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3 صفحه

و احتياطي� اقدامات ايمني

:الزامي استموارد زير رعايت،به منظور ايمني بيشتر

ك-1 واين راهنما به منظور جلب توجه كه احتياط اربر به مواردي همچون خطر، هشدار است

ميباعث  .گرددافزايش ايمني هنگام استفاده از پكيج

و-2 و ايجاد خطر انساني وجود داشته در صورت رعايت نكردن اين موارد امكان آسيب دستگاه

.شركت پاسخگوي اين مسائل نخواهد بود

.قبل از استفاده از محصول لطفا تمامي موارد را با دقت بررسي نمائيد-3

شد موارد خطر، هشدار-4 ه در اين راهنما تمامي موارد ايمني قابل وقوع هنگامو احتياط درج

.استفاده از محصول را شامل نخواهد شد، بنابراين هنگام استفاده توجه بيشتري الزم است

:نكته

در17رعايت استانداردهاي ذكر شده در مبحث مقررات ملي ساختمان در تمامي موارد

و الزامي مي .باشد اولويت بوده
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4 صفحه

گاز به پكيجتاتصاال بررسي�

آباندازي پكيجو راهلطفا پس از نصب به. كف بررسي كنيدو، اتصال گاز دستگاه را با ايجاد حباب

.باشدمنزله وجود نشتي مي

:كارهاي زير را انجام دهيد،در صورت استشمام بوي گاز

را-1 و بالفاصله شير گاز .پكيج را از مدار خارج نمائيدبسته

.يا درها را باز كنيد تهويه هوا پنجرهبراي-2

ميجرقه، شعله يا الكتر-3 شود، بنابراين از روشن كردن وسايل يسيته ساكن باعث ايجاد انفجار

. الكتريكي يا كشيدن سيم برق از پريز خودداري كنيد

ازنكات ايمني� :نصب پيش

در. نصب نكنيد...و، انبار به هيچ عنوان پكيج را در محيط بسته مانند اتاق خواب-1 همچنين

و تهويه هوا كم باشد استفاده از پكيج ممنوع استمحيط (هايي كه رطوبت باتوجه به مبحث.

متر، تنها با نصب60هايي با متراژ كمتر از مقررات ملي ساختمان، نصب پكيج در ساختمان 17

مي هاي تأمين هواو دريچه هاي دوجدارهدودكش ).باشدمجاز
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5 صفحه

گاز مصرفي پيش از اتصال به دستگاه با مشخصات فني چسبانده شده بر روي دستگاه مقايسه-2

.شود

رارا كپسول، LPGدر صورت استفاده از گاز-3 و پكيج دور از تابش مستقيم نور خورشيد

در( جايي كه تهويه مناسب دارد نصب نمائيددر خارج از ساختمان  به دليل نياز به تغييرات

).حتما از سرويسكار مجاز استفاده شود پكيج،

مي-4 . هاي مجاز شركت نصب گرددبايست توسط تكنسيندستگاه

و لباس بر روي دودكش خودداري شود-5 .از قرار دادن مواد قابل اشتعال در كنار پكيج

.استV220 ،HZ50برق مورد استفاده پكيج-6
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6 صفحه

نكات ايمني پيش از مصرف�

.ورودي به پكيج را در حالت باز قرار دهيدو گاز شير آب سرد-1

.پيش از استفاده از دستگاه، از باز بودن شيرهاي سيستم گرمايشي اطمينان حاصل نمائيد-2

در-3 و در صورت وجود هوا در سيستم گرمايشي، آب گرمايش امكان گردش مناسب را نداشته

).حتما سيستم را هواگيري نمائيد(گردد نتيجه گرماي مطلوب حاصل نمي

و آب گرم مصرفي با عايقتمامي لولهبهتر است-4 به ضخامت مناسب هاي تخليه، گرمايش

.پوشيده شده باشندmm25حداقل

هاي آب سرد ورودي به پكيج يخ زده باشند، پكيج امكان توليد آبگرم را در حالتي كه لوله-5

