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فقط به كاالهايي ارائه مي شود كه داراي كارت ضمانت معتبر بوده و توسط نصاب مجاز و خدمات گارانتي 
 .طبق ضوابط نظام مهندسي ساختمان ايران نصب شده باشند
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  برداري از دستگاه اندازي و بهرهنصب، راه -1

  نكات نصب   - 1-1
 مناسبي ساخته مصالح ساختماني ديوار محل نصب پكيج ديواري بايد مستحكم و از  -

 .باشد شده

 حداقل فاصله از ديوار  .متر باشد 1ز ديوار مقابل نبايد كمتر از فاصله پكيج ديواري ا
 .سانتيمتر باشد 100سانتيمتر و از كف،  15يا كابينت مجاور، 

  الزامي استو شرايط استاندارد داشتن دودكش مناسب با مكش كافي. 

  قبل از راه اندازي، لوله كشي شوفاژ بايد شستشو و كامال تميز و عاري از هرگونه
شده و باعث گريپاژ و  مپدر غير اين صورت ذرات خارجي داخل پ .ت خارجي باشدذرا

 .شوداحتماال سوختن پمپ سيركوالتور مي

 بايست مشخص شودهاي رفت و برگشت رادياتور ميلوله. 

 هاي لولهكليه ات احتمالي بهتر است قبل از اندازي و تغييرجهت سهولت در نصب، راه
شير فلكه آب سرد ورودي تنظيم گردد تا دبي  .نصب گردد فلكهمتصل به دستگاه شير

 .آن از ظرفيت پكيج بيشتر نباشد

 لنگ به خارج از دستگاه هدايت كنيدياطمينان را توسط ش خروجي شير. 

 فيلتر مناسب نصب گرددحتما مسير ورودي گاز  در. 

 از محافظ ، حتما براي جلوگيري از آسيب به برد و قطعات الكترونيك دستگاه 
 .استفاده شودمورد تاييد و استاندارد الكترونيكي برق 

 از حتما جهت جلوگيري از رسوب گرفتگي ، در مناطقي كه درصد امالح آب زياد است
 .در مسير آب ورودي استفاده شوداستاندارد يا مغناطيسي فسفات گير پليرسوب

 2/1"مصرفي هاي آبو لوله 4/3"هاي رفت و برگشت شوفاژ، لنگيها و شقطر لوله 
 .هاي با قطر داخلي استاندارد استفاده گرددلنگيها و شبايست از لولهباشد و ميمي

 هاي رفت ودستگاه روي ديوار نصب شود و لولههاي داخل ها و بستپكيج بايد با پيچ 
هاي خرطومي استيل گاز را با لولههمچنين لوله  گرم مصرفي و و ، سردشوفاژبرگشت 

به دستگاه نصب كرده و از نظر نشت يابي كنترل  استانداردرغوب هاي ملنگييا ش
  .شود و كنترل  آچاركشي كاملاندازي راه بايد دستگاه قبل از كامل كرده و
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  : دستگاه  رلنتصفحه ك - 2- 1
  

  

  

  

  

  
  
  مدار شوفاژ  افزايش دماي آب گرم كليد:             

  كاهش  دماي آب گرم مدار شوفاژ  كليد:             

   زمستاني/تغيير وضعيت تابستاني  كليد :            

  ريست دستگاه    كليد:             

  روشن دستگاه / خاموش  كليد:             

  كاهش دماي آب گرم مدار بهداشتي  كليد:             

  دماي آب گرم مدار بهداشتي  افزايش  كليد:            

  
  

    نمايشگر دماها، تنظيمات ، پارامترها و كدهاي خطا  

    نشاندهنده وجود خطا در پكيج 

    عمل يونيزاسيون شعله موفق است 

    يمني به حالت ريست رفته استپكيج بدليل ا

  پكيج در حال فعاليت براي تامين 
  آبگرم بهداشتي است

  

    تامين آبگرم بهداشتي فعال است 

    پكيج در حال فعاليت در مدار گرمايش است

    دستگاه در وضعيت زمستاني قرار دارد 

    .دما بر حسب درجه سانتيگراد را نشان مي دهد

    ه نشانگر ارتفاع شعل

  اعداد نمايش داده شده پارامتر و 
  دماهاي تنظيمي است

  

