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مقدمه 

پکيج دودکش دار 24 کيلوواتي کالورا و فن دار 24 و 28 کيلوواتی براي گرمايش شوفاژ و تهيه 
آب گرم مصرفی به شکل ايمن، با کارايي باال، و راحتي بيشتر طراحي شده است. اين پکيج ها هم 

با گاز طبيعي کار مي کنند و هم با گاز مايع. 

اين دفترچه حاوي دستورالعمل نصب و طرز کار دستگاه است. همچنين اطالعات دقيق مربوط 
به داده هاي فني،  انتخاب محل پکيج ،  نصب اتصاالت )سيستم آب، گاز ورودي،  اتصال دودکش، و 
اين  تغذيه برق( به همراه اطالعات مربوط به تبديل نوع گاز، تعمير و نگهداري، و عيب يابي در 
دفترچه راهنما ارايه شده اند. براي افزايش طول عمر پکيج و استفاده بهينه از آن،  قبل از نصب 

اطالعات اين دفترچه را به دقت مطالعه کنيد. 

از اين دفترچه و ساير اسناد به دقت نگهداری کنيد. 

گارانتي و خدمات 
      اين دستگاه داراي دوره گارانتي درزمينه  نقايص مربوط به طرزساخت و مواد مورد استفاده 
در ساخت مي باشد، مشروط بر اين که دستورالعمل ها و هشدارهاي مندرج در اين دفترچه رعايت 
شوند. خدمات و تعمير و نگهداري کلي فقط بايد توسط افراد ماهر و واجد شرايط صورت گيرد. 

      ضمانت نامه بايد در روز نصب توسط نمايندگان خدمات تاييد و ثبت گردد. 
     در صورت کار مطابق با دستورالعمل هاي اين دفترچه، دستگاه نيازي به تعميرات نخواهد 
داشت. براي خدمات دراين زمينه وکسب اطالعات بيشتر با افراد واجد شرايط )نماينده شرکت( 

تماس حاصل نماييد. 

تعریف عالیم 
در برخي موارد براي توجه بيشتر به برخي دستورالعمل ها، عاليم خاصي در جلوي اين دستورالعمل 

ها قرار گرفته اند. در زير اين عاليم شرح داده شده اند. 

- احتياط: احتمال خسارت مالي و/یا صدمه جسمی خفيف 

- هشدار: احتمال آسيب جاني جدي یا مرگ 

قرار  استفاده كننده  باید مورد توجه  : توجه: توضيحات مهم كه 
گيرد. 

: شرایطي كه فقط باید توسط فرد متخصص واجد شرایط بررسي 
شوند. 

اطالعات
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دستورالعمل هاي ایمني و هشدارها 

دستورالعمل هاي ایمني 
در صورت نشت گاز یا احتمال وجود نشتي: 

- شير گاز پکيج و ساير دستگاه هايی را که با گاز کار می کنند ببنديد. 
- اجاق گاز، وسايل خوراک پزی و ساير وسايل مشابه را خاموش کرده و شعله آنها را ببنديد. 

- از روشن کردن کبريت، فندک يا امثال آن خودداری کنيد و سيگار را خاموش کنيد. 
- با باز کردن درب ها و پنجره ها هوای تازه را وارد اتاق کنيد. 

- به کليدها و پريزهای وسايل الکتريکی دست نزنيد. 
- ورودی گاز را از کنتور ببنديد. 

- در محل هايی که احتمال نشت گاز وجود دارد از تلفن استفاده نکنيد. 
- در اسرع وقت با افراد متخصص تماس بگيريد. 

      از قراردادن يا استفاده از مواد ومايعات قابل احتراق يا انفجار در نزديکی پکيج خودداری کنيد. 
      مـحـلول هـای آب و صابـون را از اتصـاالت الکتريکی دور نگه داريد. 

     از مسدود کردن مسيرهای تهويه، مسيرهای هوای موجود در ديوار )که برای ورود هوای باز 
به محل نصب تعبيه شده اند( خودداری کنيد. 

     کپسول گاز مايع را به صورت افقی روی زمين نگذاريد. 
       پکيجهای گازی دودکش دار مجهز به قطعه ای جهت ايمنی قسمت خروجی )سنسور دود( 
هستند. اين قطعه نبايد از حالت فعال خارج شود. در صورت تعويض اين قطعه فقط از قطعات 

اصلی توليدی شرکت استفاده کنيد. 

آماده بودن تاسيسات 
     قبل از نصب پکيج، بايد مدارهای سيستم های آب )مصرفی و مدار بسته( و خط ورودی گاز 

بر اساس مقررات و استانداردهای مربوط تکميل شده باشند. 

تبدیل نوع گاز 
      خريد دستگاه بايد مطابق با نوع گاز مصرفی صورت گيرد. در صورت نياز به استفاده از تبديل 

گاز، اين کار با دريافت هزينه صورت می گيرد. 
     تبديل گـاز از گـاز مايع به گـاز طبيعی و از گاز طبيعی به گاز مايع فقط بايد توسط افراد 
متخصص انجام گيرد. بعد از تبديل گاز، بايد آزمايش نشتی گاز توسط فرد متخصص انجام شود. 
     رگوالتور تنظيم کننده حداکثر فشار بايد در محفظه بسته بوده و برچسب تبديل بايد بعد از 

تبديل گاز بر روی پکيج نصب شود. 

نصب
    نصب پکيج بايد مطابق با مقررات ملی و محلی، مقررات مربوط به ايمنی گاز، استانداردهای 

مربوط و توسط نصاب متخصص صورت گيرد. 
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      دستگاه بايد بر روی ديوار مسدود و محدود نصب شود. 
      نصب دستگاه بايد در محلی انجام شود که دسترسی به پريز برق امکان پذير باشد. 

      نصب دستگاه بايد با اتصال مستقيم به مسير گاز صورت گيرد. 
      هرگونه تغيير در محل دودکش بايد با مشورت افراد متخصص صورت گيرد. 

      برای نوع دودکش دار، لوله خروجی بايد به شکل مناسب به دودکش اصلی متصل شود. 

راه اندازی پكيج و نگهداری آن 
      راه اندازی پکيج بايد حتما توسط فرد متخصص صورت گيرد. 

      نوع گاز )گاز طبيعی يا مايع(، فشار گاز ورودی )بر حسب ميلی بار(، حداکثر فشار آب گرم 
مصرفی )بر حسب بار(، و ولتاژ برق ورودی )بر حسب ولت( بايد بر روی پالک دستگاه درج شده 

و مطابق با تغذيه اصلی باشند. بررسی اين موارد برعهده فرد متخصص است. 
      بعد از راه اندازی، اطالعات مربوط به کار و ايمنی پکيج را از افراد متخصص دريافت کنيد. 

كار با پكيج و تعمير و نگهداری آن 
      برای جلوگيری از کاربرد نادرست و رعايت موارد ايمنی دستورالعمل ها و هشدارهای مندرج 

در اين دفترچه را با دقت مطالعه نماييد. 
     پکيج بايد هر سال يک بار برای تعمير و نگهداری عمومی بررسی و سرويس شود. اين سرويس 

بايد فقط توسط افراد متخصص انجام شود. 
     بـرای تميز کردن سطح خارجی پکيج فقط از دستمال مربوط استفاده کنيد و سپس سطح 
يا  زنگ زدن  يا محلول شيميايی که موجب  مواد  از  به هيچ وجه  کامال خشک کنيد.  را  پکيج 

خراشيدگی پکيج می شوند استفاده نکنيد. 
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محصول 
مشخصات كلی 

پکيج 24 کيلووات دودکش دار کالورا و فن دار 24 و 28 کيلوواتي  براي گرمايش شوفاژ و تهيه 
آب گرم مصرفی طراحي شده است. اين دستگاه می تواند با گاز طبيعی يا گاز مايع کار کند. 

طراحی زيبای اين دستگاه تعمير و نگهداری آن را ساده تر کرده است. ابعاد اين دستگاه کوچک 
)340×454×750 ميليمتر( و لبه های آن گرد است.  

و   ، فشارسنج  پتانسيومترها،  است.  شده  طراحی  کارپژوهشی  اصول  اساس  بر  نيز  کنترل  پانل 
تايمرها )در برخی دستگاه ها( بر روی پانل کنترل زير پوشش پالستيکی نصب شده اند و امکان 
مشاهده عملکرد و خطا يا عيب موجود در پکيج از طريق سيگنال LED و بدون نياز به باز کردن 

پوشش وجود دارد. 

اين  کند.  تضمين می  را  ايمنی دستگاه  و  عملکرد درست  ميکروکنترلر  برای  برد طراحی شده 
بخش کنترلی راه اندازی شير گاز، فن، پمپ، و شير سه راهه )در نوع دو مبدل( را بر عهده دارد. 
شعله دستگاه مرتبا کنترل می شود. امکان مشاهده تنظيم شعله از طريق شيشه روی پانل جلويی 

وجود دارد. 

احتياط: برای جلوگيری از سوختگی، از تماس 
مستقيم با شيشه جلوگيری كنيد. 