و درحالت عادي كار نمي .كندنداشته

گاز ورودي را قطع كرده جريان اي براي پكيج نصب شده، هنگام وجود هرگونه حادثهدر-6

و خدمات با يا مراجعه سپس به دفترچه راهنما  شركت تماس پس از فروش بخش پشتيباني

.گرفته شود

و صنعتي از اين پكيج استفاده نگردد-7 .به منظور توليد آبگرم براي مصارف تجاري

و كنترلي پكيج را لمس نكنيد با دست خيس پكيجهيچگاه-8 .و بخش برقي

.پكيج را از دسترس كودكان دور نگاه داريد-9
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7 صفحه

و دودكش سيستم را لمس نكنيد- 10 .در هنگام كار پكيج، لوله هاي آبگرم

و خروجي دود حاصل از احتراق را بررسي نمائيد- 11 در. ورودي هوا در صورت وجود نقص

و در نتيجه راندمان تأمين هواي ورودي يا مسير خروج دود،  احتراق به صورت ناقص انجام

.يابددستگاه كاهش مي
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8 صفحه

هاي مختلف پكيجشناسايي بخش�
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9 صفحه

)15S-NR( اقيتاي مختلف ترموستات

 نمايشگر

هايمعرفي بخش�

توضيحات نمايش�
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10 صفحه

و خاموش كردن� دستگاهروشن

و با فشردن مجدد كليدبا فشار دادن و پكيج روشن آن، ترموستات

و گرمايش متوقف ميدستگاهو تامين آبگرم مصرفي .شودخاموش

و روشن شدن ترموستات ي، تمامي تنظيمات اتاقپس از هربار خاموش

.يابدانجام شده توسط كاربر به حالت اوليه كارخانه تغيير مي

اتاقوضعيت زمستانه با كنترل دماي�

را، كليداتاقبه منظور انتخاب وضعيت زمستانه با كنترل دماي

.فشار دهيديكبار

عالمت مورد نظر، اتاقبا كنترل دماي ستانه هنگام انتخاب وضعيت زم

.شودچشمك زن مي
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11 صفحه

و يا كاهش دهيد-+/با فشار دادن دكمه .، دماي داخل را افزايش

تغييرات كنيد؛درجه سلسيوس تنظيم40الي10دماي دلخواه را بين

يا. گرددبطور خودكار ذخيره مي تغييرات دمايي به صورت افزايش

ميدرجه1كاهش  باشد كمتر از دماي تنظيمياگر دماي اتاق. باشداي

و گرمايش آغاز مي . گرددپكيج روشن

 درجه10بر روي اتاقبا تنظيم نمودن دماي توجه داشته باشيد،

مي، سلسيوس .گرددگرمايش متوقف

احتياط-

تشخيص دماي صحيح هاي زير نصب شده باشد، به دليل عدم در صورتيكه ترموستات در يكي از مكان

وضتوسط ترموستات، توصيه مي ، دستگاه را عيت زمستانه با كنترل دماي داخليشود بجاي استفاده از

:قرار دهيدبا قابليت تنظيم دستي در وضعيت زمستانه

در-1 و يا مكاني با كوران هواي شديدبدر نزديكي .ورودي

و يا مكاني با دما يا رطوبت باال-2 .در معرض مستقيم نور خورشيد

.در معرض مستقيم سيستم گرمايش مانند رادياتور-3

.در دسترس مستقيم كودكان-4
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12 صفحه

زمستانه با قابليت تنظيم دماوضعيت�

باردورا مطابق شكل دكمه،فعال شدن اين وضعيت به منظور

.فشار دهيد

ميهنگام انتخاب اين وضعيت .شود، عالمت مورد نظر چشمك زن

.را فشار دهيد/+-براي تنظيم دماي دلخواه، مطابق شكل دكمه

به؛ درجه سلسيوس تنظيم كنيد80الي40دماي دلخواه را بين تغييرات

يا.گرددميطور خودكار ذخيره  تغييرات دمايي به صورت افزايش

ميدرجه1 كاهش سيستم برگشتي از دماي آب در صورتيكه. باشد اي

و گرمايش آغاز،دماي تنظيمي باشدكمتر از گرمايش  پكيج روشن شده

با تنظيم نمودن دماي آب گرم رفت بر روي دقت داشته باشيد،. گرددمي

.گرددميگرمايش متوقف، سلسيوس درجه 40

هشدار

در اينصورت. به مدت طوالني استفاده نكنيدC70از سيستم گرمايش با دماي باالي-1

.هاي خروجي وجود داردلولهاطراف احتمال تشكيل قنديل در 
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13 صفحه