  نشانگر اين است كه خطايي در دستگاه بوجود
  و نيازمند ريست دستي مي باشد آمده  

  

    دستگاه در حال انجام پروسه ضد يخ زدگي است

 1 -  1شكل 
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  روشن كردن دستگاه - 1-3
 :قبل از روشن نمودن دستگاه رعايت نكات زير الزامي است) الف 

 وجود دودكش مناسب ايمني و كار صحيح دستگاه را . پكيج بايد داراي دودكش مناسب باشد
   به قسمت  - خيلي مهم است كه -  شرايط مناسب دودكشبراي مشاهده . نمايدتضمين مي

 .مراجعه نماييد 3در بخش دودكش 

  .بدون دودكش مناسب هيچ پكيجي نبايد نصب و يا راه اندازي شود
 

  هاها و رادياتوركشيپكيج، لوله(پرآب بودن دستگاه:( 

جهت پرآب نمودن دستگاه، شير پركن را باز كرده و زمانيكه مانومتر فشار دستگاه را 
ها را هواگيري كرده و با پايين سپس رادياتور. داد، آن را مي بنديم نشان 1روي عدد 

، آنرا 1دوباره شير پركن را بازكرده و با رسيدن فشار به  ،1آمدن درجه به زير عدد 
  ).توجه داشته باشيد  كه شير پركن هميشه بايد بسته باشد(بنديم مي

درصورت بدون آب ماندن مبدل بايست پر از آب باشد و مبدل حرارتي پكيج همواره مي
بنابراين توجه شود كه فشار آب مانومتر بين . حرارتي پكيج به سرعت آسيب خواهد ديد

بايست دليل كم شدن آب در صورتيكه فشار آب كم شود مي. باشد 5/1و  1درجه 
  .بنديمآورده و سپس شير پركن را مي 1مشخص و با باز كردن شير پركن فشار آب را روي 

  : وه روشن نمودن دستگاه نح) ب
 ابتدا دوشاخه برق دستگاه را به پريزي كه در مجاورت آن قرار دارد وصل نموده بطوريكه فاز 

فحه كنترل، ص   شير گاز را باز نماييد و توسط  كليد          ص.دستگاه به فاز پريز متصل گردد
ستگاه را در حالت د                   دسپس بر حسب نياز، با فشردن كلي. دستگاه را روشن نماييد

  و                         ،،              ،تابستاني يا زمستاني قرار دهيد و به كمك كليدهاي            ،  
  . مي توانيد دماي مدار آبگرم بهداشتي و همچنين مدار شوفاژ را تنظيم نماييد

  : نحوه خاموش نمودن دستگاه ) ج
صفحه كنترل دستگاه را خاموش نموده ، دو شاخه برق را از پريز جدا كرده و             د بوسيله كلي

  .شير گاز را ببنديد
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  اطالعات فني دستگاه  -2
  مشخصات فني دستگاه  جدول  - 2-1

  یمسكوني ، تجار: كاربري              C82محفظه احتراق بسته مدل  –نوع فن دار 
 Qn( kw 22(وروديحداكثر توان  

 Kw 16 حداقل توان ورودي

  Pn      ( kw 20( حداكثر توان خروجي
 Bar 3 ماكزيمم فشار كاري مدار گرمايش 

 T2-T1=30’C( lit/min 11(حداكثرجريان آبگرم مصرفي

  90  % راندمان حرارتي 
 volts - Hz 220~ – 50  تغذيه برق 

 w 103 توان مصرفي 

 lit 6 ظرفيت منبع انبساط بسته

  mbar 20 فشار گاز تغذيه پكيج 

  mbar 12 فشار مشعل در توان اسمي 

 شاخص رده مشخصه  خانواده گاز

G20 I2H 
 2 رده  NOXكالس 

 Kg 30  وزن خالص 

 mm In = 60 قطر دودكش دو جداره
Out = 100 

 طول دودكش دوجداره با احتسابحداكثر 
  درجه  90يك زانويي  

mm 1000 

 inch 1/2 ه آب سرد و گرم بهداشتيقطر لول

 inch 3/4 قطر لوله مدار گرمايش

 inch 3/4  قطر لوله گاز 

 mm 290 -  715 - 420 )عرض–عمق–ارتفاع( ابعاد  

 C  55' حداكثردماي آبگرم مصرفي 

 C  36' حداقل دماي قطع مدار گرمايش

 C  85' حداكثردماي آبگرم مدار گرمايش
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  ني پمپ مشخصات ف - 2-2
  رفع گريپاژ پمپ  – 1- 2-2

