشــر ســویچ)  صــادر  

شده است

درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:
صحت عملکرد فن .1
صحت سالم بودن و ونتوري اختالف فشار.2
عملکرد درست پرشر فن.3
اتصال صحیح شلنگ هاي رابط پرشر فن به ونتوري اختالف فشار.4
مسدود نبودن دودکش.5
صحت عملکرد برد کنترلی.6

E05 خطاي سنسورNTCحرارت مرکزي

درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:
جداريNTCودن سالم ب.1
عملکرد صحیح پمپ.2
مسدود نبودن مسیر گردش آب در سیستم حرارت مرکزي.3
صحت عملکرد برد کنترلی.4

E06
ــور  ــاي سنسـ ــرم NTCخطـ آب گـ

مصرفی

صورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:در
آبگرم مصرفیNTCسالم بودن .1
مسدود نبودن مبدل ثانویه.2
عملکرد صحیح سوپاپ ورودي آب سرد (فلومتر).3
عملکردصحیح سنسور الکترونیکی فلومتر.4
صحت عملکرد برد کنترل.5

E10کم بودن فشار آب

مراجعه 6ه باشد. به قسمت فشار سیستم را کنترل کنید که به مقدار مشخص شد
درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:و کنید. 
عملکرد صیح شیر پرکن.1
مناسب بودن فشار آب لوله کشی شهري.2
عملکرد صحیح پرشر سوئیچ آب .3

E35خطاي شعله

درصورت  عدم رفع خطـا مـوارد   و )2بگذارید(شکل Rثانبه روي 2نشان گر را حداقل 
رل کنید:زیر را کنت

بررسی جریان گاز و باز بودن شیر دستی گاز قبل از پکیج.1
بررسی عملکرد صحیح ترانس جرقه و کابل هاي رابط.2
تنظیم بودن الکترود جرقه.3
تنظیم بودن میله یون تشخیص شعله و مطمئن شدن از اتصال صحیح سیم .4

هاي رابط
جابجایی فاز و نول برق ورودي.5
ز و تنظیم مقدار شعله حداقلبررسی فشار گاز بعد از شیر گا.6
عملکرد صحیح کارکرد بوبین اصلی شیر گاز.7
عملکرد صحیح برد کنترلی.8

7
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دستورالعملهاي سرویس. 11

براي اطمینان از عملکرد مطمئن و کارآمد پکیج خود، در پایان هر دوره ي کاري یک سرویسکار ماهر آن را کنترل نماید.
گاه را تضمین می کند.عملکرد اقتصادي دستسرویس دقیق، 

(به طور مثال: بنزین، الکل و همانند آن).بدنه ي بیرونی دستگاه را با مواد پاك کننده ي خورنده و یا اشتعال پذیر پاك نکنید
هنگام تمیز کردن پکیج، نسبت به عدم نفوذ مواد شوینده و رطوبت به قسمتهاي برقی آن اطمینان حاصل نمایید.

ي راه اندازي پکیجبرا. اطالعات کلی12

ند دقیقه براي روشن شدن چ، ممکن است الزم باشد که )2(شکل تنظیم شده استولوم انتخاب روي عملکرد زمستانی: هنگامیکه هشدار
)1شکل-2حرارت مرکزي دما را تنظیم نماید(پکیج صبر کنید ، تا سیستم

قرار داده و مجدد بر روي حالت زمستان قرار دهید. 0لت را درحا)2(شکل براي اینکه مشعل اصلی سریعا روشن شود، ولوم 
توضیحات و دستور العمل هایی که در ادامه می آیند به منظور راهنمایی تکنسین هاي فنی براي نصب بدون خطاي دستگاه مورد استفاده قرار 

آمده است ."نده راهنماي مصرف کن"می گیرند . دستورالعملهاي مربوط به نصب و راه اندازي پکیج در بخش
استانداردهاي ی باید توسط فرد آموزش دیده ، منطبق باتوجه شود که تمامی امور مربوط به نصب، نگهداري و راه اندازي پکیج گازي خانگ

موجود انجام پذیرد.
لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:

 وصل شود.فن کوئلو ، رادیاتورايدو لولهیاپکیج می تواند به هر نوع کانوکتور تک لوله
باید توسط یک فرد ماهر و آموزش دیده انجام شود.دستگاهراه اندازي اولیه
بسته بندي (از جمله کیسه هاي پالستیکی، پلی استایرن و ...) را از دسترس کودکان دور نگه دارید که میتواند خطرساز باشد.اجزا
 شود.عدم توجه به اطالعات باال منجر به لغو گارانتی می

. نصب پکیج13

بـه پکـیج  الگـو  مطـابق بـا  هاي آب راو خروجی ورودي، . لوله کشی گازالگو نصب را روي دیوار بچسبانید، سپس ص کنیدخمحل پکیج را مش
این قرار دهید ؛ روي آب سرد ورودي 2/1"یک عدد شیر روي سیستم حرارت مرکزي و4/3"شیر که دو عددپیشنهاد می شود.متصل کنید

فراهم می کنندآبتخلیهبدون را مهم روي سیستم یات هايعملانجامشیرها 
را بر طبق دستورالعملهاي داده شده در بخش هاي بعدي وصل کنید .زمانی که پکیج روي الگو نصب شد لوله دودکش وداکت هاي هوا

ناسب محافظت شونددیوارهاي حساس در برابر رطوبت، مثل دیوارهاي چوبی ، باید با عایق کاري م.
شود.رعایتري که پکیج روي آن نصب شده است با دستگاه هاي گاز و یخچال میبایست فاصله بین دیوا
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4/3Gرفت وبرگشت مسیر گرمایش

2/1Gورودي آب سرد

2/1Gخروجی آب گرم مصرفی 

4/3Gورودي گاز پکیج 

5تصویر شماره 

پکیجهاياندازه.14

یجاتصال پکنقطه 

780ارتفاع پکیج: 
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6ر شماره تصوی