وضعيت تايمر گرمايش�

و پس از مي30آن به مدت پس از تنظيم تايمر، پكيج در زمان تنظيم شده خاموش . شوددقيقه روشن

.وضعيت تايمر گرمايش را بر اساس نياز داخلي فضاي مسكوني تنظيم كنيد،براي آسايش بيشتر

.بار فشار دهيدسهراكمهدتايمر،تنظيمبراي

زن هنگام انتخاب وضعيت تايمر گرمايشي، عالمت چشمك

.شودمي

وساعت تنظيم12تا0توان بينوضعيت تايمر گرمايشي را مي كنيد

. گرددمي تغييرات به طور خودكار ذخيره

هاي زماني يك ساعته تغيير زمان تكرار سيستم گرمايش، به صورت بازه

.قابل تغيير است

تنظيم گردد04به عنوان مثال درصورتيكه، مطابق شكل، تايمر روي عدد

و براي30پكيج براي  وميساعت خاموش4دقيقه روشن مانده شود

مياين عمل  .گرددبصورت مداوم تكرار

هشدار

و امكان"00"در صورت تنظيم زمان حالت گرمايش منقطع روي پكيج به طور پيوسته كار كرده

.بروز سوختگي وجود دارد
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14 صفحه

)Standby(حالت آماده به مصرف�

و يا درحالتي كه ساختمان و از اين وضعيت تنها براي تامين آبگرم مصرفي در فصل تابستان خالي بوده

مي حداقل كاركرد .شودپكيج مورد نياز است، استفاده

را فشار مطابق شكل دكمه،Standbyبراي تنظيم وضعيت

.دهيد

مي، عالمت Standbyهنگام تنظيم وضعيت .شودنمايش داده

پكيج از وضعيت آماده بكاري خارج با فشار دادن مجدد دكمه

و پكيج به حالت مي گردد، در اين صورت عالمت  خاموش شده

.گرددگرمايشي قبلي باز مي
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15 صفحه

كنترل دماي آب گرم مصرفي�

تنظيم دماي آبگرم مصرفي امكان دكمه فشردن مطابق شكل با

ا.شودفراهم مي ميدر .شودين صورت، عالمت مورد نظر چشمك زن

ازآدماي درجه60تا30بين-+/كليدهايب گرم مصرفي را با استفاده

.نمائيدتنظيم 

آب گرم مصرفي دريافت سريع�

بر رويدر اين حالت.نگه داريدثانيه2را برايمطابق شكل دكمه

و كنترلر دستگاه عالمت پكيج به سرعت آب نمايش داده شده

در صورتيكه. آوردميبا توجه به دماي تنظيم شده فراهم گرم مصرفي را 

آب10براي  خود باز گرم استفاده نشود، پكيج به حالت قبلي دقيقه از

.گرددمي

هشدار

و افراد خردسال بدون حضور افراد بزرگسال از آب گرم استفاده نكنند-1 .كودكان



و بهره برداري  دستورالعمل نصب

16 صفحه

زدگي در زمستان

يخسيستم. به دو شاخه برق اطمينان حاصل نمائيددستگاه زدگي دستگاه محافظت از

.باشد اتصال كابل برق فعال مي

و تمامي لوله .شود هاي آب گرم با عايق مناسب پوشانده ورودي به پكيج

.شيرگاز ورودي به دستگاه خودداري نمائيد

. شيرهاي متصل به دستگاه خودداري نمائيد

هاي آبي به منظور يخ زدايي لوله

هاي مربوطه را به ها در فصل زمستان به دليل يخ زدگي، لوله گردش آب در لوله

. نمائيد

يخ� زدحفاظت از

دستگااز اتصال-1

تنها در صورت

لوله آب ورود-2

شيرگاز بستن-3

از بستن شيره-4

كار اورژانسياهر

در صورت عدم گرد

كمك سشوار گرم نم
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17 صفحه

هاي راهبرديتوصيه�

را-1 و همچنين شير مسير گرمايشي براي اتاقهاي مختلف در طول فصل سرد سال شير قطع گاز

.روز قطع ننمائيد3تا2حتي در صورت ترك ساختمان به مدت 

در-2 اگر در فصل سرد سال آبگرم در پكيج در جريان نبود، آب ورودي به پكيج يخ زده است كه