اندازي اوليه پكيج يا در هنگاميكه به مدت طوالني پمپ خاموش بوده، بعلت ناخالصي و در لحظه راه
بنابراين الزم است . حركت آن متوقف شود مواد موجود در آب ممكن است محور پمپ گيريپاژ و

اين . به حركت درآوريم) سمت چپبه (جهت فلش  دور در بوسيله پيچ گوشتي محور پمپ را چند
   .شود تا محور پمپ خالص شود و براحتي به گردش درآيدكار باعث مي

   H[m]) متر آب (هد  –  Q [l/hr])ساعتليتر بر (نمودار دبي   – 2- 2- 2

  UPS 15-50مدل  -   GRUNDFOS پمپ دستگاه      براي 
  

 
 
 
 

  دودكش -3
  .شوداستفاده ميبطور مجزا آن  احتراق از صل ازهاي حااي است كه جهت تخليه گازوسيله

مسير آن  لوله آن كم باشد و يا در دودكش مناسب نباشد يا قطر گرا
و يا داراي مسير طوالني افقي و يا شيب منفي  گرفتگي وجود داشته باشد

كنند و توانند به خوبي از دودكش عبوراحتراق نمي هاي حاصل ازگاز باشد،
و  گردد و اثرات منفيباز ميو يا محيط ساختمان پكيج نتيجه دود به در

 :زير را به همراه خواهد داشت  خطرات

 دارد وارد شده كه بسيار آن قرار هاي سمي حاصل از احتراق به محلي كه پكيج دردود -1

  .درنهايت خفگي خواهد شد باعث ضعف، گيجي و خطرناك بوده و
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هاي داخلي قسمت باعث باال رفتن حرارت بدنه ويا گرفتگي لوله عدم مكش كافي دودكش  -2
خصوصا شد م خواهد قطعات آن به خراب شدن سريع دستگاه و اله منجرشود كه اين مسپكيج مي

  .سازدمي وارد آسيب شديدي به مجموعه برد الكترونيكي

  دودكش مناسب شرايط

مي  جداره استاندارد دودكش هاي دوشركت صنايع گرمايشي آلزان اكيدا توصيه به استفاده از 
دودكش هاي دو جداره اكسيژن الزم جهت احتراق كامل را از فضاي بيرون ساختمان به داخل . كند

اين امر باعث مي شود كه . كشيده و از جدار ديگر گازهاي حاصل از احتراق را خارج مي نمايد
ورت عدم استفاده از در ص. اكسيژن فضاي داخل خانه مصرف نشده و راندمان پكيج نيز باالتر رود

دودكش دوجداره، دستگاه از گارانتي خارج شده و راندمان، قدرت و ساير مشخصات دستگاه نيز 
  .تغيير خواهد كرد

 60 { كيت دودكش دوجداره افقي با قطر mm x 100 mm {   

  درجه  90با احتساب يك زانويي   افقيحداكثر طول مجازبصورت 

  .مي باشد متر 1برابر با 

 60{ ودكش دوجداره عمودي با قطر كيت د mm x 100 mm {   

   مي باشد متر 3حداكثر طول مجاز بصورت عمودي مستقيم  برابر با. 

  

  در صورت عدم امكان استفاده از دودكش دو جداره حتما مي بايست با
متخصصين شركت در خصوص نحوه نصب دودكش تك جداره و لوله 

ت شود تا خطري جداگانه جهت تامين هواي ورودي مشور
 .ايجاد نشود

  دريچه خروج دود )  1
  دريچه ورود هوا )  2
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  در خروج دود و ورود هوا به استفاده از دودكش هاي غير مرغوب و يا روشهاي غير تخصصي
 .دستگاه اكيدا ممنوع مي باشد و ممكن است باعث خطرات جدي جاني و مالي شود

  متر مي باشد 10براي جلوگيري از تعريق آب در دودكش حداكثر طول لوله دودكش برابربا. 