داکت هوانصب دودکش و.15

نمائید. پکیج هاي فن دار با یـک دودکـش دوجـدار قابلیـت     متصلو داکت هواي تازه پکیج را بر مبناي دستورالعمل هاي زیر به دودکشلطفا
مطـابق توضـیحات ذیـل میتـوان     هواي تازه از مسیر دور لوله خروجی دود وارد دستگاه میشـود. نصب در فضاي بیرون را دارد که بدین وسیله 

نمود.متصلپکیج فن دار را به لوله دودکش عمودي یا افقی 

.الزم است از بست مناسب براي اتصال دودکش ها به دیوار استفاده نماییدبراي اطمینان از عملکرد مطمئن هشدار:
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7تصویر شماره 

:هوا ( هم مرکز) –کواکسیال دودداکت
شود .مکش هواي احتراق به خارج از ساختمان استفاده میوحاصل از احتراقلیه گازهاي تخمنظور بهاین نوع داکت 

درجه ) مورد استفاده قرار گرفتـه  360رخش چبه منظور اتصال پکیج به داکت دودکش در همه ي جهات (به دلیل هم محوردرجه90زانویی 
است.

امکـان نصـب عـایق مناسـب     میلی متر از دیوار بیرون آید تـا  18دودکش باید حداقل -ااگر خروجی دودکش بیرون نصب شده است، داکت هو
شود.نصبباید متر طول داکت تخلیه به سمت بیرون 1در هر سانتی متر 1حداقل رو به پایین نشتی را بدهد. شیب از براي جلوگیري 

 را یک متر کـاهش  دودکشکلی درجه طول 90زانویی
تر درمحاسبات افت فشار )(معادل یک ممی دهد.

 متر کاهش 5/0را دودکشدرجه طول کلی 45زانویی
(معادل نیم متر درمحاسبات افت فشار )می دهد.

درجه اولی در حداکثر طـول موجـود بـه حسـاب     90زانویی 
نمی آید.

8تصویر شماره

خروجی هم مرکز

B
A

بست ایمنی
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محدود کننده مکش هواطولمدل پکیج
B

محدود کننده دود
A

240 Fi

0 ÷ بلی1
بلی

1 ÷ خیر2
2 ÷ خیرخیر5

280 Fi

بلیخیر1 ÷ 0
خیربلی2 ÷ 1
خیرخیر4 ÷ 2

دودکش افقینصبمدل هاي .15- 1

داکت مشتركدر دودکشنصبمدلهاي.2-15

L max = 5 m 240 Fi Ø60/100 mm - 9 m Ø 80/120 mm
L max = 4 m 280 Fi Ø 60/100 m

L max = 5 m 240 Fi Ø 60/100 mm - 9 m Ø 80/120 mm
L max = 4 m 280 Fi Ø 60/100 mm

L max = 4 m 240 Fi Ø 60/100 mm - 8 m Ø 80/120 mm
L max = 3 m 280 Fi Ø 60/100 mm
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دودکش عمودي نصب مدلهاي.15- 3

( اتصاالت اضافی با توجـه  امکان پذیر است.هوایی عایقهاي مناسبوبه وسیله نصب اتصاالتشیروانی تخت ونوع بامدواین نوع نصب روي هر
مین می شود ) به درخواست تاً

کنید.مراجعهدستور العملها به بخش نصب اتصاالت اطالع از جزئیات براي 

Ø60/100mm: 3mmaxLØ60/100mmm2:maxLØ60/100mm: 4mmaxL
0mm2/180Ø: 9mmaxLØ80/120mm: 8mmaxLØ80/120mm: 10mmaxL

:هوا–دود جداگانه اکتد
احتـراق مـی دهـد. هـواي    دودکـش مجزاي يمجرایک توسطاز ساختماناتصال دودکش امکان خروج مخصوالت احتراق را به بیروناین نوع 

.شودوارددودکش به سمت داخل خروجیمحل قرار گرفتن بای متفاوت محلازممکن است 
بدون در نظر گرفتن جهت مقدور می سازد. عالوه بر این، این زانویی را به پکیج دودکشدرجه، نصب 360درجه به دلیل چرخش 90زانویی 

درجه کوپل گردد.45به عنوان یک زانویی کمکی می تواند با یک داکت یا زانویی 
 متر کاهش می دهد.5/0را دودکشدرجه طول کلی 90زانویی
 متر کاهش می دهد.25/0را دودکشدرجه طول کلی 45زانویی

L1+L2طول مدل پکیج

max

موقعیت کوپلینگ 
مکش هوا

محدود کننده دود
A

%2CO

G31G20

240 Fi

بلی43÷0

7.36.4
4÷151

خیر 15÷252

25÷403

280 Fi
0 ÷ 21

8.47.4خیر 2 ÷ 102
10 ÷ 253
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جدا کننده دود و هواتنظیمات 
رهاي عملکرد و احتراق الزم است. سیستم مکش هوا میتواند به گونه اي تنظیم شود که تتنظیم این کنترل کننده به دلیل بهینه کردن پارام

اضافه مکش کند.مقداري هوا، بر اساس طول دودکش و داکت مکش هواي احتراق،
)9رخانید (شکل چاي احتراق باین کنترل کننده را براي افزایش یا کاهش هو

9شماره تصویر 

مجزاکش ابعاد کلی دود.15- 4

دهانه

شاخص

مکش هوا نگیکوپلکننده میتنظ

مهره آب بندي

دودکشيمجراتنظیم کننده
ها
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ی تامین هوا و تخلیه محصوالت احتراقافقجداگانهرهايیمسنصبروش هاي.5-15
، به سمت بیرون، اطمینان حاصل فرمایید.تخلیهدودکشحداقل یک سانتیمتري در هر متر از طول روبه پاییناز داشتن شیبمهم: 

