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  ،یگرام صرف کنندهم

بالر ااالا   به اطالع  میراالانا ایالن محصالول ،و گرم ایران ایتالیا BAXIمحصول مشترک کارخانجات معظم  ECO3از انتخاب پکیج  ضمن تشکر

 ه عملکرد خوب با ایمنی بسیار باال و اادگی برآورده مینمایا.کلیه انتظارات شما را بایش، منیازهای واقعی به گر

 با مطالعه این دفترچه اطععات مفیای از نحوه ی عملکرد و بروز عیب و روشهای نصب و نگهااری به شما آموزش داده می شود.

، به همالراه کالارتن  داتر  کودکان داشتن ازدر انتها تقاضا میگردد برای حفظ محیط زیست، قطعات پلی ااتایرن و پعاتیکی را ضمن دور نگه 

 به بازیافت تحویل نماییا.
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:مشتری گرامی   

 . اریمزرا برای ااتفاده انتخاب کرده ایا  اپااگ دی و صنعتی گرم ایرانشرکت تولیاز اینکه محصوالت 

و به تاریج انوا  مشعل های گازاوز،گازوئیل االوز، نمود با ااخت دو نو  مشعل گازاوز آغاز  1359شرکت گرم ایران فعالیت خود را از اال 

 را تولیا می نمایا.   kcal/ hr 15,000,000-40,000مازوت اوز، چناگانه اوز در انوا  خانگی و صنعتی از ظرفیت 

تمام دایکست آلومینیومی ، فیلتر گاز در اایزهای مختلف پرداخته اات. شرکت گرم ایران رادیاتور شرکت به تولیا  مشعلدر کنار تولیا انوا  

و مایریت زیست محیطی  ISO9001:2008و گواهینامه های ایستم مایریت کیفیت اروپا  CEااتاناارد  و دارای نشان ااتاناارد ملی ایران

ISO14001:2004  و مایریت ایمنی و بهااشت حرفه ایOHSAS18001:2007 می باشا و اکنون باله عنالوان یکالی از بزرگتالرین تولیالا 

 .  مشغول فعالیت می باشادر کشور  ، رادیاتور و پکیجکنناگان مشعل

و رادیاتورهالا  DIN EN 267:1999هالای گالازوئیلی دارای نشالان  ، مشعل DIN EN676:2008مشعل های گازی این شرکت دارای نشان 

 می باشنا. ISO 3150:1975دارای 

م توانسته باشیم رضالایت شالما را جلالب یاین شرکت با ااتفاده از کادری مجرب در جهت خامت به هموطنان عزیز همواره کوشیاه و امیاوار

 نمائیم .

 نواع مشعل پشتوانه محکمی برای اعتماد ملی است.هزار دستگاه ا 700سی سال تالش و تولید بیش از 
 

  ایتالیا BAXIو گرم ایران 

ایتالیا و با توجه  امکانات فیزیکی و توان علمی و فنی شرکت گرم ایران این کارخانه را به منظور تولیا مشترک باکسی شرکت  2012در اال

در منطقه مطرح گردیا که این امر نقطه عطفی در پکیج باکسی اه تولیا ایران به عنوان  پایگ طی قراردادی و انتخاب کرده پکیج های خود

این  ،. امیا اات با توجه شما مصرف کنناگان عزیز به کاالی کیفیصنعت کشور و گامی بلنا در جهت بهینه اازی مصرف اوخت می باشا

 هیم.حمایت خود قرار دتحت را  از چین می باشا کارخانه را که از منتقاان جای واردات 

 

 "ایران گرم صنعتی و تولیدی گروه "

www.Garmiran.com 

 سخنی با مشتری
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و  در فشار اتمسفریک طراحی شاه اات . پکیج را می بایست با توجه به عملکالردتر از نقطه جوش،  نییبه منظور گرم کردن آب تا پا جیپک نیا

 توان خروجی آن،  به ایستم حرارت مرکزی و تاٌمین آب خانگی وصل کرد . 

 می بایست تواط تکنسین ماهر نصب شود و موارد زیر رعایت گردد: پکیج

 . بررای دقیق مطابقت گاز مصرفی با پکیج. برای جزئیات بیشتر به اطععات بسته بنای و برچسب روی داتگاه توجه کنیا 

  دودکالشدارای دیگالری بررای دقیق اینکه خروجی دودکش در وضعیت منااب باشا و لوله دودکش مساود نشاه باشا و با داتگاه 

 طراحی شاه باشا . مربوطه با توجه به قوانین و مقررات بعنوان دودکش مشترک چنا وایلهنباشا ، مگر اینکه دودکش  مشترک

  شاه اات، نظافت کامل داکت بررای شود تا در هنگام عملکرد داتگاه مانعی بالر االر راه  از قبل تعبیه کشدودمجرای در صورتیکه

 ااشته باشا.خروج دود وجود ن

 برای اطمینان از عملکرد درات و عام لغو گارانتی ، به هشاار های زیر توجه کنیا .