  نصب كالهكH جهت نصب كالهك  .باشدضروري ميتك جداره خروجي دودكش  درH روي  در
كالهك دودكش بايد  .امتداد جريان باد غالب باشد تا باد داخل آن نپيچد دودكش بايد در

مجاورت  در و باشد اطراف آن باز ر باالتر از كف پشت بام وسانتيمت 70 -  80حداقل 
 .ديواري واقع نشده باشد هيچگونه مانع و

 شدن دود كه  و همچنين سرد تشكيل قطرات جهت جلوگيري از
خارجي  جدار شود،يا توقف آن مي شدن خروج دود و باعث كند

 .دودكش را عايق بندي نمائيد

 آب و برابر باد، بخار رد دودكش بايد ثابت و محكم باشد و 

 .مقاوم باشد عوامل مكانيكي ديگر

 بايد هميشه كنترل  گرفتگي مسير بودن و تميز نظر دودكش از
 .شود

 وش براي تخليه مستقيم و عمودي بهترين ر به طوركلي مسير
خود حالت  مسير باشد و دودكش نبايد درمحصوالت احتراق مي
 كالت اجرايي وجودمواردي كه مش ولي در .افقي داشته باشد

حداقل  درجه و 45 زانويي  است از بهتر به تغيير جهت مسير دود باشد، نياز و داشته باشد
 قسمت افقي داراي و .، انجام گيرد)پكيج خروجي از( لوله عمودي سانتيمتر 30پس از 

 .كمترين طول ممكن باشد

  تعمير و نگهداري -6

  هنكات مربوط به كنترل و نگهداري دستگا - 6-1
  و پكيج  بار نيايد 1تر از آب كنترل شود كه پايين فشارهم در تابستان و هم در زمستان

 . رسانيمبار مي 1پركن آنرا به  با بازكردن شير درصورت پايين آمدن، .بدون آب نماند

 .كاركردن پكيج بدون آب منجر به آسيب جدي به دستگاه خواهد شد
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 مراتب  درصورت مشاهده حرارت غيرعادي، ).بستانتا مخصوصا در( كنترل حرارت بدنه پكيج
 .را به متخصصين شركت اطالع دهيد

 ها و پكيج وجود نداشته باشدكشي، رادياتورهيچ نشتي آب در سيستم لوله. 

  آب گرم بهداشتي نسبت به آب سرد، مراتب را به ) آبدهي(به محض كم شدن مقدار دبي
 .متخصصين شركت اطالع دهيد

 رگونه وسايل گازسوز در زير پكيج جدا خودداري نماييداز قرار دادن ه. 

 هاي قوي مانند كولر و انواع هواكش در مجاورت دستگاه پكيج خودداري از قرار دادن فن
شوند گازهاي كنند و باعث ميها در مكش دودكش اخالل ايجاد ميزيرا اين فن. نمائيد

يق دودكش تخليه نشوند و در نتيجه خروجي از پكيج بصورت طبيعي از طر) حاصل از احتراق(
 .شوندبه فضاي داخلي خانه كشيده 

  آنرا چك، و از ) ماه يكبار 3هر (درصورت استفاده از رسوبگير پلي فسفات، بصورت دوره اي
 .پر بودن سنگهاي پلي فسفات داخل آن اطمينان حاصل نماييد

 خصصين شركت مشورت درصورت مشاهده هرگونه اشكال فني قبل از هر كاري حتما با مت
 .نماييد

  كدهاي خطا - 6-2

 توضيحات  كد خطا 
Er 01 مي باشد نياز به ريست دستي(ترموستات حد عمل كرده است(  
Er 02 وجود اشكال در سنسور آب مصرفي 
Er 03 وجود اشكال در سنسور آب شوفاژ 
Er 04 اه به مرتبه تالش ناموفق براي تشكيل شعله پايدار، دستگ3درصورت وجود