پکیج باشد.داخل به سمت شیب مسیر تخلیه دود، میعاناتجمع آوري کیتدر صورت نصب 

(L1 + L2) max  = 40 m   240 FiL max = 10  m  240 Fi
L max = 8 m 280 Fi (L1 + L2) max = 25 m 280 Fi

نصب گردد.باید نزدیک پکیج میعاناتجمع آوري کیتمتر شود، 6دودکش بیش از طولاگر 
پایانه هاي مکش هواي احتراق و محصوالت احتراق هرگز نباید بر روي دیوار مقابل درب ساختمان نصب شود.، 52Cتوضیح: براي مدلهاي 

متر باشد.10میبایست 52Cحداکثر طول دودکش براي مدل هاي 

روشهاي نصب پایانه هاي دودکش جداگانه عمودي.15- 6

(براي مثال بـا  از دیوارهاي ساختمان عبور میکنداز ایزوله بودن آن در مسیرهایی که: اگر از یک داکت خروجی دودکش استفاده میکنید ، مهم
، اطمینان حاصل فرمایید.پشم شیشه)
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L max = 14 m 240 FiL max = 15 m 240 Fi
L max = 12 m 280 Fi L max = 10 m 280 Fi

اتصاالت منبع تغذیه.16
تضمین می شود.مربوطه،و مقرراتطبق قوانین،صحیحنصبایمنی الکتریکی دستگاه فقط توسط 

.اطمینان حاصل فرماییدقطب هاصحیحصالاتازو متصل کنیدرشتهولت تکفاز + اتصال زمین به وسیله کابل سه 220پکیج را به برق
از یک کلید دوپل با کنتاکتهاي جداگانه استفاده نمایید.

استفاده نمائید.mm 8با قطر حداکثر 23x0.75 mmدر صورت تعویض کابل تامین برق از یک کابل  
تغذیه  منبع دستیابی به ترمینال *

متصل نمایید.منبع تغذیه را بوسیله بک کلید دوپل به پکیج
.دو عدد پیچ برد کنترل پکیج را باز کنید
.برد کنترل را بچرخانید
 10(شکل به سیم کشی می رسید، پیچ درب با باز کردن(.

).استفاد نماییدآچار فیوزکش مشکی ازد(براي بررسی یا تعویض فیوزدرترمینال تغذیه برق قرار می گیرتندکارآمپري2فیوز یک 
= اتصال به زمین، L) فاز(–N) نول(قطب ها اطمینان حاصل کنیدشدنوصل از درست:مهم
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10تصویر شماره 

(L) =قهوه اي)(فاز
(N) =آبی)(نول
سبز)/ زمین ( زرد اتصال به = 

= خروجی ترموستات اتاق)2()1(

نصب ترموستات اتاق.17

 به توضیحات قسمت قبل مراجعه نمایید.)10براي دسترسی به ترمینال منبع تغذیه (شکل
را بردارید)2) (1ته روي خروجی هاي (رفپوشش قرار گ.
متصل نماییدترمینالو به دوگیره کابل قرار دادهرشته را در میانکابل دو.

. شرایط تغییر گاز ورودي18

.تنظیم نمایید) G31() یا گاز مایع G20یک تکنسین ماهر می تواند این دستگاه پکیج را براي کار با گاز طبیعی (
را ببینید).11نصب شده متفاوت باشد.(شکل Sitیا Honeywellره کردن رگوالتور فشار ممکن است براساس نوع شیر گاز کالیبفرایند

عملیات زیر را به ترتیب انجام دهید:
 مشعل را تعویض نمائید(مطابق جدول)نازلدر صورت استفاده از گاز مایع
تاژ مدوالتور را تغییر دهید.ول
دستگاه را تنظیم کنید.، با تنظیمات حداکثر و حداقل فشار جدید

هاي گازنازلتعویض .1
.فقط توسط سرویسکار مجاز میبایست انجام شود

تنظیم گاز دستگاه بر مبناي نوع گاز مصرفی.2
دهیدو آن را روبه باال به صورت متصل قرارپوشش برد اصلی را باز کنیدچیدو پ.

1Mترمینال 
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 توضیح داده شده، تنظیم کنید.21را بر اساس گاز مورد استفاده ، همانطورکه دربخش کلید
بر مبناي حداکثر فشارحرارت خروجیاتتنظیم:  2,1
ر دهید.اقریرا باز کنید و نشانگر را روي حالت زمستانورودي به پکیجشیر گاز
  شیر آب گرم را آنقدر باز کنید تا به دبیLit/min10.برسد یا حداکثر حرارت مورد نیاز تنظیم شده محقق شود
 را بردارید.شیر گازروکش
 پیچ برنجیa) به دست آید .1نشان داده شده در جدول گاز ) را باز کنید تا تنظیم فشار
 نقطه تست فشـار شـیر گـاز   رفشار دینامیکی تغذیه کننده پکیج با فشار اندازه گیري شده دبررسی کنیدPa)  مطابقـت  11) (شـکل (

)براي گاز طبیعیmbar  20وG31مایعبراي گاز barm37(داشته باشد.
بر مبناي حداقل فشار گازحرارت خروجی اتتنظیم: 2,2
 کابل تغذیه را قطع کنید و پیچb)1رت خروجی کاهش یافته ، باز کنید(جدول ) را براي تنظیم فشار براساس حرا(
کنید .کابل را دوباره وصل
. روکش مدوالتور را قرار داده وآن را عایق کنید

تنظیمات نهایی  : 2,3
 و نوع گاز مصرفی را روي آن مشخص کنید.  انجام گرفتهبرچسبی روي دستگاه بزنید وتنظیمات