.تجهيز گرمايشي مناسب يخ زدگي را برطرف نموداين حالت بايستي با 

و سپس شير ورودي گاز را ببنديد-3 و نگهداري ابتدا پكيج را از برق كشيده .به منظور سرويس

.همواره بدنه پكيج را تميز نگه داريد-4

در-5 و سرويس را حد اقل يك بار و برنامه منظم بازرسي فيلتر آبگرم گرمايش را تميز نگه داشته

م .نظور نگهداري بهتر پكيج داشته باشيدسال به

نظافت دستگاه�

و سپس شير ورودي گاز را مي بنديم-1 .ابتدا برق دستگاه را قطع

.آب سرد ورودي به پكيج را قطع نمائيد-2

كردن پس از گذشت يك ساعت از قطع برق ورودي به دستگاه، با دستمال خشك اقدام به تميز-3

.دستگاه نمائيد
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18 صفحه

)19مراجعه به صفحه(فيلتر موجود در مسير گرمايش را شستشو نمائيد-4

.هاي مجاز بازديد گرددبار توسط تكنسين2يا1دستگاه ساالنه-5

تخليه آب دستگاه در صورت عدم استفاده بلند مدت�

و گاز ورودي به دستگاه را برق دستگاه را قطع-1 .ببنديدو شيرهاي مربوط به آب

و اطمينان دستگاه را به منظور تخليه آب موجود در دستگاه باز نمائيد-2 .شير تخليه



و بهره برداري  دستورالعمل نصب

19 صفحه

تميز كردن فيلتر آب گرم�

و گاز ورودي به پكيج را قطع نمائيد-1 .ابتدا برق

و فيلتر آبگرم سيستم را جدا-2 و خروجي به پكيج را بسته ).مطابق شكل(نمائيدشير آب ورودي

.فيلتر را به كمك آب شستشو نمائيد-3

وخروجدر هنگام تعويض فيلتر گرمايش امكان:احتياط! .احتمال سوختگي وجود داردآب گرم
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و گيره نگهدارنده را در جاي خود قرار دهيد شكل و از نصب صحيح آن نصب

. نمائيد

.ي به پكيج را وصل نمائيد

و نهايتا گاز را وصل نمائيد . دستگاه

ش-4 فيلتر را مطابق

ن اطمينان حاصل

آب سرد ورودي-5

سپس برق دستگ-6
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تعويض آب سيستم گرمايش�

. عدد خطاي نشان داده شده روي نمايشگر را چك كنيد

و عدد روي نمايشگر نشان"02"جنانچه المپ روي تروستات اتاقي بصورت چشمك زن بوده

:تعويض آب سيستم گرمايشي مراحل زير را دنبال كنيدداده شده باشد، براي 

.شير گاز ورودي را قطع كنيد-1

.هاي مسير گرمايشي را باز كنيدتمام شير-2
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.نمائيدواقع در زير پكيج را باز پركن شير-3

.پركن را ببنديددر صورت پر شدن آب گرم، شير-4

و پر شده باشد ايشگرمسيستم چنانچه آب روياز"02" پيغام خطاي، چك المپ خاموش شده

روي ترموستات اتاقي، شير را به سمت راست چرخانده بر در صورت نمايش دما. شودنمايشگر محو مي

.)بار قرار گيرد2الي1عقربه فشارسنج بين( تا بسته شود

.شير ورودي گاز را باز كنيد-5
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يابي سيستمعيب�

هنگام بروز مشكل در كاركرد پكيج، مطابق دستورالعمل رفع عيب عمل نماييددر-1

.و در صورت عدم رفع آن با سرويس كار مجاز تماس گرفته شد

و روي نمايشگر كد خطايي نمايش داده شود،-2 هر گاه چراغ اعالن وضعيت در حالت روشن بوده

.نمائيد  Restartپس از بررسي الزم يكبار دستگاه را 

.صورت عدم كاركرد سيستم در حالت عادي، به نزديكترين سرويس كار مجاز مراجعه نمائيددر-3