  .) نيازبه ريست دستي مي باشد. (حالت ريست مي رود
Er 05  ثانيه از فعاليت فن، سيگنال بسته شدن پرشر 10درصورتي كه پس از

  سوييچ هوا دريافت نگردد
Er 06 درصورتيكه جريان الكتريكي در مدار ماژوالتور شير گاز تشخيص داده نشود  
Er 07 ريست دستي مي باشد نيازبه(وجود اشكال داخلي در برد (  
Er 08 درجه سانتيگراد باالتر رود اين خطا 92درصورتيكه دماي مدار گرمايش از

  ظاهر مي شود
Er 09  در صورت وجود سيگنال وصل بودن كنتاكت پرشر سوييچ در هنگاميكه فن

  ثانيه اين خطا ظاهر مي شود 15كار نميكند پس از 
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  جدول عيب يابي - 3- 6

Er 10 ده استكنتاكت پرشر سوييچ آب قطع ش 
Er 11  درصورتيكه سنسور آب شوفاژ دمايي پايينتر از صفر را نشان بدهد اين خطا

  ظاهر مي شود
Er 12 ولت اين خطا نمايش داده  175در صورت افت سطح ولتاژ برق شهر به زير

  مي شود
Er 13 نياز به ريست (درصورتيكه مشخصات سيگنال يونيزاسيون خارج از رنج باشد

  )دستي مي باشد
Er 14   درصورتيكه سيگنال وجود شعله در حالتي كه شير گاز غير فعال است

  . تشخيص داده شود

  راه حل  علت احتمالي  عيب
زرد بودن  - 1

  مشعلشعله 
   

  .داردگرفتگي دودكش  - 1
  نبودن هواي كافي در محيط  - 2
  
  .كثيف شدند هامشعل - 3
تناسب نداشتن قطر انژكتور  - 4
  .شعل با نوع گاز مصرفيم
و  مبدل حرارتي گرفتندوده  - 5

  .دودكش

  .بررسي مسير و قطر دودكش  - 1
از طريق تعبيه (وارد كردن هواي تازه   - 2

  .به محل پكيج) دريچه
  .تميز كردن مشعل - 3
  . ها كنترل شودقطر سوراخ انژكتور  - 4
  
  .تميز كردن دودكش و مبدل حرارتي - 5
  

فشار آب مرتب  - 2
  ين پاي
آيد و درجه مي

مانومتر روي صفر 
  گيردقرار مي

وجود نشتي آب در پكيج و  - 1
  . متعلقات آن

-وجود نشتي آب در مسير لوله - 2

  .كشي يا رادياتورها
  

پكيج و اتصاالت آن از نظر نشتي كنترل  - 1
  .گردد

از نظر  كشي رادياتورها و كليه مسير لوله - 2
  .نشتي كنترل گردد
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گرم  هارادياتور - 3
  .شوند نمي

-شعله تشكيل مي(

  )شود

-مسير رفت و برگشت رادياتور - 1

  .ها بسته است
ها وجود هوا در داخل رادياتور - 2

  .و يا پكيج
  
پمپ آب را به خوبي گردش  - 3

  .دهدنمي
  .فشار آب دستگاه پايين است - 4
ها رفت و برگشت رادياتور - 5

  .اشتباه به پكيج وصل شده

ها را باز شت رادياتوروالو رفت و برگ - 1
  .كنيد

لوله بررسي هواگيري كردن رادياتورها و  - 2
بررسي هواگير اتوماتيك   -كشي شوفاژ

  پكيج
  پمپ  بررسي پروانه و رفع عيب از - 3
  
توسط شير پركن فشار را به مقدار الزم  - 4

  .برسانيد
  .رفت و برگشت را درست وصل كنيد - 5
  

وجود صدا در  - 4
  مدار گرمايش

  .جود هوا در سيستمو - 1
  .فشار آب كم شده - 2

  .مدار گرمايش را هواگيري نماييد - 1
  .با شير پركن فشار را باال ببريد - 2

فشار دستگاه  - 5
  رود باال مي

شير پركن خراب است و در  - 1
  .كندحالت بسته آب رد مي

  .تعويض شير پركن - 1
  
  