11تصویر شماره 

Fi280 Fi 240گاز مصرفی
G20G31G20G31

نازلقطر  (mm)1,180,741,280,77

فشارمشعل (mbar)*

حرارت خروجی کاهش یافته
1,94,91,84,9

*(mbar)فشار  مشعل

حرارت خروجی اسمی
11,329,411,331,0

15نازلهاتعداد 

1جدول شماره 
O2197 mmH,1 mbar=10

c-1013 mbar240 Fi280 Fi°15شرایط محیط

Honeywell valve - mod. VK  4105 MSIT valve - mod. SIGMA 845
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G20G31G20G31

m3/h2,00 kg/h3,18 m3/h2,34 kg/h 2,73حرارت خروجی اسمی

حرارت خروجی کاهش 
m3/h0,82 kg/h1,26 m3/h0,92 kg/h 1,12یافته

p.c.i.
MJ/m346,30 MJ/kg34,02 MJ/m346,30 MJ/kg 34,02ارزش حرارتی گاز

2جدول شماره 

INFOبر روي نمایشگر حالت. نمایش پارامترها19

روي نمایشگر مراحل زیر را دنبال کنید:جهت نمایش پارامترهاي پکیج 
:12(شکل ثانیه انجام دهید4ه در کمتر از فپشت سرهم و بی وقل زیر رامراحنکته(.
بر خالف عقربه هاي ساعت به طور کامل بچرخانید.را ) (کنترل ولوم.1
در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید.دور ¼به میزانکنترل را ولوم به سرعت .2
به طور کامل بچرخانید.به سمت مقدار حداقلرا بر خالف عقربه هاي ساعتکنترلولوممجددا .3
ببرید.جایگاه اصلی خودسپس دستگیره را به .4

12تصویر شماره 

در حالت : توجهINFOبین حالت )1شکل –4( ، صفحه نمایشA00 وCH temperatureاست. متغیر
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) را براي نمایش اطالعات زیر بچرخانید:دستگیره کنترلی (
A00 :(درجه سانتی گراد)خروجی آب گرم مصرفی
A01فضاي بیرونی متصل باشددر صورتی که سنسور (درجه سانتی گراد): درجه حرارت فضاي بیرون
A02) 230 = %100گاز طبیعی: میزان درصد گاز طبیعی به صورت مادوالر mA -100% = 310 mA LPG(
A03 :حداکثر (%)محدوده ي توان خروجی)R(
A04 :(درجه سانتی گراد)یم آب گرم خروجی مرکزيظي تندما
A05(درجه سانتی گراد): دماي آب گرم خروجی مرکزي
A06میکرو آمپر) جریان یونیزاسیونقدار (: م
 توجه: برنامه هاي کدA06-A08-A09.مورد استفاده قرار نمیگیرند
 عملگرINFO دقیقه فعال میباشد. براي خروج از حالت3برايINFOو یا برق منبع تغذیه را قطع را مجددا تکرار نمایید 4تا 1حل مرا

نمایید.

عملیاتیو تجهیزات . کنترل 20
ین پکیج مطابق با استاندارد هاي اروپا و با موارد ذیل تجهیز گردیده است:ا

يدرجه حرارت حرارت مرکزمیتنظومتریپتانس)(
درجه 80درجه سانتیگراد تا 30مرکزي را تنظیم میکند. مقدار درجه حرارت از حداقل جریان حرارت حداکثراین پتانسیومتر دماي 

حرارت در آن را را در جهت عقربه هاي ساعت و  براي کاهش )1شکلدر 2شماره (کنترلیولومحرارت ش درجه یمیباشد. براي افزا
خالف جهت بچرخانید.

آب گرم مصرفیدرجه حرارت میتنظومتریپتانس)(

60اد تا درجه سانتیگر30مقدار درجه حرارت از حداقل .را تنظیم میکندگرم مصرفیبآدرجه حرارت حداکثراین پتانسیومتر 
را در جهت عقربه هاي ساعت ) 1شکل1(کنترلی ولوممیباشد. براي افزایش درجه حرارت قابل تنظیم ي ورودآبدبیبه بستهدرجه

و  براي کاهش دستگیره را در خالف جهت بچرخانید.
 :اگر سنسور یحتمصرفیآب گرم توجهNTCبوسیله جریان رجه حرارتمورد، کنترل دنیدر اشده است.ضمانتباشد، دهیدبیآس

دماي پکیج است.

(پرشر سوییچ)فشار دودکشچیسوئ
در صورتی که هریک از خطاهاي زیر رخ .را میدهددودکشصحیحعملکرد به شرطبه مشعل اجازه روشن شدنچ یسویپرشر این 
دهد:
باشد.مسدود شده داکت
باشدمسدود شدهيورتون.
 بیفتد.فن از کار
ي و پرشر سوییچ هوا قطع شده استاتصال بین ونتور.

را ببینید)10قسمترانمایش میدهد. (جدول E03میرود و نمایشگر کد stand byدر صورت بروز موارد باالپکیج به حالت 
فعال کردن این وسیله ایمنی ممنوع است.غیرتوجه: 

(ترموستات حد)ترموستات ایمنی گرماي زیاد
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. در این ، قطع می کندبه مشعل را در صورتی که آب سیستم اصلی بیش از حد داغ شده باشداین ترموستات جریان گاز ورودي
اشد.آن برطرف شده بایرادمیشود و روشن کردن آن در صورتی ممکن است که خاموشحالت پکیج 

لت طبیعی کارکرد برسد.) بچرخانید وحداقل دو ثانیه نگه دارید تا سیستم ریست شود و به حارا به سمت ( ) 2(شکلانتخابگر 
ممنوع استغیر فعال کردن این سنسور