محفظه اشتعال از فوالد ضد زنگ ساخته شده و در برابر فشار گرمايی مقاوم است. بخش اشتعال 
بدون صدا کار می کند و به دليل پخش يکنواخت گاز اشتعال آن دارای کارايی باال و آلودگی کم 
است. محفظه احتراق دارای ابعاد ايده آل، عايق گرمايی مناسب، ابزارهای الزم برای جلوگيری از 
تلفات گرمايی، کارايی باال، و ميزان پايين انتشار گاز است. طراحی بخش اشتعال و احتراق به گونه 

ای است که بيشترين صرفه جويی در انرژی و حداقل ميزان صدا را ايجاد می کند. 

پمپ دستگاه دارای تخليه خودکار هوا و سه حالت کاری است. پکيج به صورتی طراحی شده که 
بعد از اتمام گرمايش شوفاژ و تهيه آب گرم مصرفی پمپ مدت زمان معينی به کار خود ادامه می 

دهد تا از جمع شدن گرما در مدار آب جلوگيری شود. 

انتقال دهنده حرارت از مس ساخته شده و برای جذب شوک حرارتی طراحی شده است. اين 
قسمت دارای طول عمر زياد، بهره وری باال، و فاقد کلسيم است. 

در نوع تک مبدل ، وجود بخش انتقال دهنده حرارت باعث کارايی بيشتر در گرمايش آب می 
شود. 
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سيستم های ايمنی دستگاه تضمين کننده ايمنی دستگاه و افراد هستند. اين سيستم های ايمنی 
عبارتند از: 

      سنسور ايمنی دودکش 
      سنسور ايمنی خاموش شدن شعله 

      سنسور ايمنی جلوگيری از افزايش شديد دما )بيش از 105 درجه سانتيگراد(
      سنسور جلوگيری از افزايش شديد دما در گرمايش آب مصرفی )بيش از 75 درجه سانتيگراد( 

      سنسور ايمنی جلوگيری از افزايش شديد دما در گرمايش شوفاژ  )95 درجه سانتيگراد(
      شير ايمنی محافظت در برابر فشار باالی آب )3 بار( 

      سوييچ ايمنی محافظت در برابر فشار کم آب )0/8 بار( 
 )185 VAC( سيستم محافظت در برابر کاهش ولتاژ      

      سيستم محافظت در برابر تجمع آب گرم )به همراه مداربای پس به اضافه پمپ چرخشی( 
      سيستم محافظت در برابر يخ زدگی )برای فعال شدن اين حالت دستگاه بايد در حالت آماده 

به کار )Stand-By( باشد. 
      سيستم جلوگيری از توقف کار پمپ 

      سيستم جلوگيری از توقف کار شير سه راهه )در نوع دو مبدل( 
      تهويه خودکار هوا

      منبع انبساط 
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عالمت های مربوط به دستگاه 
 جدول 1

داده های فنی 
پکيج دودکش دار 24 کيلووات کالورا )CA24BB( يک پکيج نوع B است )EN 297(. پکيج 
های نوع B دارای محفظه احتراق باز هستند. هوای الزم برای احتراق از هوای اتاق تامين می شود 
و محصوالت احتراق از طريق لوله به دودکش اصلی منتقل می شود. به همين دليل اين دستگاه 

ها به عنوان دستگاه های گازی وابسته به هوا شناخته می شوند. 

پکيجهای گازی 24 و 28 کيلووات فن دار کالورا) CA 24 HB, CA 28 HB ( جز پکيجهای 
نوع C هستند )EN 483( اين نوع پکيجها دارای محفظه احتراق بسته هستند. هوای باز الزم 
برای احتراق به شکل مستقل و از طريق اتاق نصب و با استفاده از مسيرهای هوای هم مرکز/ 
دودکش ها تامين می شود و محصول ناشی از احتراق از طريق همين مسيرهای هوا يا دودکش 
ها خارج می شوند. به همين دليل اين نوع پکيجها دستگاه های گازی مستقل از هوا ناميده می 

شوند. 

 تَضیح ػالهت
CA 24 BB (تک هجذلکیلٍَات کبلَرا )ًَع  24دٍدکص دار  پکیح 
CA 24 HB (تک هجذل)ًَع  کبلَراهذل دار في کیلَ ٍات  24 پکیح 
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 جدول 2

برای محاسبه مصرف گاز ؛  گاز طبيعی: Hu= 9/59 کيلو وات ساعت بر متر مکعب 
                                  گاز کپسولی: Hu= 12/793 کيلو وات ساعت بر کيلوگرم 

 
 CA 24 BB CA 24 HB واحد 

  2H3 B/P 2H 3B/P دسته تندی گاسها*
  B11BS C12x C32x پکیجوع ن

شهزیگاس  شهزیگاس  نوع گاس   
  گاس کپسول گاس کپسول 

    عولکزد 
4/8 حداقل فشار، حداقل گزهای خزوجی  4/8  کیلووات 

 کیلووات 24 24 حداکثز فشار، حداکثز گزهای خزوجی
P%80  2/19 گزهای خزوجی  2/19  کیلووات 
Qmin 3/9 ، حداقل تار حزارتی  3/9  کیلووات 
Qmax6/26 ار حزارتی ، حداکثز ت  6/26  کیلووات 
Q80%3/21 ، تار حزارتی  3/21  کیلووات 

    هصزف گاس 
)تار حداکثز( شهزیگاس   77/2  73/2  هتز هکعة تز ساعت 
)تار حداقل(  شهزیگاس   97/0  96/0  هتز هکعة تز ساعت 
08/2  کپسولگاس   08/2  کیلوگزم تز ساعت 

    فشار گاسی ورودی 
20/25  شهزیگاس   20/25  هیلی تار 
37/28  کپسولگاس   37/28  هیلی تار 

    آب گزم خانگی 
یتز تز دقیقهل 3 3 حداقل هیشاى جزیاى تزای فعال شدى   

 لیتز تز دقیقه 10 (Δt=34)10(Δt=34) حداکثز هیشاى جزیاى 
3/0 حداقل فشار کاری   3/0  تار 
 تار 10 10 حداکثز فشار کاری 

35-60 تاسه تنظین دها   60-35  درجه سانتیگزاد 
زهایش هزکشیگ     

8/0 حداقل فشار کاری   8/0  تار 
 تار 3 3 حداکثز فشار کاری 

40-80 تاسه تنظین دها   80-40  سانتیگزاد 
    اطالعات کلی 

 ولت / هزتش هزتش AC – 50ولت  230 هزتش AC – 50ولت  230 تغذیه تزق 
 وات 150 150 هصزف تواى تزقی 

 لیتز 8 8 هحفظه انثساط 
ارتفاع(× عزض × اتعاد )طول   340×454×750  340×454×750  هیلیوتز 

7/33 وسى  7/33  کیلوگزم 
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CA 24 BB – 1-کابل تغذيه برد اصلی نمودار سيم کشی

3- پمپ

5- الکترود يونيزاسيون

6- الکترود جرقه زن )اتصال زمين( 

7- الکترود جرقه زن 

8- کليد خاموش/روشن 

9- فيوز 2 آمپر

10- ترمينال و فيوزها 

11- سنسور دود

12- سنسور آب بهداشتی

13- سنسور مدار بسته

14- اتصال کوتاه 

15- توربين 

16- سنسور فشار آب

17- سنسور حد 

20- شير گاز 

31- ترموستات اتاقک )در برخی مدل ها( 

32- تايمر )در برخی مدل ها( 

33- ترمينال )چهار راه( 

34- تغذيه تايمر )در برخی مدل ها( 

LED L3 -41

LED L4 -42

LED L6 -43

LED L7 -44

45- دکمه شروع به کار مجدد )ری ِست( 

P B3 46- دکمه

47- دکمه PB4 )برای تميز کردن دودکش( 

48- پتانسيومتر کنترل کننده دمای گرمايش شوفاژ

49- پتانسيومتر کنترل کننده دمای آب گرم مصرفی 
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CA 24 HB – 1- کابل تغذيه برد اصلی نمودار سيم کشی

3- پمپ

5- الکترود يونيزاسيون 

6- الکترود جرقه زن )اتصال زمين( 

7- الکترود جرقه زن 

8- کليد خاموش/روشن 

9- فيوز 2 آمپر 

10- ترمينال و فيوزها 

11- سنسور دود

12- سنسور آب بهداشتی

13- سنسور مدار بسته

14- اتصال کوتاه 

15- توربين 

16- سنسور فشار آب

17- سنسور حد 

20- شير گاز 

31- ترموستات اتاقک )در برخی مدل ها( 

32- تايمر )در برخی مدل ها( 

33- ترمينال )چهار راه( 

34- تغذيه تايمر )در برخی مدل ها( 

LED L3 -41

LED L4 -42

LED L6 -43

LED L7 -44

45- دکمه شروع به کار مجدد )ری ِست( 

P B3 46- دکمه

47- دکمه PB4 )برای تميز کردن دودکش( 

48- پتانسيومتر کنترل کننده دمای گرمايش شوفاژ

49- پتانسيومتر کنترل کننده دمای آب گرم مصرفی 
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CA 24 HM و CA 28 HM – 1- کابل تغذيه برد اصلی نمودار سيم کشی

3- پمپ

5- الکترود يونيزاسيون

6- الکترود جرقه زن )اتصال زمين( 

7- الکترود جرقه زن 

8- کليد خاموش/روشن 

9- فيوز 2 آمپر 

10- ترمينال و فيوزها 

11- سنسور دود

12- سنسور آب بهداشتی

13- سنسور مدار بسته

14- اتصال کوتاه 

15- توربين 

16- سنسور فشار آب

17- سنسور حد 

20- شير گاز 

31- ترموستات اتاقک )در برخی مدل ها( 

32- تايمر )در برخی مدل ها( 

33- ترمينال )چهار راه( 

34- تغذيه تايمر )در برخی مدل ها( 

LED L3 -41

LED L4 -42

LED L6 -43

LED L7 -44

45- دکمه شروع به کار مجدد )ری ِست( 

P B3 46- دکمه

47- دکمه PB4 )برای تميز کردن دودکش( 

48- پتانسيومتر کنترل کننده دمای گرمايش شوفاژ

49- پتانسيومتر کنترل کننده دمای آب گرم مصرفی 
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پكيج 

احتياط: در هنگام حمل و نگهداری پكيج به دستورالعمل های مندرج 
بر روی جعبه توجه كنيد. 