 عالئم عامل ايجاد رفع مشكل

.بالفاصله گاز را قطع نمائيد-1

كبريت الكتريكي، هيچگونه وسيله-2

.و يا چراغي را روشن ننمائيد

.كار مجاز مراجعه نمائيدبه سرويس-3

 استشمام بوي گاز

از.1 .پكيج متوقف گردد استفاده

.كار مجاز مراجعه گرددبه سرويس.2

انسداد دودكش خروج گاز
استشمام بوي دود

 خروجي از اگزوز
و شكستگي در وجود نشتي

 دودكش خروجي

دكمه روشن شدن ترموستات را فشار

.دهيد

ترموستات اتاقي روشنآيا

سيستم روشن است؟

 باشدنمي

ترموستات اتاق(

چيزي را نشان 

)دهدنمي

.كابل برق را وصل نمائيد  آيا برق اصلي وصل است؟

.صبر نمائيد تا برق اصلي وصل گردد  آيا برق اصلي مشكل دارد؟

و پكيج سيستم توزيع را وصل نموده

.را روشن نمائيد

آيا سيستم توزيع برق قطع

 شده است؟

.كار مجاز مراجعه نمائيدبه سرويس
آيا برق اصلي ضعيف شده

 است؟

.به سرويس كار مجاز مراجعه نمائيد است؟دستگاه سوختهآيافيوز
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 عالئم عامل ايجاد رفع مشكل

سيستم را با فشردن Standbyحالت

.كنسل نمائيد دكمه 

آيا ترموستات اتاقي بر روي

قرار گرفته Standbyحالت

 است؟

پكيج به درستي

 كندكار نمي

را)03به عنوان مثال(خطاشماره

وچك مراحل برطرف كردن نموده

.مشكل را دنبال كنيد

آيا ترموستات اتاقي به

 كند؟درستي كار مي

شير گاز ورودي به سيستم را باز كرده

.و پكيج را دوباره روشن نمائيد

آيا شير گاز ورودي به سيستم

 بسته است؟

ديوار را سفتهاي اتصال پكيج بهپيچ

و يا تعمير نمائيد .كرده

آيا پكيج به صورت صحيح

 نصب شده است؟روي ديوار

 نامتعارفصداي

 دستگاه

 به سرويس كار مجاز مراجعه نمائيد
آيا لرزش دودكش خروجي

 گردد؟باعث ايجاد صدا مي

هاي گرمايشي،وجود هوا در لوله

وصدا ايجاد باعث با هواگيري گشته

.شودرادياتورها مشكل برطرف مي

ها آيا جريان آب داخل لوله

 گردد؟باعث ايجاد صدا مي

.مجدد آب صبر كنيد شدن تا وصل
آيا جريان آب قطع شده

 است؟

عدم خروج آب

 گرم

شير آب سرد ورودي به بويلر را باز

.نمائيد
آيا شير ورود آب بسته است؟

ميزان تخليه آبگرم كمتردر صورتيكه

ليتر در دقيقه باشد به علت پايين2از

بودن فشار آب، امكان استفاده از آن 

حل. وجود نخواهد داشت براي

مشكل از تجهيزات افزايش فشار 

.استفاده كنيد

آيا جريان آب داراي فشار

 كمي است؟
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 عالئم عامل ايجاد رفع مشكل

ليتر بر2اي كهشير آبگرم را به گونه

.د باز نمائيددقيقه از خود عبور ده

آيا شير آب گرم به اندازه

 كافي باز است؟

ردنفشدماي آبگرم خروجي را با

.دكمه تنظيم دما افزايش دهيد

آيا دماي آبگرم خيلي پائين

 است؟

و گرمي را كه مخلوط مقدار آب سرد

.شوند كنترل نمائيدمي

آيا در زمان مخلوط شدن آب

و گرم، ميزان اختالط سرد

 آب سرد زياد است؟

در صورت استفاده از آب گرم به

گرم توليدي ميزان زياد، حجم آب

آب. يابدكاهش مي  ميزان استفاده از

.گرم را تنظيم نمائيد

آيا ميزان استفاده از آبگرم

 زياد است؟

.به سرويس كار مجاز مراجعه نمائيد
موارد ديگري مانند مسدود

 لوله آبگرمبودن

دماي سيستم گرمايشي را با فشردن

.دهيمدكمه تنظيم دما افزايش مي
 آيا دما خيلي پائين است؟

سيستم گرمايشي

 كندكار نمي

و وضعيت گرمايشي را انتخاب كرده

.دماي تنظيمي را افزايش دهيد

آيا وضعيت سيستم گرمايشي

و يا روي  خاموش است

وضعيت آبگرم مصرفي تنظيم 

 شده است؟

را برتغيير برنامه زماني گرمايش

و دماي سيستم اساس نياز واقعي

را با فشردن دكمه تنظيم گرمايش

.نمائيد

آيا برنامه گرمايش در فضاي

مورد نياز شما تنظيم شده 

 است؟

عدم خروج آب

 گرم
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 عالئم عامل ايجاد رفع مشكل