الکترود تشخیص شعله
تضمین کننده ایمنی در صورت قطع گاز یا روشن شدن ناقص میباشد. که قرار گرفته د تشخیص شعله در سمت راست مشعل روالکت

میشود.خاموشدر این حالت پکیج 
داقل دو ثانیه نگه دارید تا سیستم ریست شود و به حالت طبیعی کارکرد برسد.) بچرخانید وحرا به سمت ( ) 2(شکلانتخابگر 

(فلو سوییچ)کیدرولیسنسور فشار ه
شود.می روشن مشعلبار باشد5/0ازشیبدر صورتی که فشار آب شهر

 يمرکزگرمایشمدار يبراپمپعملکرد
بروز اشکال یاترموستات نبه دلیل فرمامشعل موش شدن مایش مرکزي تنظیم شده است پس از خاکه پکیج در حالت گرزمانی 

ثانیه بطول می انجامد.180حرکت کمکی کنترل شده به صورت الکترونیکی پمپ براي مدت 
 مصرفیمدار آب گرم يبراعملکرد پمپ

پمپ را براي ،رونیکییکند سیستم کنترلی الکتمدر حالت استفاده از آب گرم مصرفی پس از اینکه سنسور آب گرم مشعل را خاموش 
ثانیه در حال کار نگه میدارد.30
سیستم هاي حرارت مرکزي و آب گرم مصرفی(سیستم حفاظت از یخ زدگی(

C5°به زیر در صورتی که دما مرکزي میباشد، در سیستم حرارتیخ زدگیمدیریت الکتریکی این پکیج داراي سیستم محافظت از 
میرساند.C30°به روشن شده و دماي آب رامشعلبرسد 

.باشد.عمل خواهد کردجریان داشته، این عملکرد در صورتی که پکیج به برق وصل باشد و گاز
مپ)ی پاحتمالمسدوديعدم گردش آب (

.را ببینید) را نمایش میدهد10(بخش E03در گردش نباشد، نمایشگر کد هیاگر آب داخل مدار اول
ل شدگی پمپسیستم ضد قف(عملکرد ضد مسدودي پمپ(

یک دقیقه در هر پمپ به طور خودکار ، )یحالت بهداشتایو / شی(در طول گرمامورد نیاز نباشد یا گرمایشی در صورتی که آب گرم 
.شدخواهديراه اندازساعت24

باشد قابل استفاده است.به برق وصلدر صورتی که پکیج این عملکرد 
دگی شیر سه راهه(سیستم ضد قفل شضد انسدادیسه راهریش(

شیر ،مورد نیاز نباشد، سیستم ضد انسداد شیر سه راهه جهت جلوگیري از رسوبگرمایشیساعت هیچ 24در صورتی که در طول 
.سه راهه را یکبار به کار می اندازد 

(گرمایش مرکزي)شیر ایمنی هیدرولیک
این عملکرد در صورتی که پکیج روشن باشد قابل استفاده می باشد.

شودیاستفاده مایشگرممسیر ياست و براشده میتنظبار3رايبشیرنیافشار
ممنوع استشیمدار گرماهیتخليبرايالهیمتصل شود. استفاده به عنوان وسهیتخللوله به دیبانانیاطمشیر.
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یکیون. کالیبراسیون برد الکتر21

( شکل : ددارقرار offهنگامی که جامپر یا سوییچ در حالت خاموش 
الف) :14

METعملکرد دستگاه با گاز طبیعی :
T.Risc مقدار درجه حرارت پکیج از :°C85 -30
T-Off :150زمان آماده به کارهیثان

الف)-13تصویر شماره (
( شکل قرار دارد  ONهنگامی که جامپر یا سوییچ در حالت روشن 

ب ) :14
GPL عملکرد دستگاه با :LPG

T.Risc مقدار درجه حرارت پکیج از :°C45 -30) جهت گرمایش از
کف)

T-Off  :30ب)-13تصویر شماره (زمان آماده به کارهیثان

ایدداشته باشید قبل از هرگونه تنظیمات، منبع جریان برق را قطع کردهاطمینان: توجه

حسگر شعلهو زنجرقهالکترود تیموقع. 22
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14ماره تصویر ش

احتراقيپارامترها. کنترل 23

اندازه ،را پس از نصباحتراقراندماناجازه میدهد نیتکنسو به شده یبه طور خاص طراحاست کهی دو نقطه اتصالداراياین پکیج 
متصل داکتگاز هیتخلیربه مساتصال اطاز نقیکی.ندارندیسالمتيبرايحاصل شود که محصوالت احتراق خطرنانیاطمگیري نماید و 

به مسیر تهیه هواي احتراق متصل میگردد، نقطه اتصال دیگر .داشتو بازده احتراق نظارتاحتراق محصوالتتیفیبر کمیتوان که ،میباشد
هاي کواکسیال میدهد.دودکشکه اجازه هرگونه بررسی محصوالت احتراق را در حالت استفاده از 

: نموديریاندازه گدودکشگاز مسیردر نقطه اتصال در توانیرا مریزيپارامترها
احتراقمحصوالتحرارتدرجه
 2ژناکسیغلظتO

2کربن دیاکسيغلظت دCO

کربن دمونوکسیغلظتCO

ي ریزه گاندار متیسانت3تا عمق حدود يریاندازه گسنسورقرار دادن بوسیله،هواتهیهسیردر نقطه اتصال در مدیدرجه حرارت احتراق با
.شود
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هد پمپبر حسبخروجینمودار دبی . 24
هوا تخلیه شیر.میباشددو لوله ایکییشیگرمايهاستمیهر نوع سينصب بر رويمناسب براو باالاستاتیکیهددستگاه دارايپمپ

.دهدیمراشیگرماستمیاز سهوا عیسرهیاجازه تخل(ایرونت)در پمپ 

1نمودار 2نمودار 

اتصال سنسور دماي خارج.25
). ی(عرضه شده به عنوان لوازم جانببینی شده استی پیشخارجسنسور دماياتصال دراین پکیج