در  يونوليت  دارای  و  ميليمتر  ابعاد 422×522×867  با  مقوايی  ای  دارای جعبه  اين محصول   -
قسمت های فوقانی و تحتانی است )شکل 2-الف( 

                               )ب(                                                      )الف(

قطعات الزم برای نصب پکيج ) قالب ديـواری ، 5 قطعه واشـر برای اتصـاالت آب و گـاز( 
در درون يونوليت باالی جعبه قرار گرفته اند )شکل 2-ب(. ساير قطعات شکل 2-ب در برخی 

دستگاه ها وجود دارند. اين قطعات عبارتند از: 

  قالب برای نصب 
  لوله های اتصاالت گرمايش شوفاژ )دو لوله 3/4  اينچی(

  لوله های اتصاالت آب گرم مصرفی )دو لوله 1/2  اينچی( 
  لوله ورودی گاز )يک لوله 3/4 اينچی( 

  مغزی )دو قطعه 1/2 و سه قطعه 3/4 اينچی( که با گيره فنری به هم متصل شده اند
  چهار واشر 1/2 و شش واشر 3/4  اينچی برای اتصاالت آب و گاز 

مهره 1/2
مهره 3/4

لوله های گرمایش شوفاژ

قالب دیواری نصب

فوم باالیی

لوله های آب بهداشتی

) شكل 2 (

قالب كناری نصب  

لوله ورودی گاز
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← - برای نوع مجهز به فن در کنار پکيج گفته شده، مجموعه دودکش دو جداره نيز در جعبه 
مقوايی قرار گرفته که شامل موارد زير است:  

1( زانوی 90 درجه )قطر 60 و 100 ميليمتر(
 ) EPDM ( واشر چرمی )2

3(گيره اتصال
4( پيچ ) 6 عدد ( 

5( واشر
6( بست های اتصال درونی و بيرونی ديوار

7( لوله دوجداره دودکش

1(

5(

2(

6(

3(

7(

4(
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نصب 

انتخاب محل پكيج 
پکيج بايد بر اساس موارد ايمنی مربوط به گاز و استانداردهای آن نصب شود. به عالوه، فواصل 
نگهداری، و  تا سرويس کردن،  باشند  به صورت نشان داده شده در شکل 4  بايد  اطراف پکيج 

استفاده از پکيج راحت تر باشد. 

شکل 4- حداقل فاصله پکيج از سقف و جداره ها 

هشدار: دستگاه باید در محلی قرار گيرد كه دسترسی به پریز 
برق وجود داشته باشد. 

- دستگاه بايد بر روی ديوار بسته و محصور نصب شود. 

- در هنگام کار، دمای سطح بيرونی پکيج از 85 درجه سانتيگراد تجاوز نمی کند به همين دليل 
مراقبت بيشتر برای مصالح ساختمانی )مصالح قابل احتراق( الزم نيست. 
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هشدار: برای پكيج های دودكش دار، اتصال دودكش و خروجی 
گاز باید بر اساس قوانين و مقررات، استانداردها، و نكات ایمنی 

مربوط به گاز انجام شود. 

← پکيجهای دودکش دار را نبايد در داخل اتاق خواب، نشيمن، حمام، و يا اتاق های دارای دوش 
و يا حاوی مواد و مايعات اشتعال پذير نصب کرد. همچنين، اين پکيجها نبايد در اتاق هايی که 

گرد و غبار با رطوبت باال دارند نصب شوند. 

← شرايط کلی برای نصب پکيجهای دودکش دار: 
- اتاقی که پکيج در آن نصب می شود بايد به ازای هر يک کيلو وات گرمای خروجی يک متر 
مکعب حجم داشته باشد. برای پکيجهای 24 کيلووات، حجم اتاق نصب پکيج بايد حداقل 24 متر 
مکعب باشد )شکل 5-الف(. همچنين تهويه هوای متصل  به هوای بيرون با سطح مقطع 150 

سانتيمتر مربع بايد برای پکيج در نظر گرفته شود. 

- اگر حجم اتاق از ميزان يک متر مکعب به ازای هر کيلووات کمتر باشد )مثال حجم کمتر از 24 
متر مکعب برای پکيج 24 کيلو واتی(، در اين صورت تهويه متصل به اتاق مجاور با سطح مقطع 
150 سانتيمتر مربع مورد نياز است که يکی از آنها در سطح فوقانی و ديگری در سطح تحتانی 
ايجاد می شود. اتاق مجاور نمی تواند حمام، نشيمن، يا اتاق خواب باشد. حجم کل اتاق نصب و 
اتاق مجاور در اين حالت بايد 24 متر مکعب باشد. تهويه اضافی هوا نيز بايد بر روی همان ديوار 

در نظر گرفته شود )شکل 5-ب(. 

رسيدن  باعث  كه  هوا  تهویه  منافذ  كردن  مسدود  از  هشدار: 
هوای آزاد به اتاق می شوند خودداری كنيد. 
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شکل 5

الف( حجم اتاق نصب بيشتر از يک متر مکعب به ازای هر کيلووات

ب( حجم کمتر از يک متر مکعب به ازای هر کيلووات 
حجم کل اتاق 1 و 2 بيشتر از يک متر مکعب به ازای هر کيلووات است.

شماره 1 نشان دهنده اتاق نصب و شماره 2 نشان دهنده اتاق مجاور است. 
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نصب دودكش گاز آالینده 
- پکيج بايد تا حد امکان به دودکش اصلی نزديک باشد و طول افقی دودکش پکيج نبايد از طول 

حداکثر مورد تاييد شرکت گاز تجاوز کند. 
- حداقل فاصله بين زانو و قسمت باالی پکيج بايد 39 ميليمتر باشد. 

- دودکش بايد داری شيب اندک 3 درصد درجه به سمت ورودی دودکش اصلی باشد به گونه ای 
که سطح مقطع دودکش اصلی کاهش پيدا نکند. ) شکل 6 (

- جنس لوله دودکش می تواند از فوالد ضد زنگ، فوالد لعاب دار، يا ساير مواد مورد تاييد باشد. 
قطر لوله دودکش نيز بايد متناسب با خروجی هود انتخاب شود. 

- ورود لوله دودکش به اتاق خواب، نشيمن، حمام، يا اتاق های حاوی مواد و مايعات اشتعال پذير 
مجاز نيست. 

- فاصله لوله دودکش از مواد قابل اشتعال بايد حداقل 20 سانتيمتر باشد. 

برای  دود  سنسور  به  مجهز  دار  دودكش  گازی  پكيجهای  هشدار: 
ایمنی خروجی گاز هستند. هرگز به این قطعه دست نزنيد. 
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لوله دودکش دستگاه بايد به دودکش اصلی مورد تاييد متصل شود. 
- حداقل طول عمودی دودکش اصلی بايد 4 متر باشد. 

- دودکش اصلی بايد بررسی و تميز شود. 

هشدار: در مورد پكيجهای گازی فن دار محل پكيج و ترمينال هوا و 
دودكش باید بر اساس مقررات و استانداردها و نكات ایمنی مربوط به 

گاز انتخاب شوند. 

پکيج فن دار برای نصب در محيط خارجی مناسب نيست و بايد دردرون ساختمان نصب 
شود. 

- در صورت نشتی گاز، بر اساس قوانين محلی و ملی اتاق نصب پکيج را تهويه کنيد، اگرچه اين 
نوع پکيجها مستقل از حجم اتاق و تهويه هستند.

هشدار: از مسدود كردن مسيرهای تهویه هوا كه هوای آزاد را به اتاق 
نصب می آورند خودداری كنيد. 

ترمينال تهويه يا دودکش بايد به هوای بيرون راه داشته باشد و امکان عبور آزادانه هوا در آن
درتمامی زمان ها وجود داشته باشد. 

- حداقل فاصله ترمينال تا موانع و منافذ تهويه بر اساس مقررات ملی و محلی مشخص می شوند. 
- برای جلوگيری از ورود بخار متراکم شده به پکيج، مسيرهای هوا و دودکش ها بايد دارای زاويه 

ای در حدود 10 تا 20 درصد به سمت پايين باشند. 
نصب پكيج 

بعد از انتخاب محل نصب مراحل زير را انجام دهيد: 
- با استفاده از کاغذ محل سوارخ ها و نصب بست ها را بر روی ديوار مشخص کنيد. 

- با استفاده از دريل ديوار را سوراخ کرده و قالب های ديواری را با استفاده از سه پيچ نصب کنيد. 
سپس بست های نصب پکيج را با استفاده از دو پيچ نصب کنيد. 