شود زمانيكه آبگرم مصرفي استفاده مي

.فعال خواهد بودحالت زمستانه غير

تابستانه سيستم آيا از حالت

 شود؟استفاده مي

.شير سيستم گرمايشي را باز نمائيد
آيا شير سيستم گرمايشي هر

 يك از فضاها بسته است؟

.فيلتر گرمايشي را تميز كنيد
آيا فيلتر گرمايشي مسدود

 شده است؟

هواي موجود در سيستم لوله كشي را

.هواگيري تخليه نمائيدتوسط شير

كشي دارايآيا سيستم لوله

 هوا است؟

.به سرويس كار مجاز مراجعه نمائيد  موارد ديگر

سيستم گرمايشي

 كندكار نمي
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اصول نصب پكيج�

مي-1 و تحمل وزن ديواري كه پكيج بر روي آن نصب 30الي28گردد بايستي ضد حريق

.دستگاه روي بدنه ذكر شده استوزن دقيق پكيج در مشخصات فني. كيلوگرم را داشته باشد

به منظور جلوگيري از لرزش دستگاه الزم است كه دستگاه روي ديوار به صورت كامل محكم-2

.شده باشد
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ابعاد پكيج�
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هااتصال لوله�
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اتصاالت برقي پكيج�

ياHz50و v220برق ورودي پكيج بايستي-1 بهHz60و و يا بيشتر باشد، برق با قدرت كمتر

.سيستم آسيب ميرساند

مي-2 و نيازي به توان خروجي جداگانهبه منظور اتصال به زمين اي را به بدنه دستگاه وصل نمود

.سيم كشي جداگانه نيست

و گاز به دليل به سيستم لوله Earthدر اجراي سيستم اتصال به زمين، از اتصال سيم-3 كشي، برق

و انفجار، جدا خودداري شوداحتمال بروز آتش .سوزي

مي-4 .سانتيمتر باشد30بايست حداقل فاصله پريز برق تا پكيج

اتصاالت گاز�

يا) اينچ2/1(15اتصاالت لوله گاز به قطر-1 مطابق مشخصات مربوطه وصل) اينچ4/3(20و

.گردد

.انعطاف استفاده گرددبراي اتصال به پكيج از لوله با جنس فلز يا فلز قابل-2

و وصل گاز نصب گردد در صورت استفاده از گاز مايع،-3 . بايستي شير قطع

:در صورت استفاده از گاز مايع لطفا به نكات زير توجه گردد-4

شد� .در صورت استفاده از خانواده گازهاي مايع، سطح آسايشي كمتري ايجاد خواهد

و در اين صورت پكيج از در صورت كوچك بودن ظرفيت مخزن، مقدار گاز� كاهش يافته

.حالت كاركرد معمولي خود خارج خواهد شد
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گ� بهلوله و نبايد از اصلي بايستي به صورت مستقيم لوله گاز ورودي پكيج متصل گردد

و يا انشعابي داشته باشد .اتصال جداگانه

به� و يا مهره اتصال قسمتهاي مختلف بايستي .اي باشدصورت اتصاالت جداشدني

.هاي مختلف پس از نصب اطمينان حاصل كنيداز نشتي گاز در بخش�

.در صورت استفاده ازگاز مايع، پكيج را در مكاني كه ميزان تبادل هوا زياد است نصب نمائيد�

يخ� .زدگي نگردد كپسول گاز در محلي قرارگيرد كه دچار

آباتصاالت لوله� هاي

.نمائيدها را قبل از اتصال كامال تميز لوله-1

.هاي گرمايشي نبايستي دچار يخ زدگي شوندلوله-2

و آبگرم مصرفي بايستي با عايق به ضخامت حداقل لوله-3 كامال پوشيدهmm25هاي گرمايشي

.شده باشند

و داراي پيچ خوردگي زياد باشند امكان ايجاد نشتي زياد در صورتيكه لوله-4 ها خيلي سفت شده