شعله از زير  - 6
  بيرون  ستگاهد
  زندمي

و يا  مبدل حرارتي  دوده گرفتن - 1
  . دودكش

استفاده بيش از حد زانو و  - 2
  .طول بلند در لوله افقي دودكش

  . فشار گاز زياد است - 3
  
در اثر گرماي زياد در قسمت  - 4

انتهايي دودكش و خنك بودن 
قسمت ابتدايي آن، دودكش 

  .بصورت معكوس عمل كرده 
وجود هواكش قوي در محلي كه  - 5

  . پكيج نصب شده

  .و دودكش مبدل حرارتيميز كردن ت - 1
  
  .استفاده از دودكش مناسب - 2
  
تنظيم گاز بوسيله پيچ تنظيم شير كنترل  - 3
  .گاز

  .نصب فن روي پكيج  - 4
  
  
  
رساندن هواي الزم به پكيج، و درصورت  - 5

 لزوم قطع هواكش 

شعله تشكيل  - 7
  نميشود

عدم تنظيم فاصله الكترود - 1
  يونيزه روي مشعل 

  ن واير يونيزه قطع بود- 2
  اكسيد شدن الكترود يونيزه- 3

 تنظيم فاصله الكترود روي مشعل - 1

  
  تعويض واير- 2
  تعويض الكترود يونيزه- 3
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  شودشود دستگاه از گارانتي خارج باعث مي عواملي كه
 

  مناسب، طبق شرايط مندرج در اين دفترچهمجزا و عدم وجود دودكش. 

 توسط افراد غير اه يا تغيير سيستم دودكش نصب، تعمير و يا هرگونه دستكاري دستگ
 .مجاز

  كليه لوازم اضافي ، رسوب گير ، اتصاالت ، ترموستاتهاي خارجي ، لوازم اضافي خروج دود
 .و محافظ برق

  گرفتگي مسير آب مصرفي پكيج يا مبدل در اثر كثيف بودن لوله ها و رسوبات موجود در
ز موارد نصب نبوده و تنها با اخذ اجرت اكه كشي شستشوي كامل مسير لولهعدم . ( آب

 ).باشدجداگانه توسط نصاب پكيج قابل انجام مي

 مسدود كردن شير اطمينان با درپوش. 

  صدمات ناشي از حمل و نقل، آتش سوزي، رعد و برق، حوادث طبيعي، استفاده از
ظ برق، شيلنگها و اتصاالت غير استاندارد، نوسان برق، عدم نصب فيلتر آب، گاز و محاف

آسيب ديدن شير گاز بدليل كثيف بودن لوله هاي گاز و يا استفاده از استفاده از گازمايع،
بدون آب ماندن پكيج، يخ  ، ) فشار غير استاندارد(ميلي بار 25گاز با فشار باالتر از 

زدگي، عوامل خارجي نظير خورندگي و سختي باالي آب، نصب در محيط نامناسب و يا عمل 
 . فاد ذكر شده در اين دفترچهنكردن به م

 روشن ماندن پمپ در حالت گريپاژ و عدم رفع سريع گريپاژ. 

  عدم اطالع رساني سريع به شركت در هنگام بروز هرگونه اشكال فني در دستگاه و
 .استفاده از افراد غير متخصص و تكنسين غير مجاز

  مجاز عدم ارائه كارت گارانتي معتبر ممهور به مهر نصاب و فروشنده 

 
  در صورت رعايت نكردن هر كدام از موارد فوق، مسئوليت هرگونه خسارت و خطرات

  .مالي و جاني بوجود آمده بر عهده نصاب و استفاده كننده مي باشد
  
 

  .هاي زير تماس حاصل فرماييداني با شماره تلفندر صورت نياز به خدمات پشتيب  
   - بين خيابان بهار و شريعتي –طالقاني شرقي - تهران: آلزان  نمايشگاه و فروشگاه مركزي  
   64شماره   
                   77531142 - 77534937 -  77514318 - 77514319: تلفن   
   77511743: فكس   

www.alzan.net   
info@alzan.net  

 