- پکيج را روی بست های ديواری قرار دهيد. 
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اتصاالت 

اتصال دودكش 
دودکش را به هود دستگاه متصل کنيد. دو قطعه در هود برای محدود کردن حداکثر ميزان ورود 

لوله دودکش در نظر گرفته شده اند. 

 در صورت بروز اختالل در تخليه مواد حاصل از احـتراق، سنسور  
دود ورودی گاز را قطع می كند )به قسمت عيب یابی مراجعه كنيد(. 

برای پکيج های 24 يا 28 کيلو وات فن دار، سه نوع مختلف سيستم هوا و دودکش قابل 
استفاده هستند: 

الف( سيستم طراحی شده بر اساس مسيرهای هم محور افقی 
ب( سيستم طراحی شده بر اساس دو مسير جداگانه 

پ( سيستم طراحی شده بر اساس مسيرهای هم محور عمودی 

برای  فقط  دستگاه  این  همراه  دودكش  و  هوا  مسيرهای  مجموعه 
با  دیگر  انواع  از  استفاده  برای  هستند.  استفاده  قابل  افقی  طراحی 

افراد متخصص تماس بگيرید. 

الف ( اتصال با استفاده از مسيرهای هم محور افقی 
زانوی هم محور 90 درجه را می تواند در موقعيت های مختلف بر روی پکيج قرار داد )شکل 9(. 

قطعات مربوط به مجموعه لوله های هوا و دودکش بر اساس شکل 10 نصب می شوند. 
- واشر تخت 96 يا 3/128 ميليمتری را روی زانو محکم کنيد. 

- واشر 60 ميليمتری را بر روی مفصل داخلی زانو )خروجی فن( قرار داده و محکم کنيد. 

اطالعات

اطالعات
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- واشر 60 ميليمتری را بر روی مفصل داخلی زانو قرار داده و محکم کنيد )لوله 860 ميليمتری(
- واشر 100 ميليمتری را بر روی مفصل داخلی زانو قرار داده و آن را محکم کنيد )لوله 860 

ميليمتری(
- زانوی 90 درجه را با استفاده از چهار پيچ بر روی پکيج پيچ کنيد. 

برای جلوگيری از ورود بخار متراكم به پكيج، مسيرهای هوا و دودكش 
باید با شيب كم 10 تا 20 درصد به سمت پایين نصب شوند. 

در صورت کوتاه بودن لوله هوا يا دودکش، لوله هايی به طول مورد نياز را به افراد متخصص يا
مراکز خدمات سفارش دهيد. از قطعات دودکش ساير مارک ها و يا انواع ديگر استفاده نکنيد. 

قطعات مربوط به نصب افقی دودکش و مسير هوا )شکل 11( 
 Ø 60 / 100 الف( لوله اضافی هم مرکز به طول 500 ميليمتر و قطر

 Ø 60 / 100 لوله اضافی هم محور به طول 1000 ميليمتر و قطر 
 Ø 60 / 100 ب( زانوی هم مرکز قائم به قطر

 Ø 60 / 100 پ( زانوی 45 درجه هم مرکز به قطر

اطالعات

) الف ) ب ) پ
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طول کل مسير هوا يا دودکش افقی نبايد از 3 متر تجاوز کند. به عالوه، اين محدوده طولی به
ازای هر زانوی قائم هم مرکز يا هر دو قطعه زانوی 45 درجه يک متر کاهش می يابد )شکل 12(. 

حداکثر تعداد زانوی قائم مجاز سه عدد است. 
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← نصب فلنج محدود كننده: 
فلنج محدود کننده بايد بر روی خروجی فن و با توجه به طول مسير هوا يا دودکش نصب شود تا 

احتراق به شکل موثر انجام شده و محصول ناشی از احتراق نيز مناسب باشد. 

جدول 3 

فلنج محدود كننده هوا

 
 محدود کننده )میلیمتر( حداکثر طول )متر( طول )متر( زانو محصول

CA 24 HB 

 متر 1کمتر از  1×09˚
3 

45 
 40 متر 2تا  1 1×09˚
 - متر 3ا ت 2 1×09˚
 کمتر از یک متر 2×09˚

2 
40 

 - یک تا دو متر 2×09˚
 - 1 کمتر از یک متر 3×09˚

CA 24 HM 
 

CA 28 HM 

 متر 1کمتر از  1×09˚
3 

46 
 40 متر 2تا  1 1×09˚
 - متر 3تا  2 1×09˚
 کمتر از یک متر 2×09˚

2 
40 

 - یک تا دو متر 2×09˚
 - 1 کمتر از یک متر 3×09˚
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ب( اتصال از طریق دو مسير جداگانه 

حاکثر طول مسير هوا و دودکش در جدول 4 ارايه شده است. اين دو مسير بايد با يکديگر موازی 
باشند )شکل 15(. 

- مجموعه دوتايی مسير هوا و دودکش به همراه قطعات )شکل 14(: 
1( مجموعه دوتايی مسير هوا و دودکش 

2( لوله اضافی به طول 500 ميليمتر و قطر 80 ميليمتر 
لوله اضافی به طول 1000 ميليمتر و قطر 80 ميليمتر 

3( زانوی 90 درجه به قطر 80 ميليمتر 
4( زانوی 45 درجه به قطر 80 ميليمتر 

1 (

2 ( 3 (

شكل 14

شكل 15

4 (
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جدول 4 
 

پ( اتصال با استفاده از مسيرهای هم محور عمودی 

اتصال عمودی دودکش را می توان با استفاده از لوله های هم محور 60 و 100 ميليمتری يا 
80 و 125 ميليمتری طراحی کرد. طول کل مسير برای سيستم عمودی 60 و 100 ميليمتر و 
سيستم عمودی 80 و 125 ميليمتر به ترتيب 3 متر و 8 متر می باشد. به عالوه، به ازای هر زانوی 
هم محور قائم اضافی و هر دو زانوی 45 درجه يک متر از طول حداکثر کم می شود )شکل 17(. 

- مجموعه مسير هوا و دودکش )60 و 100 ميليمتری( به همراه قطعات )شکل 16(: 
 Ø 60 / 100 ،1( مفصل اتصال عمودی هم محور

 Ø 60/ 100 2( زانوی 90 درجه هم محور
 Ø 60 / 100 3( لوله بلند هم محور به طول 500 ميليمتر و قطر

 Ø 60 / 100 لوله بلند هم محور به طول 1000 ميليمتر و قطر
4( رابط خروج از سقف 

 Ø 60 / 100 5( کالهک عمودی هم محور به قطر
 Ø 60 / 100 6( زانوی هم محور 45 درجه به قطر

1( 2( 3(

4( 5( 6(

 

 ییزانو محصول
 طول )میلیمتر(
برای لوله های از 

 هم جدا شده

 حداکثر طول
میلیمتر( برای لوله )

 های از هم جدا شده

 حداکثر طول
میلیمتر( برای لوله )

 شدهنهای از هم جدا 

محدود کننده فلنچ 
 )میلیمتر(

CA 24 HB ˚09×1 11 11 1 24 
CA 24 HM ˚09×4 14 14 4 24 

CA 28 HM 
˚09×1 14 14 4 - 
˚09×4 11 11 3 - 
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 Ø 60 / 100 جدول 5      محدودکننده های مورد استفاده برای مسيرهای هم محور با قطر

در صورت استفاده از لوله های هم محور 80 و 125 ميليمتر: 

- در طول های کمتر از 2 متر، از همان محدود کننده های مندرج در جدول باال استفاده کنيد. 
- در طول بين 2 تا 8 متر، از محدود کننده استفاده نکنيد. 

شكل 17- نمونه اتصال با استفاده از لوله های هم محور عمودی 60و 100 ميليمتر 

 
 محدود کننده )میلیمتر( حداکثر طول )متر( طول )متر( زانو محصول

CA 24 HB 

 متر 1کمتر از  -
3 

45 
 44 متر 2تا  1 -
 - متر 3تا  2 -

 کمتر از یک متر 1×49˚
2 

44 
 - یک تا دو متر 1×49˚
 - 1 کمتر از یک متر 2×49˚

 
CA 24 HM 

 
CA 28 HM 

 متر 1کمتر از  -
3 

46 
 44 متر 2تا  1 -
 - متر 3تا  2 -

 کمتر از یک متر 1×49˚
2 

44 
 - یک تا دو متر 1×49˚
 - 1 کمتر از یک متر 2×49˚
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سيستم ورودی گاز و آب 

- اتصاالت آب و گاز بين پکيج و بست های ديواری را می توان با استفاده از چند لوله و مغزی 
مطابق شکل 18 محکم کرد. 

a( مسير رفت گرمايش شوفاژ؛ 3/4 اينچ 
b( خروجی آب گرم مصرفی ؛ 1/2 اينچ

c( ورودی گاز
d( ورودی آب گرم مصرفی ؛ 1/2 اينچ 

e( مسير برگشت گرمايش شوفاژ؛ 3/4 اينچ 

- در ورودی گاز و نيز ورودی مدارهای گرمايش شوفاژ و آب گرم مصرفی بايد از شيرهای مناسب 
استفاده کرد. همچنين در مسير برگشت گرمايش شوفاژ و ورودی 1/2 اينچ آب گرم مصرفی بايد 

از فيلتر آب استفاده نمود. 

- در خروجی شير اطمينان مربوط به فشار 3 بار بايد از يک لوله پالستيکی استفاده کرد. اين لوله 
بايد به خط تخليه متصل شود. 