.ت مانند شكل زير از دو آچار استفاده نمائيدبه منظور محكم نمودن اتصاال. است
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هاي سيستم گرمايش به هيچ عنوان ضديخ ريخته نشود چون در عملكرد پكيج اختالل در لوله-5

و به سيستم گرمايش صدمه مي .زندايجاد كرده

كشي آب سرد ورودي به پكيجلوله�

.استفاده گردد هاي استاندارددر لوله كشي آب سرد ورودي به پكيج از لوله-1

و وصل جريان-2 .استفاده نمائيد آب سرد ورودي به پكيج از يك شير براي قطع

.بار در سيستم استفاده نمائيد0.3از از فشار آب بيشتر-3

لطفا از يك پمپ با دبي(هاي تنظيم فشار استفاده نمائيد از لوله براي محدوده فشار پائين آب،-4

.)ثابت استفاده شود

بهقبل از اتصا-5 و شروع به كار پكيجل لوله آب و صورت مستقيم ، شير آب سرد را باز كرده

و ذرات موجود در لوله را خارج نمائيد .شن

از-6 .باشد، لطفا از شير كاهنده فشار استفاده گردد 10barاگر فشار آب بيش
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لوله كشي آب گرم�

.با قطر استاندارد استفاده نمائيديهاياز لوله-1

حدمسير لوله-2 .امكان كوتاه باشند هاي آبگرم تا

.هاي متصل به دستگاه را عايق نمائيدلوله-3

لوله كشي سيستم گرمايش�

.هاي استاندارد استفاده نمائيداز لوله-1

و برگشت بايستي يكسان باشدقطر لوله-2 .هاي رفت

در-3 .محل مربوطه وصل نمائيد لوله تخليه را به درستي

هر-4 .رادياتور استفاده نمائيد از شير هواگيري در باالي

يخلوله-5 و تلفات حرارتي عايق نمائيدهاي سيستم گرمايش را به منظور جلوگيري از .زدگي

مي5قطر داخلي لوله هاي-6 و برايmm36بايست راهه يا كمتر ياmm44راهه6و يا بيشتر

.بيشتر باشد
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موارد ايمني نصب دودكش�

كه-1 .داراي تهويه مناسب باشد دستگاه در مكاني نصب گردد

آب. درجه رو به پايين نصب نمائيد5دودكش را با زاويه-2 و در غير اينصورت امكان ورود باران

.وجود داردبه دستگاه قطير بخار حاصل از احتراقتيا 

و باران همچنينو دودكش را درجايي كه تردد نفرات زياد است-3 احتمال خطرات ناشي از برف

.نصب نكنيدوجود دارد 

.دريچه ورود هوا را داخل ديوار نصب نكنيد-4
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و از عدم ورود دود به داخل  صورت كامل از بخش داخلي ساختمان جدا نموده

.ن حاصل نمائيد

.فاصله داشته باشدهاي هوا متر از وروديسانتي60بايست حداقلش مي

ص-5 دودكش را به

ساختمان اطمينان

خروجي دودكش-6
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.دودكش بايستي بر روي ديوار خارجي كه جريان هواي مناسبي دارد نصب گردد-7

و يا نزديك به موانع پرخطر است دودكش را در مكان-8 هايي كه مانعي در خروج هوا وجود دارد

.نصب ننمائيد

.از مواد غيرقابل اشتعال بر روي ديوار استفاده گردد-9

.اورينگي استفاده شوددر دودكش از اتصاالت- 10

.هاي با استاندارد باشدجنس لوله دودكش بايستي از لوله- 11

را- 12 . عايق نمائيدmm20در صورتيكه جنس ديوار از مواد قابل اشتعال است، لوله خروجي دود

و سپس كار تميز كاري را انجام دهيد- 13 .به منظور پاكسازي دودكش بايستي ابتدا پكيج را خاموش
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 نصب دودكش�

.دودكش بايد روي ديواري نصب شود كه امكان تهويه هوا داشته باشد-1

.از مواد غير قابل اشتعال در ساخت ديوار استفاده شود-2
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.س غير معمول بر متراژهاي فوق تاثيرگذار است استفاده از جنس:توجه