.دیمراجعه کنسنسورو دستورالعمل عرضه شده با 15شمارهتصویر اتصال، بهيبرا

تصویر
15شماره 

یبه عنوان لوازم جـانب کابلی که 
سنسـور به همراه راعرضه شده

از CN10به رابط ،یخارجيها
ــ وصــل ی پکــیجکــیالکترونردب

15، همانطور که در شکل کنید
.نشان داده شده است

l/h خروجی

O2Hm
هد پمپ

l/h خروجی

O2mH
هد پمپ
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KTبیضـر یپراکنـدگ را طبـق  )1شـکل  2(شیل است، دستگاه کنترل درجه حرارت مدار گرمـا متصیخارجسنسور دمايکه یهنگام

).16(شکل میکندمیتنظ
دهد.  ینشان می راو منحنولومتیموقعنیارتباط بریزتصاویر

Tmمحدوده ي دماي 

Teدماي 
16تصویر شماره 

Tmدوده دماي تحویلی: محTe:دماي خروجی
).  22. (بخش داردT.RISCچیسوئایو جامپر تیبه موقعیبستگTmدرجه حرارت مقدار : مهمنکته: 
.میباشدگرادیدرجه سانت45ایو 85، قابل تنظیمدرجه حرارتحداکثر

DHWآب گرم مصرفیمبدل روش جدا کردن.26

می گردد:جداریبه شرح زیگوشتچیپه اسانی توسطبفیآب گرم مصرمبدل صفحه اي استیل
نمایید.خالی هیتخلریشقیاز طررا پکیجستمیدر صورت امکان، تنها سه،تخلی•
آب گرم مصرفیستمیسهیتخل•
)17(شکل آب گرم مصرفی را باز نمایید و مبدل را از محل خود خارج نماییدمبدلنگهدارندهچیدو پ•

آب سردلتریکردن فزیتم. 27

بلـوك در میباشـد کـه  آب سرد مجهـز ه فیلترباین پکیج
.  رددگیمنصبکیدرولیه

:انجام دهیدمراحل زیر را لتریفکردن زیتميبرا
آب گرم مصرفیستمیسآب هتخلی•
)؛17(شکل سنسور آب مصرفیروي باز کردن مهره •
آن؛ لتریفو فلو سویچ کشیدنرونیب•
هایناخالصحذف•

17تصویر شماره 

فیآب مصرمهره سنسور تشخیص

یپیچ هاي نگه دارنده مبدل آب گرم مصرف
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راهنما:
سنسور اولیه آب گرم.1
کیپس اتوماتيبا.2
فشار آب چیسوئ.3
شیر سه راهه.4
آب گرم مصرفیNTCسنسور.5
(سنسور جریان)فیلتر ورودي آب سرد سوپاپ و .6
موتور شیر سه راهه.7
شیر گاز.8
فنجرقه الکترود.9

گرمایش مرکزي NTCر سنسو.10
ترموستات حد .11
مبدل اصلی.12
هود محصوالت احتراق.13
فن.14

سوییچ فشار هوا.15
نقطه فشار مثبت .16
نقطه فشار منفی.17
الکترود تشخیص شعله.18
مشعل اصلی.19
هاي مشعلنازل.20
منبع انبساط.21
DHWمبدل صفحه اي آب گرم مصرفی.22

(ایرونت)هواگیري اتوماتیک شیر .23
پمپ.24
پرکنریش.25
شیر تخلیه.26
جفشار سن.27
شیر اطمینان.28

پکیجکیشمات. تصویر 28
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Fi—280 Fi 240یکشمینمودار س. 29

18تصویر شماره 

اسوییچ فشار هو اتصال به پراب سنسور خارجی
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رنگ کابلها
Cروشن ی= آب