- اتصال بين دستگاه و ورودی گاز بايد با استفاده از لوله های خم شونده و انعطاف پذير انجام 
شود. 

براكت نصب

مهره 1/2

مهره 3/4
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تغذیه برق 
نصب دستگاه بايد مطابق با دستورالعمل های محلی و ملی انجام شود. 

پکيج بايد دارای سيم اتصال به زمين باشد. تغذيه دستگاه برق 220 ولت متناوب 50 هرتز است. 

هشدار: قبل از اتصال سيم برق، جهت جلوگيری از برق گرفتگی، برق 
را قطع كنيد. 

هشدار: در صورت خرابی سيم برق ، سيم را با سيم خریداری شده 
مخصوص از توليد كننده یا نماینده خدماتی تعویض كنيد. 

اتصال ترموستات اتاق )در برخی مدل ها( 
شما می توانيد از دو نوع مختلف ترموستات هانی ول )Honeywell( جهت کنترل دمای سيستم 

استفاده کنيد:
 T6360A1004 ترموستات مدل               CM700 ترموستات ديجيتال برنامه پذير مدل 

 
الف ترموستات ساده اتاق برای دمای 10+ تا 30+ درجه سانتيگراد 

ب- CM700 برنامه 7 روزه؛ حداکثر 4 سطح متغير در هر روز؛ قابليت محافظت در برابر يخ 
زدگی به صورت برنامه پذير

توجه: مارک ترموستات مورد استفاده حتما باید هانی ول باشد. در 
غير این صورت ممكن است دستگاه دچار اشكال شود. در این حالت 

فروشنده هيچ مسئوليتی نخواهد داشت. 

- اتصال ترموستات اتاق در نمودار سيم کشی )1c-1b-1a( نشان داده شده است. 

- ورودی شماره 3 و شماره 4 ترمينال 33 را با استفاده از پل به هم متصل کنيد. 
- ترموستات را به همين ورودی ها متصل کنيد. 

اطالعات
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راه اندازی پكيج 
كنترل نهایی و تست قبل از راه اندازی 

بعد از نصب و انجام اتصاالت )دودكش، برق، ورودی گاز و مدار آب(، 
مطابق با مقررات شركت گاز و استانداردهای مربوط، كنترل نهایی و 

تست قبل از راه اندازی باید توسط متخصص صورت گيرد. 

1- پرکردن پکيج و مدار گرمايش شوفاژ با آب 

- ابتدا تمام شيرهای رادياتور را باز کنيد. 
- شيرهای ورودی و خروجی گرمايش شوفاژ را کنترل کنيد. اين شيرها بايد باز باشند. 

- پانل جلويی، پوشش بدنه )در پکيج های فن دار ( ، و قسمت سمت راست پانل را باز کنيد. 
- پيچ هواگيری روی رادياتور را باز نماييد .

- شير ورودی  را به آرامی باز کنيد تا سيستم پر شود. 
- وقتی آب شروع به ريزش کرد، پيچ هواگيری رادياتور را ببنديد .

- پرکردن آب را تا زمانی ادامه دهيد که فشار سنج ميزان 1/5 تا 2 بار را نشان دهد. 
- شير ورودی را ببنديد. 

احتياط: از بستن شير ورودی مطمئن شوید. در غير این صورت 
آب می تواند باعث نشتی و خسارت شود. 

- پيچ هوا را باز کنيد تا آب شروع به ريزش کند. اين کار را برای تمام رادياتورها انجام دهيد. 
- يک بار ديگر ميزان فشار آب گرمايش شوفاژ را بر روی فشار سنج چک کنيد و شير ورودی را 

باز کنيد تا ميزان فشار به 1/5 تا 2 بار برسد. 
- برای گرمايش موثر بايد لوله های رادياتور هواگيری شوند. 

- در نهايت وجود نشتی در رادياتور يا لوله های آب را بررسی کنيد. 

2- شير آب گرم را باز کرده و مدار آب گرم مصرفی را بررسی کنيد. نشتی لوله های آب را بررسی 
نماييد. 

3- مجموعه دودکش را از نظر مطابقت با استانداردها و داشتن قطعات اصلی بررسی کنيد. 

اتصاالت برقی پکيج بايد دارای اتصال به زمين و مطابق با شرايط منبع تغذيه )220 ولت
متناوب 50 هرتز( باشند. 

ورودی گاز بايد توسط شرکت گاز واجد صالحيت بررسی شود. 

بعد از انجام تمامی اين مراحل، برای راه اندازی پکيج با مراکز خدمات مجاز تماس بگيريد. 

اطالعات
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واجد شرایط صورت  و  افراد متخصص  باید توسط  پكيج  اندازی  راه 
گيرد. 

توجه: بعد از راه اندازی پكيج، اطالعات مربوط به كار با پكيج و نكات 
ایمنی را از افراد متخصص جویا شوید. 

اطالعات
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صفحه كنترل 
صفحه کنترل که در شکل 20 ديده می شود شامل قسمت های زير است: 

1- كليد روشن/خاموش 

با استفاده از اين کليد می توان دستگاه را روشن يا خاموش کرد. 

) L3 , L4 , L6 , L7 ( های شماره LED 2- صفحه نمایش شامل

با استفاده از چراغ های LED مختلف، نه تنها حالت کار عادی بر روی صفحه نمايش نشان داده 
می شود، بلکه در صورت بروز خطا، شرايط خطا نيز نمايش داده می شود. 

LED ها سه حالت مختلف دارند: 
- روشن

- خاموش 
- چشمک زن سريع: 0/10 ثانيه روشن – 0/40 ثانيه خاموش 

داده          نمايش   6 جدول  اساس  بر  نمايش  صفحه  روی  بر  و  خودکار  صورت  به  عادی  کار  حالت 
می شود. 

2
5
4
6

3
8

17
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جدول 6 

- زمان توقف چرخه برای مدت مشخصی درخواست CH )گرمايش شوفاژ را محدود کرده و از 
وارد شدن پکيج به طور متناوب به حالت های روشن و CH يا خاموش و آماده به کار جلوگيری 
می کند. زمان پيش فرض توقف چرخه 3 دقيقه است. افراد متخصص می توانند اين زمان را بين 
0 تا 15 دقيقه تنظيم کنند. اگر حالت توقف چرخه فعال باشد، درخواست های CH متوقف شده 

و L3 شروع به چشمک زدن می کند. 

 )P1( 3- پتانسيومتر كنترل دمای گرمایش شوفاژ
اين پتانسيومتر دو کار انجام می دهد )شکل 21(: 

الف( تنظيم دمای آب گرمايش شوفاژ 
شکل 21- نقطه شروع برای حالت کار زمستانی – حالت کار تابستانی 

اصلی  برد  طریق  از  توان  می  را  شوفاژ  گرمایش  آب  دمای  توجه: 
خارجی و ترموستات نيز تنظيم كرد. اگر سيستم مجهز به ترموستات 
بوده و این ترموستات فعال باشد، پتانسيومتر گرمایش شوفاژ تاثيری 
نخواهد داشت. به عالوه، این پتانسيومتر باید در نقطه حداكثر قرار 

گيرد. 

شکل 21

اطالعات

 
 L3 L4 L6 L7 

 خاموش خاموش خاموش روشه حالت آماده به کار 
 خاموش خاموش خاموش چشمک زن (CHچرخه )فقط در حالت  توقفزمان  فعال شدن

 روشه روشه خاموش روشه CHحالت 
 چشمک زن روشه خاموش روشه DWHحالت 
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 )P2( 4- پتانسيومتر كنترل دمای آب گرم مصرفی
اين پتانسيومتر دمای آب گرم مصرفی را بين 35 تا 60 درجه سانتيگراد تنظيم می کند )شکل 

 .)22

 )PB4( و پاكسازی دودكش ،)PB3( سرویس ،)PB1( 5- دكمه های ری ست

- دکمه PB1 برای راه اندازی مجدد )ری ست( برد اصلی در هنگام بروز خطا و قفل شدن دستگاه 
استفاده می شود. 

- دکمه PB3 تنها توسط افراد متخصص و برای تنظيم پارامترها در هنگام سرويس کردن دستگاه 
استفاده می شود. 

- با استفاده از دکمه PB4 می توان حالت پاکسازی دودکش را فعال کرد. در اين حالت دستگاه 
در حالت کار حداکثر قرار می گيرد. اين دکمه فقط توسط افراد متخصص استفاده می شود. 

- دکمه PB2 در پکيجهای گازی کالورا عملکردی ندارد. 

دكمه های سرویس )PB3( و پاكسازی دودكش )PB4( فقط 
باید توسط افراد متخصص استفاده شوند. 

شکل 22

شکل 23
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6- ترمومانومتر) برای سنجش دما و فشار (

فشار و دمای گرمايش شوفاژ را می توان بر روی اين قسمت مشاهده کرد. 

7- تایمر )در برخی مدل ها( 

با استفاده از تايمر می توان پکيج را بر اساس برنامه از پيش تنظيم شده کنترل کرد. امکان وارد 
کردن 8 برنامه برای يک هفته وجود دارد. 

8- پوشش پانل كنترل 

دکمه ها و پتانسيومترها زير پوشش پالستيکی قرار می گيرند و در عين حال عملکرد پکيج و 
بروز عيب يا خطا را می توان از طريق LED ها و بدون نياز به باز کردن پوشش مشاهده کرد. 