 : مدار آب گرم .1

 برااا  قوانین موجود نصب شود. ،اگراختی آب منطقه زیاد می باشا بایا یک داتگاه پلی فسفات یا یک ایستم تصفیه مشابه

 ز نصب داتگاه و قبل از ااتفاده از آن تخلیه شود.ماار آب گرم مصرفی می بایست به طور کامل بعا ا

 اات . EC/98/83ااتفاده برای ماار آب گرم مصرفی داتگاه برطبق قوانین  مواد مورد

 مدار گرمایش  .2

باله  داتگاه می بایسالت رده های فلز و براده های جوشکاری و مصالح ااختمانیقبل از اقاام به نصب پکیج، به منظور اطمینان از عام وجود خ

 برای این کار از مواد منااب ااتفاده کنیا.  .و تخلیه شود شستشو طور کامل تمیز

هالای خنیالی متمیالز کننالاه غیالر ااالیای و غیربالازی   تیکی و الاتیکی فقط از شویناهبرای اجتناب از صامه زدن به بخش های فلزی ، پعا

 ااتفاده کنیا. 

  داتگاه میگردد. گارانتی لغو شرایطعام توجه به موارد باال باعث 

 

 

 

 انجام شود.از انجام عملیات زیر اطمینان حاصل کنیا: مجازتکنسین روشن کردن اولیه پکیج بایا تواط 

 ب، گاز آتأمین کنناه مبرق، های مطابقت پارامترهای پکیج با تنظیمات ایستم  الف:

 ب: نصب مطابق با قوانین و مقررات تعیین شاه

 ومحافظ الکترونیکی متنااب با توان داتگاهأمین برق و اتصال منااب به منابع ت ج:

  عام توجه به موارد باالمنجر به نامعتبر شان گارانتی می شود.

 قبل از راه اناازی ، پوشش محافظ پعاتیکی را از داتگاه جاا کنیا.

 ا.کنیایجاد میکننا ااتفاده ن از ابزارهای برناه و مواد شویناه ای که احتمال خراب کردن رنگ اطوح پکیج را جهت این کار

 

 

 

 

نصب.دستورالعملهای قبل از 1  

 راه اندازی  دستورالعملهای قبل از .2
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 پکیج راه اندازی .3

 

 :انجام دهیاموارد زیر را  پکیجبرای روشن کردن 

 مدقت نماییا از دوشاخه منااب ااتفاده شاه و ورودی فاز و نول صحیح باشا برق مورد نیاز داتگاه را تأمین کنیا.  1

 قرار بگیرد ممطابق شکل زیر   مزمستان  و یا   مرا بچرخانیا تا روی حالت تابستان ولوم انتخابگر  2

 را تنظیم کنیا تا مشعل اصلی روشن شود. 2مو حرارت مرکزی   1ممصرفیآب گرم   3

 را در جهت ااعت و برای کم کردن در خعف جهت بچرخانیا. به منظور افزایش دما ولوم

 باشا کار می کننا. هنگام عملکرد در حالت تابستان، مشعل اصلی و پمپ فقط هنگامیکه آب گرم الزم

 

 
 مصرفیآب گرم  ولوم  .1

 حرارت مرکزیتنظیم  ولوم  .2

 انتخابگر .3

 1 تصویر شماره                                                                                                                                                       نمایشگر .4

 

در نشالود  روشنبه ارعت  مشعلنشاه اات، ممکن اات  خارج ،گاز یموجود در لوله های هواکه  یتا زمان ه،یاول کردن طول روشنر اخطار: د

 هیالثان 2باله مالات حالااقل   م ولالوم را در حالالتو  مشالعل براالا بهکه گاز  یتا زماننماییا احتراق را تکرار  فرآینا توصیه می شوداینصورت 

 . نگهااریا

 

 
 تنظیم مجاد         تان                زمس                         بستان                               خاموش   تا    

 2تصویر شماره 

 
 مصرفیحالت آب گرم 

 
 خطای عمومی

 
 تنظیم مجاد

 
 فشار آب کم بودن 

 
 حالت گرمایش مرکزی

 
 عام وجود شعله

 ممشعل خاموش اات 

 
 وجود شعله

 ممشعل روشن اات 

 
ععئم عادی مدما، 

 کاهای خطا و ... 
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 آب گرم مصرفی. تنظیم دمای 4