Mي= قهوه ا
Nمشکی :
R قرمز =

G / V زرد / سبز =
Bدی= سف
Vسبز =

راهنما
P2:آب گرم مصرفیومتریپتانس

: P3گرانتخابS / W / OFF

P4يحرارت مرکزومتری: پتانس
P5 : گرمایشقدرتتنظیم کننده

. اطالعات فنی30

ذیهبلوك ترمینال تغ
تغذیه شبکه برق

علهالکترود حسگر ش

شیر سه راهه

فیسنسور اولیه آب گرم مصر

NTCسنسور
آب گرم مصرفی

رم مصرفی

NTCسنسور 
رکزيحرارت م

سوییچ فشار آب

پمپ

یترموستات ایمن

هالکترود جرق

فیوز 
ترموستات

اتاق

فن 
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ECO3240Fi280 Fiمدل 

II2H3PII2H3Pدسته بندي

kw25,830,1( حداکثر توان کاهش یافته )maxQحداکثر توان ورودي

kw10,611,9فته )( حداقل توان کاهش یاminQحداقل توان ورودي 

Kwتوان خروجی
Kcal/h

24
20.600

28
24.080

Kwتوان خروجی کاهش یافته
Kcal/h

9,3
8.000

10,4
8.900

★★★★★★--CEE /92/42استانداردبا توجه به دیمفيبهره ور

bar33يمرکزشیگرماآبحداکثر فشار 

I810منبع انبساطتیظرف

bar11منبع انبساطفشار 

bar88آب گرم مصرفیحداکثر فشار

bar0,50,5آب گرم مصرفیدینامیکیحداقل فشار 

l/min22آب گرم مصرفیحداقل خروجی 

ΔT = 25 ° Cl/min13,716آب گرم مصرفی در میزان

ΔT = 35 ° Cl/min9,811,4آب گرم مصرفی در میزان

EN 625l/min10,712,5ارد میزان آب گرم مصرفی مطابق با استاند

C12-C32-C42-C52-C82-B22--نوع

mm6060(هم مرکز)دودکشيقطر مجرا

mm100100(هم مرکز)هوا يقطر مجرا

mm8080دو لوله ايدوديقطر مجرا

mm8080هوا دو لوله اييقطر مجرا

Kg/s0,0160,017محصوالت احتراقییدبحداکثر

Kg/s0,0150,017محصوالت احتراقییدبقل حدا

C135140°دودکشيحداکثر دما

C100110°دودکشيدماقل حدا

NOx--33رده 

--خانواده گاز
G20
G31

G20
G31

mbar2020فشار تغذیه گاز طبیعی

mbar3737گاز پروپانتغذیهفشار 

v230230اسمیولتاژ 

Hz5050هیفرکانس منبع تغذ

W135165توان مصرفی

kg3840وزن خالص

ابعاد
mm763763ارتفاع

mm450450عرض

mm345345عمق

بهتوجهباآب یدر برابر رطوبت و نشتی حفاظتکالس 
EN 60529

IP X5DIP X5D

280Fiو 240Fiدل240Fi , 280Fiانفجاري پکیج مدل نقشه.٣١
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پکیجکیشمات. تصویر 28
پکیجکیشمات. تصویر 28
Fi—280 Fi 240یکشمینمودار س. 29

Fi—280 Fi 240یکشمینمودار س. 29
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240و280قطعات متفاوت بین پکیج هاي مدل 
240و280قطعات مشترك در پکیج هاي مدل 

280Fiو 240Fi ,280Fi240Fiمعرفی قطعات پکیج مدل . جدول٣٢

●●SUPORT FRAME ECO35683090نگهدارنده هاي بدنه11

●●LEFT PANEL5681390بدنه چپ22

●●RIGH PANEL5681380بدنه راست33

●●FRONTAL PANEL ECO35116350درب جلوي بدنه44

●●BRACKET-UPPER SUPPORT5110290نگهدارنده باالیی بدنه55

●●BRACKET-LOWER SUPPORT5109640نگهدارنده پایینی بدنه66

●●AIR PRESSURE SWITCH PIPE L=2705408080لوله هاي پرشر هوا-مدلهاي فن دار78

●●RESTRICTOR -AIR INTAKE5108700 حلقه محدود کننده جریا ن هواي ورودي89

●●FLUE ADAPTOR5207060فالنچ دودکش دوجداره910

●●GASKET  ADAPTOR5407890 واشر فالنچ دودکش1011

●●PLATE BLANKING5108690مسدود کننده دریچه هوا سیستم 2لوله اي1112

●●SUCTION CAP GASKET5407400واشرمسدود کننده دریچه هوا سیستم 2لوله اي1213

●●JOINT ASSEMBLY600530بست داخلی مسیر دودکش1315

●●CONVEYTOR BEND5213750صفحه انتقال هوا به اطراف1417

●●PRESSURE SENSING VENTURI5407050ونتوري ایجادکننده اختالف فشار1518

●●WASHER-SEALING5402050واشر آب بندي1621

●FAN5653850فن یک دور 1722

●FAN5655730فن یک دور 1822

●FAN PRESSURE SWITCH628150پرشر سوئیچ فن1923

●FAN PRESSURE SWITCH5663820پرشر سوئیچ فن2023

●●PIPE -VALVE COMPENSATION5407930 لوله انتقال و تعدیل فشار به شیر برقی 2124

●●CONVEYTOR ASSEMBLY5681090پوشش توزیع جریان هوا روي کوره2225

●COMBUSTION CHAMPER ASSEMBLY(24KW)5681180بدنه محفظه احتراق2327

●COMBUSTION CHAMPER ASSEMBLY(31KW)5680950بدنه محفظه احتراق2427

●●INSULATING PANEL5213190 عایق هاي جانبی محفظه احتراق2528

●●INSULATING-REAR PANEL5213290 عایق عقبی محفظه احتراق2629

●●INSULATING PANEL5213340 عایق جلوي محفظه احتراق2730

●●PANEL-COMBUSTION CHAMBER 805111840درب جلوئی محفظه احتراق2831

●HEATING EXCHANGER H20/GAS 24 KW5681190مبدل اصلی2932

●EXCHANGER ASS .CLIP 31KW5680990مبدل اصلی3032

●●O-RING 22*35403130اورینگ هاي آب بندي 3133

●●PRIMARI EXCHANGER FIXING CLIP5113650کلیپس اتصال مبدل اولیه3234

●EXPANSION VESSEL 8L5625560مخزن انبساط 8لیتري3335

●EXPANSION VESSEL 10L5608840مخزن انبساط 10لیتري3435

●●PIPE-EXPANSION VESSEL5653290لوله رابط مخزن انبساط3536

ECO3
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●PANEL-COMBUSTIONBOX FRONT5653710درب جلوي کابین احتراق3637