كار با پكيج 

1- راه اندازی/خاموش كردن پكيج 

ثانيه  برای چند   L3 قرار دهيد )شکل 24-الف(. چراغ ON دکمه خاموش/روشن را در حالت 
شروع به چشمک زدن می کند و کار دستگاه تست می شود. بعد از تست کامل، چراغ L3 روشن 
می شود که نشان دهنده حالت آماده به کار برای گرم کردن آب مصرفی يا گرمايش شوفاژ است. 
اگر پتانسيومتر گرمايش شوفاژ در حالت زمستانی قرار داشته باشد، روند جرقه زنی و روشن شدن 
دستگاه به صورت خودکار شروع می شود تا مشعل روشن شود و پس از آن حالت گرمايش شوفاژ 

فعال می شود. 

شکل 24-الف 

 
  

 L3 L4 L6 L7 
 خاموش خاموش خاموش روشن حالت آماده به کار
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- در صورت اشکال در جرقه زنی، روند جرقه زنی پنج بار تکرار می شود. در صورت بروز اشکال 
در اين پنج بار، ممکن است مشعل دچار مشکل شده باشد. در اين حالت L4 برای نشان دادن 
اين خطا روشن می شود. دکمه PB1 را فشار داده و آن را دو ثانيه در همين حالت نگه داريد تا 
دستگاه به حالت کار عادی برگردد. در صورتی که بازهم دستگاه دچار مشکل بود، به قسمت عيب 

يابی در اين دفترچه مراجعه کنيد. 

- برای خاموش کردن پکيج دکمه روشن/خاموش را در حالت OFF قرار دهيد )شکل 24-ب(. 
در اين حالت همه LED ها خاموش می شوند. 

شکل 24-ب 

2- حالت گرمایش شوفاژ 

با تنظيم پتانسيومتر گرمايش شوفاژ )CH( می توانيد حالت کار در زمستان يا تابستان را انتخاب 
کنيد. 

الف( كار در تابستان 

پتانسيومتر را در حالت        قرار دهيد. در اين حالت، امکان گرمايش شوفاژ وجود ندارد و تنها 
آب خانگی گرم می شود. 

ب( كار در زمستان 

- پتانسيومتر را روی عالمت         قرار دهيد. در اين حالت، هم امکان گرمايش شوفاژ وجود دارد 
و هم آب گرم خانگی )شکل 25 –الف( 

- با استفاده پتانسيومتر CH می توان دمای آب را بين 40 تا 80 درجه سانتيگراد تنظيم کرد. 
پکيج بر اساس دمای تنظيم شده کار می کند. چراغ L7 روشن می شود که نشان دهنده فعال 

بودن گرمايش شوفاژ است )شکل 25-الف(. 
در صورت درخواست برای گرم کردن آب مصرفی ، حالت گرمايش شوفاژ غيرفعال می شود تا اين 

درخواست انجام شود و L7 به حالت چشمک زن برگردد )شکل 26-الف(. 

 
 L3 L4 L6 L7 

 خاموش خاموش خاموش خاموش حالت خاموش
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شکل 25-الف 

- پتانسيومتر CH را در حالت حداقل قرار دهيد. در اين صورت، حالت کار تابستانی فعال شده 
و سيستم دوباره وارد حالت آماده به کار می شود )شکل 25-ب( 

شکل 25-ب 

3- حالت آب گرم مصرفی 
- در دو حالت زير می توان آب گرم مصرفی داشت: 

الف( زمانی که سيستم در حالت آماده به کار است )شکل 24-الف( يا
ب( زمانی که حالت گرمايش شوفاژ فعال است )شکل 25-الف(. چون گرمايش آب مصرفی نسبت 
باعث توقف  اولويت دارد، وارد شدن درخواست آب گرم مصرفی به سيستم  به گرمايش شوفاژ 

حالت گرمايش شوفاژ می شود. 

- برای فعال شدن حالت آب گرم مصرفی ، شير آب گرم را باز کنيد )شکل 26-الف( 

- با استفاده از پتانسيومتر حالت آب گرم مصرفی )DWH( می توانيد دمای آب را بين 35 تا 60 
درجه سانتيگراد تنظيم کنيد. در اين حالت پکيج بر اساس دمای تنظيم شده عمل خواهد کرد. 

- برای غير فعال شدن حالت آب گرم مصرفی ، شير آب گرم را ببنديد. به اين ترتيب دستگاه به 
حالت قبلی برمی گردد )شکل های 26-ب و 26-پ( 

 
 L3 L4 L6 L7 

 روشن روشن خاموش روشن گرمایش مرکزی فعال
 

 
 L3 L4 L6 L7 

 خاموش خاموش خاموش روشن حالت آماده به کار
 

 
 L3 L4 L6 L7 

 چشمک زن روشه خاموش روشه مصرفیحالت آب گرم 
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شکل 26-ب 

شکل 26-پ 
 

4- محافظت در برابر یخ زدگی 
برای جلوگيری از يخ زدگی مدار آب، ميزان دما با استفاده از سنسورها اندازه گيری شده و بر 
اين اساس دستگاه خاموش يا روشن می شود. اين عمل باعث حفاظت دستگاه در هر دو حالت 
گرمايش شوفاژ و آب گرم مصرفی می شود. محافظت در برابر يخ زدگی در دو سطح انجام می 

شود. 
الف( سطح اول 

- وقتی دستگاه در حالت آماده به کار است و سنسور مدار بسته دمای پايين آب را در سيستم 
نشان می دهد )کمتر از 8 درجه سانتيگراد(، پمپ ها شروع به کار می کنند. وقتی دما به باالی 

10 درجه سانتيگراد برسد، پمپ ها متوقف می شوند. 
ب( سطح دوم 

- وقتی دستگاه در حالت آماده به کار است و سنسور مدار بسته دمای پايين آب را در سيستم 
کار  به  شوفاژ شروع  گرمايش  حالت  در  دستگاه  سانتيگراد(،  درجه   6 از  )کمتر  دهد  می  نشان 
می کند. وقتی دما به باالی 15 درجه سانتيگراد برسد، مشعل خاموش می شود. در حين دوره 

محافظت در برابر يخ زدگی، مشعل با حداقل ظرفيت کار می کند. 
- همچنين وقتی سنسور آب مصرفی دمای زير 6 درجه را نشان دهد، پکيج شروع به کار کرده و 

وقتی دما به باالی 15 درجه سانتيگراد برسد، پکيج وارد حالت آماده به کار می شود. 

برای فعال شدن محافظت در برابر یخ زدگی، دستگاه باید در حالت 
آماده به كار باشد. 

5- جلوگيری از توقف پمپ ها 
جلوگيری از توقف پمپ ها زمانی صورت می گيرد که پمپ ها برای مدت طوالنی غير فعال بمانند. 
اگر پمپ ها برای مدت بيش از 24 ساعت ساکن باشند، اين حالت به طور خودکار فعال می شود 
و پمپ ها را به مدت 5 ثانيه راه می اندازد. در نوع دو مبدل ، در حالت گرمايش شوفاژ، حالت 
جلوگيری از توقف پمپ ها و محافظت از شير سه طرفه به طور همزمان فعال می شوند و جهت 

اطالعات

 
 

 L3 L4 L6 L7 
 خاموش خاموش خاموش روشن حالت آماده به کار

 
 

 L3 L4 L6 L7 
 روشن روشن خاموش روشن گرمایش مرکزی فعال
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شير سه طرفه طوری تغيير می کند که از توقف جلوگيری کند. 

تایمر )در برخی مدل ها( 
تايمر روی پانل کنترل امکان وارد کردن 8 برنامه مستقل را در طول يک هفته فراهم می کند. 

← تنظيم تایمر 
- دکمه لغزنده سمت راست را در حالت      قرار دهيد. 

- روز تايمر را با استفاده از دکمه 1-7 تنظيم کنيد )1: دوشنبه، 2: سه شنبه، ...، 7: يکشنبه( 
- ساعت تايمر را با استفاده از دکمه h تنظيم کنيد. 

- دقيقه را با استفاده از دکمه m تنظيم کنيد. 
- دکمه لغزنده سمت راست را در حالت RUN قرار دهيد. 

← وارد كردن برنامه به دستگاه
- دکمه لغزنده سمت راست را در حالت P قرار دهيد. 

- با فشار دادن دکمه P شماره برنامه را انتخاب کنيد )اگر برنامه مورد نظر برنامه ای باشد که در 
هنگام شروع کار دستگاه اجرا می شود، عالمت  ظاهر خواهد شد. برنامه های15 ,1,3,5,7,9,11,13 
و 15 برنامه های راه انداز هستند. برنامه های 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 برنامه هايی هستند 

که در هنگام خاموش شدن اجرا می شوند. 
- با استفاده از دکمه 1تا 7 روز برنامه را تنظيم کنيد )1: دوشنبه، 2: سه شنبه، ...، 7: يکشنبه(. 
در کنار تنظيم برای هر روز، امکان تنظيمات برای سه حالت وجود دارد: فقط روزهای کاری، فقط 

روزهای آخر هفته، و تمام روزها به جز يکشنبه 
- ساعت تايمر را با استفاده از دکمه h تنظيم کنيد. 

- دقيقه را با استفاده از دکمه m تنظيم کنيد. 
- بعد از تنظيم ساعت روشن و خاموش شدن دستگاه، دکمه لغزنده را در حالت RUN قرار دهيد. 