و مقالاار آب خروجالی از   1ممصالرفیشعله همراه اات که بر مبنای تنظیمات دمای آب گرم  یک ایستم الکترونیکی تنظیم ماوالر شیر گاز با

 .داتگاه ارتفا  شعله را تنظیم مینمایا

 .ثابت نگه میااردمیشود، یکی دمای آب خروجی از پکیج را حتی زمانیکه مقاار کمی آب مصرف این ایستم الکتر

 ااتفاده از آب گرم، صفحه نمایشگر دمای آب را نشان می دها.زمان در 

 ت عقربه های ااعت و برای کاهش آن در خعف جهت بچرخانیا.هرا در ج برای افزایش دما ولوم

 

 اتاق. تنظیم دمای 5

 

.در غیر این صالورت بر مبنای آن تنظیم میشود گاه قابلیت نصب ترمواتات اتاق و کنترل دمای شوفاژ را دارد که میزان کارکرد داتگاهداتاین 

را تنظیم نمود. زمانی که پکیج در حالت گرمایش مرکزی قرار دارد، عالاد نمایشالگر دمالای آب    دمای شوفاژ2چرخانان ولوم شماره ممیتوان با 

 را نمایش میاها. برای افزایش دما، ولوم را در جهت عقربه های ااعت، و برای کاهش دما آن را در خعف جهت بچرخانیا. گرم مرکزی

 

 . تنظیم فشار6

 بار باشا. 1.5تا  0.7فشار را چک کنیا تا بین  بر روی گیجبه طور منظم فشار نمایش داده شاه  مهم:

  3کنیامشکل  پکیج را باز تخلیهاگر فشار زیاد بود شیر 

  3مشکل  .تا هوا خارج گردد ا به آرامی باز کنیاراگر فشار کم بود مشیر پر کن را باز کنیا  توصیه می شود که شیر 

  2. مشکل قرار گیردداتگاه بایا در حالت خاموش در هنگام انجام این کار 

 .نترل شودک جازتوجه:اگر افت فشار زیاد اتفاق می افتد پکیج باید توسط سرویس کار م

 پکیج را خاموش می کننا. ، پکیج دارای یک انسور هیارولیک فشار اات که در صورت نشتی آب

 
 3شماره  ریتصو

 

 محل تخلیه

 گیج فشار

 شیر پرکن
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 تخلیه آب از شیر فشار شکن تواط یک لوله به نزدیک زمین هاایت شود تا در صورت تخلیه آب به جایی آایب نراا. توصیه می شود

به عاد داتگاه فشار  شیر تخلیه راا و در صورت رایان به آن نقطه با چرخانان کعهک قرمزیا به ناحیه قرمز بنبا دقت نماییا فشار داتگاه

 بار  2.5تا  2دمای ارد تا یک بار و دمای گرم فشار منااب براا.م

 . خاموش کردن پکیج7

پکیج  ،قرار داشته باشا (off) 2مشکل   0 رروی حالتب ولوم یکه نشانگرزمان .گرددبایا قطع  آن برقتعذیه منبع برای خاموش کردن پکیج 

ت به پریز یسبا میزدگی  یخ از محافظت اصلی داتگاه به جهت برقولی  دهارا نشان  off  کلمه ی 4مشکل  گرمایشن بایا و شاهخاموش 

 .متصل باشا

 

 گاز . تغییر8

 تنظیمات تواط نیز کار کننا، برای این منظور حتما بایا LPGگاز  این پکیج ها برای کار با گاز طبیعی تنظیم شاه انا ولی می تواننا با

 شاه و ژیگلور تعریف شود.انجام  مجازارویس کار 

 

 محافظت از یخ زدگی ،وقفه طوالنی در سیستم.9

ری نماییا و در ل ایستم خودداکدر صورتیکه از پکیج در زمستان ااتفاده نمیشود و امکان وقو  یخ زدگی وجود دارد، از خالی کردن آب 

 صورت تخلیه، برای جلوگیری از یخ زدگی توصیه میشود ضا یخ مخصوص داخل لوله ها ریخته شود.