●PANEL-COMBUSTIONBOX FRONT5656500درب جلوي کابین احتراق3737

●●VIEWING WINDOW  GASKET5401610الستیک دریچه بازدید  3838

●●VIEWING WINDOW5203930دریچه بازدید 3939

●●SURROUND -SIGHT GLASS5115590نگهدارنده شیشه دریچه بازدید 4040

●●BURNER ASSEMBLY (15 ELEMENTS)5653300مجموعه برنر4141

●●BURNER  ELEMENT5604090تیغه برنر4242

●GAS RAMP WITH INJECTORS (N.G.D.1,18)606140توزیع کننده گاز برنر4343

●GAS RAMP WITH INJECTORS (N.G.D.1,28)5680970توزیع کننده گاز برنر4443

●INJECTORS KIT D.0,74601520 نازل هاي گاز مایع4544

●TRANSFORM. KIT  N.G.(18*1,18)608440نازل هاي گاز طبیعی4644

●TRANSFORM. KIT  N.G.(15*1,28)608430نازل هاي گاز طبیعی4744

●TRANSFORM. KIT  LPG(15*0.77)608450نازل هاي گاز مایع4844

●●GASKET-BURNER MANIFOLD5407940 واشر آب بندي کلکتور گاز4945

●●ADAPTOR- MANIFOLD5657180مجموعه رابط کلکتور گاز5046

●●GASKET- MANIFOLD ADAPTOR5407810واشر آب بندي کلکتور گاز5147

●●FLUE SAMPLE PLUG5207070درپوش محل تست دودکش5249

●●LEAD-INGITION ELECTRODE8419050کابل الکترود جرقه5359

●●INSULATION BOOT -  ELECTRODE5407830پایه نصب الکترود و یون5461

●●SEALED CHAMPER HOSE ADAPTER5409570رابط لوله تعدیل فشار5562

●●ELECTRODE -INGITION8422570الکترود جرقه زن5663

PIPE ASSEMBLYلوله رابط پمپ به مبدل اصلی5770 (PUMP/EXCHANGER)5688900●●

●PUMP UP 15-50 AO (GRUNDFOS)5655200پمپ سیر کوالتور 587215-50

●PUMP UP 15-60 AO (GRUNDFOS)5655620پمپ سیر کوالتور 597215-60

●●AUTOMATIC AIR VENT607290شیر هواگیري اتوماتیک 6073

●●O-RING 14X1,78 EP5406360اورینگ آب بندي 6174

●●GROMMET-PIPE ASSEMBLY5404670واشر آب بندي دور لوله6275

●DHW PLATE EXCHANGER (10 plates)5653650مبدل صفحه اي آبگرم مصرفی6376

●DHW PLATE EXCHANGER (14 plates)5655780مبدل صفحه اي آبگرم مصرفی6476

●●DHW PLATE EXCHANGER GASKET5404520واشر آب بندي مبدل صفحه اي آبگرم مصرفی6577

●●ES-PR ASS . C/FILLING 15.07375696180بدنه برنجی بلوك هیدرولیک برگشت 6680

●●FILTER  RESTRICTOR GROUP619050سوپاپ ورودي آب ( مجموعه آهن ربایی) 6781

●●PUMP CONNECTING ELEMENT5210710رابط اتصال پمپ6887

●●FILLING GROUP611930شیر پر کن دستگاه6990

●●DRAINING TAP5652030شیر تخلیه7091

●●SAFETY VALVE 3bar9951170 شیر اطمینان7192

●●MR-US ASS.WITHOUT BYPASS1507345696200بدنه برنجی بلوك هیدرولیک رفت 72102

●●DHW PADDLE GROUP-10.0397627880مجموعه شیر سه راهه73120

●●O-RING5405370اورینگ  74122

●●TEMPERATURE SENSOR8434820سنسور آب گرم مصرفی75131

ECO3
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●●WASHER-SENSOR SEALING5402830واشر آب بندي76132

●●LIMIT THERMOSTAT 1059951610ترموستات حد77135

●●EXCHANGER/V3V PIPE ASSEMBLY5681010لوله رابط مبدل به بلوك رفت78136

●●ELBOW-GAS FLOW OUTLET5210700فلنچ خروجی شیر گاز79137

●●O-RING 22,22X2,625402010اورینگ آب بندي 80138

●●CONNECTOR -GAS VALVE INLET5210630فلنچ ورودي شیر گاز81139

●●GAS VALVE -SIGMA 8450485653610شیر برقی گاز82140

●●SUPORT FREAME5680910شاسی اصلی83147

●●BOX  COVER PARADIGM5412240 قاب پشت پانل کنترل84151

●●PRINT CONTROL PANEL -ECO3 BAXI-5683640پانل کنترل85152

●●PANEL-ACCESS5407660پوشش محفظه ترمینال بورد86153

●●PCB  H ON.ECO3 SM114545686920بورد کنترل87154

●●TERMINAL BLOCK8421590ترمینال برق ورودي88166

●●FUSE  HOLDER5405340پایه فیوز89167

●●FUSE9950580فیوز90168

●●MANOMETER D.409951650فشار سنج91169

●●KNOB FLAK5412700ولومی92174

●●SEALING WASHER G 3/45404650واشر آب بندي93192

●●GASKET 14,2X18X1,55207730الستیک شیر پرکن 94280

95286m5 مهرهNUT M58240530●●

●●LEAD-SENSING ELECTRODE8418870کابل یون 96314

●●CLIP-RETAINING8380680خار موتور شیر برقی سه راهه97336

●●WAY VALVE MOTOR5694580 3موتور شیر برقی سه راهه98337

●●PRESSURE SWITCH9951690پرشر سویچ آب99340

●●FILLING KNOB ASSEMBLY612130دستگیره شیر پرکن100493

●●O-RING400020اورینگ آب بندي 101496

●●O-RING 17,86X2,625404600اورینگ 102511

●●STUD-FRONT PANEL5210670پین نگهدارنده درب کابین احتراق103516

●●CLIP-PLASTIC5407840بست نگهدارنده لوله 104517

●●PIN-HINGED FASIA PANEL 28/28I5107180پین لوالي کنترل پانل105518

●●AIR DEFELECTOR5112050هدایت کننده جریان هواي ورودي106520

●●CABLE-GAS VALVE/IGNITER8510910ترانس جرقه107525

●●NTC SENSOR(ITS)8435360سنسور NTCشوفاژ108528

●●SENSOR HALL EFFECT8435280 کیت الکترونیکی سنسور آب گرم مصرفی109624

●●LEFT AIR DEFLECTOR5115960هدایت کننده جریان هواي ورودي سمت چپ110634

●●ORING 15,60X1,785402700الستیک 111715
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