← غيرفعال كردن برنامه ها
- اگر در هنگام اجرای برنامه ای می خواهيد دستگاه را خاموش کنيد، يا اگر قبل از فعال شدن 
قطعه توسط برنامه می خواهيد دستگاه را روشن کنيد، دکمه        را فشار دهيد. فشار اين 
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دکمه در حين کار باعث خاموش شدن دستگاه می شود. فشار دادن اين دکمه قبل از فعال شدن 
دستگاه توسط برنامه باعث روشن شدن سريع آن می شود. بعد از اتمام زمان برنامه، دستگاه از 
 RUN حالت کار خارج می شود. اين دکمه فقط زمانی کار می کند که دکمه لغزنده در حالت

باشد و عالمت اين دکمه روی صفحه نمايش باشد. 

← كنترل دستی 

- برای کنترل دستی دستگاه از دستگاه لغزنده در سمت چپ ساعت استفاده کنيد. وقتی اين 
دکمه در حالت 1 باشد، دستگاه به صورت مداوم کار می کند. وقتی دکمه لغزنده در حالت 0 
باشد، دستگاه متوقف می شود. اگر دکمه در حالت AUTO باشد، دستگاه بر اساس برنامه کار 

می کند. 

← تنظيم مجدد ساعت 

برای تنظيم مجدد )ری ست( ساعت در هنگامی که دکمه لغزنده روی RUN است، دکمه R را 
فشار دهيد. در اين صورت، تمام برنامه ها از حافظه پاک می شوند. 

← برنامه دادن به دستگاه در حالت كار زمستانی 

- برنامه را در تايمر وارد کنيد. 
- دکمه روشن/خاموش را در حالت ON قرار دهيد. 
- دمای ترموستات را به شکل دلخواه تنظيم کنيد. 

- وقتی تايمر به زمان از پيش تعيين شده برسد دستگاه روشن می شود و سيستم دما را در سطح 
تنظيم شده نگه می دارد. همچنين در زمان تنظيم شده روی تايمر، دستگاه خاموش خواهد شد. 

تبدیل نوع گاز مصرفی

افراد  توسط  باید  برعكس  یا  مایع  به  طبيعی  گاز  از  گاز  نوع  تبدیل 
متخصص صورت گيرد. 

- تبديل نوع گاز را می توان به سه قسمت تقسيم نمود: تنظيم فشار گاز، تعويض نازل مشعل، و 
تنظيم کنتاکت )جامپر(

تنظيمات فشار گاز 

فشار گاز بسته به نوع گاز مورد استفاده متغير است. بنابراين، حداقل و حداکثر فشار گاز در حين 
کار بايد با استفاده از پيچ های تنظيم روی شير گاز تنظيم شوند. ميزان حرارت خروجی با فشار 
گاز نسبت مستقيم دارد. وقتی بازه فشار گاز تنظيم شود، حداکثر و حداقل حرارت خروجی نيز 

)به شکل مکانيکی( تنظيم می شود. 
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جدول 7

- ابتدا، پکيج را در حالت کار کرد حداکثر به کار انداخته و فشار ماکزيمم را تنظيم کنيد. سپس 
در حالت کارکرد حداقل فشار مينيمم گاز را تنظيم کنيد. 

- با باز کردن دو پيچ روی لبه پايينی، پانل جلويی را باز کنيد. 
- دو پيچ در دو گوشه پانل کنترل را باز کنيد. 

- برای دسترسی به شير گاز، پانل کنترل را به سمت بيرون بکشيد. 

تنظيم حداكثر فشار خروجی

- پکيج را در حالت کارکرد حداکثر قرار دهيد. 
- پيچ روی دهانه اندازه گيری فشار خروجی گاز که روی شير گاز قرار دارد را شل نماييد .

- شيلنگ فشار سنج را به دهانه اندازه گيری فشار خروجی گاز روی شير وصل کنيد . ) شکل 
 ) 36

- اگر پيچ تنظيم حداکثر فشار که در شکل 36 با شماره 2 روی رگالتور نمايش داده شده ) بعد 
از بازکردن درب محافظ ( را به آرامی در جهت عقربه های ساعت بچرخانيد، جريان گازی که به 

سمت مشعل می رود را افزايش می دهيد و در حالت بالعکس کاهش می دهد .
- با مشاهده درجه های فشار سنج که در جدول آمده ، فشار مورد نياز را تنظيم کنيد . حداکثر 
فشار خروجی فقط برای گاز شهری انجام می گيرد برای حداکثر فشار در گاز کپسولی پيچ تنظيم 

رگالتور را تا آخر سفت کنيد . 

تنظيم حداقل فشار خروجی

- پکيج را در حالت کارکرد حداقل قرار دهيد . 
- شيلنگ فشار سنج را به دهانه اندازه گيری فشار خروجی گاز ) ميليمتر( روی شير وصل کنيد 

) شکل 36 ( 
- پيچ تنظيم مکانيکی فشارگاز حداقل ، که در شکل 36 با شماره 1 نمايش داده می شود اگر در 
جهت عقربه های ساعت چرخانده شود از جريان گاز کاسته می شود و در حالت عکس افزيش 

می  يابد .
- با مشاهده درجه های فشار سنج که در جدول آمده ، فشار حداقل مورد نياز را تنظيم کنيد.

- بعد از انجام تنظيمات و خارج کردن شيلنگ پيچ دهانه خروجی تنظيم را محکم ببنديد.
- پانل جلويی و صفحه تنظيم مجددا بايد سرجايش قرار بگيرد . 

 
 کیلووات 42مدل های  کیلووات 42مدل های   

 شهریگاز 
 3/11 4/11 (حداکثر فشار گاز در حین کار )میلی بار
 4/1 3/1 حداقل فشار گاز در حین کار )میلی بار(

 کپسولگاز 
 33به  42 33به  42 حداکثر فشار گاز در حین کار )میلی بار(
 4/2به  2/3 2/1به  3/3 حداقل فشار گاز در حین کار )میلی بار(
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تعویض نازل مشعل 

هشدار: در هنگام تعویض نازل ، شير گاز روی پكيج باید بسته باشد 
و منبع تغذیه برق نيز باید قطع شود. 

- با قراردادن دکمه روشن/خاموش در حالت OFF پکيج را خاموش کنيد )شکل 24-ب(. شير 
گاز پکيج را ببنديد. 

- با باز کردن دو پيچ روی لبه پايينی، پانل جلويی را باز کنيد. 
- دو پيچ در دو گوشه پانل کنترل را باز کنيد.

- پانل کنترل را به سمت بيرون بکشيد. 
- شش پيچ روی بدنه را باز کرده و پوشش روی بخش احتراق را برداريد )اين پوشش در پکيج 

های گازی خانگی مجهز به فن وجود دارد(. 
- با باز کردن چهار پيچ مشعل آن را از شير چندراهه جدا کنيد. 

- نازل های مناسب را بر اساس نوع گاز مورد استفاده در محل مورد نظر قرار دهيد )در مدل 24 
کيلووات 13 نازل استفاده می شود/ در مدل 28 کيلو وات 15 نازل استفاده می شود(. 

- قطعات باز شده را در جای قبلی خود قرار دهيد. 
جدول 8 

تنظيم كنتاكت ها )جامپر( 
وقتی تغييرات در دستگاه برای استفاده از گاز مايع ايجاد می شود، جامپر X7 بايد اتصال کوتاه 

شود. اگر از گاز طبيعی استفاده می شود، جامپر X7 بايد اتصال باز باشد. 

پيچ مكانيكی تنظيم حداقل

دهانه اندازه گيری فشار خروجی

پيچ تنظيم فشار حداكثر رگالتور

ورودی گازخروجی گاز

 
 نازل های مشعلقطر  

 میلیمتر 22/1 شهریگاز 
 میلیمتر 52/0 کپسولگاز 
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انجام  از  بعد  تبدیل  برچسب  و  پلمپ شده  باید  گاز  كنترلر  هشدار: 
تبدیل گاز باید روی پكيج نصب شود. 

به  تواند  می  انفجار  یا  سوزی،  آتش  گاز،  نشتی  صورت  در  هشدار: 
خسارات جانی و مالی منتهی شود. بنابراین، الزم است بعد از تبدیل 

گاز، تست نشتی گاز توسط افراد متخصص انجام شود. 

← تست نشت گاز 
محلول غليظ آب و صابون را روی سطح اتصال لوله ها بماليد. ظاهر شدن حباب نشان دهنده 

نشت گاز است. 
در صورت نشتی، اتصال لوله ها را محکم کنيد. 

بار ديگر اتصاالت را از نظر نشتی گاز امتحان کنيد. 
در صورت ادامه نشتی، قطعات معيوب را تعويض کنيد. 

احتياط: در حين تست نشتی گاز، محلول آب و صابون را از اتصاالت 
برقی دور نگه دارید. 

عيب یابی 

برای محافظت از پکيج و محيط اطراف آن ابزارهای مختلفی در دستگاه تعبيه شده است. بروز 
خطا توسط چراغ های LED روی پانل کنترل نشان داده می شود )جدول 9( و در اين حالت کل 

درخواست ها برای گرمايش غيرفعال می شوند. 