و بهره برداري  دستورالعمل نصب

39 صفحه

15S-NRت اتاقي

.نصب نمائيدتشخيص مناسب دما اتاقي را درجايي مانند اتاق نشيمن به منظور

كف5/1الي2/1در فاصله نصبو جايي كه گردش هوا مناسب است متر از

:هاي زير ترموستات را نصب ننمائيد

و يا به صورت مكرر باز مي كه همه درها بسته و يا جايي كه امكان اند شوند

. هواي سرد وجود داشته باشد

و ترموستات برخورد نمائيد . كه نور خورشيد به صورت مستقيم به سنسور

و يا هر وسيله گرمايشي ديگر قرار داشته باشد . كه رادياتور

. كه امكان دسترسي كودكان به ترموستات زياد باشد

و رولپالك محكم نمائيد .ت را درجاي مناسب بر روي ديوار به كمك پيچ

.ن از عملكرد صحيح، ترموستات را بر روي پايه قرار دهيد

نصب ترموستات�

ترموستات اتا-1

ترموستات را-2

.گردد

هلطفا درمكان-3

جايي-

كوران

ك- جايي

ك- جايي

ك- جايي

نحوه نصب

ترموستاتپايه-1

پس از اطمينا-2
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كدهاي خطا�

 FND مشكل
NO 

افزايش بيش از حد دما 01

فشار پايين آب 02

جرقه زندرنقص 03

)كاهش فشار گاز(سنسور شعله 04

سيم سنسور گرمايشقطعي 05

اتصال كوتاه سنسور گرمايش 06

قطعي سيم سنسور آبگرم 07

اتصال كوتاه سنسور آبگرم 08

قطعي فن 09

خطاي فشار هوا 10

در احتراقنقص 12

قطعي سويچ جريان آب گرمايش 13

)انتخابي(اعالن نشتي گاز 14

MICOMقطعي 15

تجهيزاتافزايش بيش از حد دماي 16

DIP SWITCH 17كد خطاي تنظيمات
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DIP SWITCHتنظيمات�

OFF ON NO
عادي استارت آزمايشي 1

عادي حداكثر احتراق 2

عادي حداقل احتراق 3

اتصال ورودي هوا عدم اتصال ورودي هوا 4

گاز طبيعي گاز مايع 5

احتراق باز احتراق بسته 6

60 Hz 50 Hz 7

NO 24K 30K 35K 

٨OFF ONOFF 

٩ON OFF OFF 

١٠ OFF ONON
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)مختص كارشناسان نصب( تكميل كارت گارانتي

، سه ليبل تعبيه شده است كه تكنسين طبق Navienهاي ديواريبندي پكيج

.باشده قراردادن هر كدام در جايگاه مخصوص خود مي

ها

. كارت گارانتي چسبانده شودنسخه مشتريباالي

.باالي نسخه شركت كارت گارانتي چسبانده شود

دستورالعمل تكم�

بدر قسمت كناري بسته

دستوالعمل زير موظف به

همحل نصب ليبل�

باال:ليبل اول�

باال:ليبل دوم�
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و نام فروشگاه به هيچ وجه پوشش ليبل ها به نحوي نصب گردند كه تاريخ نصب

).است مجاز در تصوير مشخص شده

 دودكش دستگاهو نصب

 اطالعات موجود در اين قسمت اعم از ارتفاع دودكش، جنس دودكش، تعداد

. دودكش الزامي است

ي

و  اطالعات موجود در اين قسمت اعم از نام خريدار، نشاني محل نصب، تلفن

.ت

 تكنسين نصب

 تكنسين نصب موظف به ممهور كردن كارت گارانتي بوسيله مهر اختصاص داده

. تكميل مابقي اطالعات اختياري است

و فيلتر گاز و لوازم جانبي از قبيل محافظ برق، رسوبگير آب در الزامي بوده

. گزينه مربوطه عالمتدار گردد

در اين خصوص لي

محدوده(داده نشود

مشخصات محل�

تكميل تمامي

و قطر زانو، نوع كالهك

مشخصات مشتري�

تكميل تمامي

همراه الزامي استشماره

مشخصات تكنسي�

در اين بخش

و تكشده به وي مي باشد

الزم بذكر است بررسي

بايستميصورت وجود