شرايط بروز خطا را می توان به دو گروه تقسيم کرد:
 الف( قفل شدن دستگاه ب( توقف کار 

الف( حالت قفل شدن دستگاه شامل از کار افتادن مشعل، افزايش بيش از حد دما، و خطای برد 
است که تنها راه رفع آن فشار دادن دکمه ری ست به مدت 2 ثانيه است. در اين حالت برد اصلی 
افراد متخصص  با  ادامه مشکل،  و صفحه نمايش وارد حالت آماده به کار می شوند. در صورت 

تماس بگيريد. 

ب( حالت توقف کار شامل اتصال کوتاه يا اتصال باز سيستم گرمايش شوفاژ، اتصال کوتاه يا باز 
سيستم آب گرم مصرفی ، خطای سنسور دود ، و کاهش فشار آب است که در اين حالت بعد از 
رفع شدن مشکل دستگاه دوباره شروع به کار می کند. مثال، وقتی سنسور گرمايش شوفاژ دمای 
غيرمجاز را نشان دهد، حالت توقف کار ايجاد شده و سيستم خاموش می شود تا زمانی که دما 

به حالت عادی برگردد. 
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 جدول 9
 L3 L4 L6 L7 

 چطوک زى چطوک زى چطوک زى چطوک زى خطای ارتباطی 
 خاهَش خاهَش رٍضي خاهَش ضدى در اثر اضکال در هطعل  قفل

 خاهَش خاهَش رٍضي چطوک زى اتصال کَتاُ یا باز گرهایص هرکسی 
 خاهَش چطوک زى رٍضي خاهَش اتصال کَتاُ یا باز سیستن آب گرم خاًگی 

 خاهَش خاهَش چطوک زى خاهَش افسایص بیص از حد دها 
 چطوک زى خاهَش رٍضي خاهَش )در ًَع خاًگی( APSخطای 
 چطوک زى خاهَش رٍضي خاهَش )در ًَع دٍدکص دار( TTBخطای 

 چطوک زى چطوک زى رٍضي خاهَش فطار کن آب 
 رٍضي رٍضي چطوک زى رٍضي اصلی( بردخطاهای دیگر در هیکرٍکٌترلر )
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 جدول 10
 راُ حل تعل خطب/عیت

ثب قزاردادى دکوِ خبهَش/رٍضي در  -1
رٍضي  L3رٍضي ًوی ضَد ) پکیج ONحبلت 

 ًیست(

 اتصبل ثزق را ثزرسی کٌیذ. قطع ثَدى ثزق 

 اضکبل در هطعل  -2
در ٌّگبم قزار دادى دکوِ خبهَش/رٍضي 

، ثعذ اس چٌذ ثبًیِ چطوک ONدر ٍضعیت 
رٍضي ضذُ ٍ ًطبًِ قفل  L4، چزاغ L3سدى 

 ت. ضذى اس

ثبر  5عذم رٍضي ضذى هطعل ثعذ اس 
 جزقِ سًی 

ثبًیِ در ّویي حبلت  2را فطبر دادُ ٍ  PB1دکوِ 
 ًگِ داریذ. 

اگز هطکل رفع ًطذ، ٍرٍدی گبس ٍ ضیز تغذیِ را  -
 ٍارسی کٌیذ. 

در صَرتی کِ هطکل ّوچٌبى ٍجَد دارد، ثب  -
 هتخصص خذهبت توبس ثگیزیذ. 

بیص خطبی اتصبل کَتبُ یب ثبس در گزه -3
 هزکشی 

L3  ٍ چطوک هی سًذL4  .رٍضي است 

دهبی خبرج اس هحذٍدُ  CHسٌسَر 
هجبس را ًطبى هی دّذ ٍ ایي ضزایط 

 ثبًیِ اداهِ داضتِ است.  10ثیص اس 

ضیز ٍرٍدی گزهبیص هزکشی ٍ ضیزّبی رادیبتَر را  -
 چک کزدُ ٍ اس ثبس ثَدى آًْب هطوئي ضَیذ. 

، سیستن در تب سهبًی کِ دهب ثِ حبلت عبدی ثزگزدد -
حبلت تَقف کبر ثبقی هی هبًذ. در صَرت تکزار 

 هطکل ثب هتخصص خذهبت توبس ثگیزیذ. 
 

خطبی اتصبل کَتبُ یب ثبس در سیستن آة  -4
 L4در حبلت چطوک سى ٍ  L6گزم خبًگی: 
 رٍضي است.

دهبی خبرج اس هحذٍدُ  DWHسٌسَر 
هجبس را ًطبى هی دّذ ٍ ایي ضزایط 

 داضتِ است ثبًیِ اداهِ 10ثیص اس 

ضیز ٍرٍدی گزهبیص هزکشی ٍ ضیزّبی رادیبتَر را  -
 چک کزدُ ٍ اس ثبس ثَدى آًْب هطوئي ضَیذ. 

تب سهبًی کِ دهب ثِ حبلت عبدی ثزگزدد، سیستن در  -
حبلت تَقف کبر ثبقی هی هبًذ. در صَرت تکزار 

 هطکل ثب هتخصص خذهبت توبس ثگیزیذ. 
 

 افشایص ثیص اس حذ دهب -5
L4 وک سى است. در حبلت چط 

در صَرت ثبس ثَدى تزهَستبت، خطب 
 ایجبد هی ضَد.

 اتصبالت دٍدکص را ثزرسی کٌیذ.  -

را فطبر دادُ ٍ دٍ ثبًیِ در ّویي حبلت  PB1دکوِ  -
 ًگِ داریذ.

ٌَّس هطکل ثز  PB1اگز ثعذ اس فطبر دادى دکوِ  -
 طزف ًطذُ، ثب هتخصص خذهبت توبس ثگیزیذ.  

 APSخطبی  -6
L7  ٍ چطوک سىL4  .رٍضي است 

 اتصبل دٍدکص را ثزرسی کٌیذ.  - جزیبى ًبکبفی در دٍدکص 

را فطبر دادُ ٍ دٍ ثبًیِ در ّویي حبلت  PB1دکوِ  -
 ًگِ داریذ.

ٌَّس هطکل ثز  PB1اگز ثعذ اس فطبر دادى دکوِ  -
 طزف ًطذُ، ثب هتخصص خذهبت توبس ثگیزیذ.

 : TTBخطبی  -7
 رٍضي است L4چطوک سى ٍ  L7چزاغ 

 ی دٍدکص جزیبى ًبکبف -

هیشاى ًطبى دادُ ضذُ در  -
خبرج اس هحذٍدُ هجبس  TTBسٌسَر 

ثبًیِ  10است ٍ ایي ضزایط ثیص اس 
 اداهِ داضتِ است.

 دٍدکص اصلی راچک کٌیذ.  -

ثِ حبلت عبدی ثزًگطتِ  CHتب سهبًی کِ سٌسَر  -
دقیقِ صجز کٌیذ.  15سیستن هتَقف خَاّذ ثَد. 

زار دقیقِ است. در صَرت تک TTB 15سهبى خطبی 
 خطب، ثب هتخصص خذهبت توبس ثگیزیذ. 

 فطبر کن آة: -8

L4  ٍ رٍضيL6  ٍL7 .چطوک سى ّستٌذ 
فطبر آة ثزای دستگبُ هٌبست 

 ًیست.
تب سهبًی کِ فطبر آة ثِ حبلت ًبهی ثزگزدد  -

 دستگبُ در حبلت تَقف خَاّذ هبًذ. 

 اس ثبس ثَدى ضیزّب هطوئي ضَیذ.  -

 ًطتی در هذار را ٍارسی کٌیذ. -
 ذم ٍجَد ارتجبط:ع -9

 چطوک سى ّستٌذ. LEDتوبم چزاغ ّبی 
اصلی ٍ صفحِ ًوبیص  ثزدارتجبط ثیي 

 قطع ضذُ است. 
 ثب هتخصص خذهبت توبس ثگیزیذ. -

 ثزدسبیز خطبّب در هیکزٍکٌتزلز ) -10
 اصلی(

 ثب هتخصص خذهبت توبس ثگیزیذ. - 



44

تعمير و نگهداری 
- پکيج بايد يک بار در سال تحت سرويس و نگهداری کلی قرار گيرد. سرويس و نگهداری بايد 

توسط متخصصان واجد شرايط صورت گيرد. 
- برای تميز کردن فضای بيرونی پکيج فقط از دستمال مرطوب استفاده کنيد و سپس سطح را 
کامال خشک کنيد. برای تميز کردن دستگاه از مواد شيميايی يا محلول هايی که می توانند منجر 

به زنگ زدگی شوند استفاده نکنيد. 

استانداردها و مقررات 
نيز  و  دفترچه  اين  در  شده  ذکر  نکات  و  ها  دستورالعمل  پکيج،  از  استفاده  و  نصب  هنگام  در 

استانداردها و مقررات محلی را رعايت کنيد. 

پيوست
1- منحنی مشخصه پمپ )ارتفاع و جريان( 

شکل 29
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2- ظرفيت پکيج 24 کيلووات و نمودارهای فشار گاز برای گاز طبيعی 

شکل 30
3- ظرفيت پکيج 28 کيلووات و نمودارهای فشار گاز برای گاز طبيعی 

شکل 31
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4- ظرفيت پکيج 24 کيلووات و نمودارهای فشار گاز برای گاز مايع 

شکل 32 

5- ظرفيت پکيج 28 کيلووات و نمودارهای فشار گاز برای گاز مايع 

شکل 33
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