درجه اانتی  5محافظت از یخ زدگی در گرمایش مرکزی می باشا به نحوی که دمای گرمایش را زمانی که دما به زیر این پکیج دارای ایستم 

 باال میبرد. عملکرد حفاظت در برابر ارما زمانی اجرا میگردد که: درجه اانتی گراد 30گراد افت نمایاتا 

 .برق داتگاه وصل باشا 

 .شیر گاز ورودی به پکیج باز باشا 

 .فشار ایستم تامین باشا 

 .پکیج مساود نباشا 

 کدهای اعالم نقص ایمنی و روش رفع خطا . 10

 خطا را اععم می کنا. گر یک کاداتگاه ایجاد شود، صفحه ی نمایشاگر خطایی در عملکرد 

گاه را وش و بعا بر روی حالت زمستانی داتبه مات حااقل دو ثانیه نگه داریا، اپس در حالت خام Rرا روی  ولوم، برای تنظیم مجاد پکیج

 ماییا.نبین نرفت با مرکز خامات پس از فروش تما  حاصل  زخطا ا اگر  2مشکل .روشن نماییا

 

 4تصویر شماره 

اطاهبازنشانی خ  
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 خطا اقدام الزم جهت اصالح خطا صیفتو کد خطا

E01  گاز فشارخطای 
اگالر خطالا همچنالان   2مشکل بگذاریا Rثانیه روی  2را حااقل  ولوم

 باقی مانا با خامات پس از فروش تما  حاصل فرماییا.

E02 
خطا تواط انسور ترمواتات ایمنی صادر 

 شاه اات

ر خطالالا اگالال  2مشالالکل بگذاریالالا   Rثانیالاله روی  2گر را حالالااقل نشالالان

 همچنان باقی مانا با خامات پس از فروش تما  حاصل فرماییا.

E03 

خطالالالالالا تواالالالالالط کنتالالالالالرل کننالالالالالاه 

فشاردودکشمپرشالالر االالویص   صالالادر شالالاه 

 اات

 با خامات پس از فروش تما  حاصل فرماییا.

E05  خطای انسورNTC با خامات پس از فروش تما  حاصل فرماییا. حرارت مرکزی 

E06  خطای انسورNTC  با خامات پس از فروش تما  حاصل فرماییا. مصرفیگرم آب 

E10 کم بودن فشار آب 

فشار ایستم را کنترل کنیا که به مقالاار مشالخص شالاه باشالا. باله 

مراجعه کنیا. اگر همچنان خطا باقی مانا با خامات پس از  6قسمت 

 فروش تما  بگیریا.

E25 

دمای پکیج بیشتر از حااکیر ممکالن شالاه 

پمپ از کار افتاده ویا مسالیر اات ماحتماال 

 گرمایش مساود شاه اات 

 تما  بگیریا. گرم ایران با خامات پس از فروش

E35 خطای شعله 
. اگر خطالا بالاقی  2مشکل بگذاریا Rثانبه روی  2نشان گر را حااقل 

 مانا، با مرکز خامات پس از فروش تما  بگیریا.

 

 دستورالعملهای سرویس. 11

 

 ملکرد مطمئن و کارآما پکیج خود، در پایان هر دوره ی کاری یک ارویسکار ماهر آن را کنترل نمایا.برای اطمینان از ع

 عملکرد اقتصادی داتگاه را تضمین می کنا.ارویس دقیق، 

  .مبه طور میال: بنزین، الکل و هماننا آنبانه ی بیرونی داتگاه را با مواد پاک کنناه ی خورناه و یا اشتعال پذیر پاک نکنیا

 هنگام تمیز کردن پکیج، نسبت به عام نفوذ مواد شویناه و رطوبت به قسمتهای برقی آن اطمینان حاصل نماییا.

 برای راه اندازی پکیج . اطالعات کلی12

 

نا دقیقه برای روشن شان چ، ممکن اات الزم باشا که  2مشکل تنظیم شاه اات ولوم انتخاب روی عملکرد زمستانی: هنگامیکه هشدار

  1شکل -2حرارت مرکزی دما را تنظیم نمایام پکیج صبر کنیا ، تا ایستم

 قرار داده و مجاد بر روی حالت زمستان قرار دهیا.  0را درحالت  2مشکل برای اینکه مشعل اصلی اریعا روشن شود، ولوم 

ای نصب باون خطای داتگاه مورد ااتفاده قرار توضیحات و داتور العمل هایی که در ادامه می آینا به منظور راهنمایی تکنسین های فنی بر

 آماه اات . "راهنمای مصرف کنناه  "می گیرنا . داتورالعملهای مربوط به نصب و راه اناازی پکیج در بخش
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دهای ااتاناار ی بایا تواط فرد آموزش دیاه ، منطبق باتوجه شود که تمامی امور مربوط به نصب، نگهااری و راه اناازی پکیج گازی خانگ

 موجود انجام پذیرد.

 لطفا به موارد زیر دقت فرماییا:

  وصل شود. فن کوئلو  ، رادیاتور ای دو لوله یاپکیج می توانا به هر نو  کانوکتور تک لوله 

 بایا تواط یک فرد ماهر و آموزش دیاه انجام شود. داتگاه راه اناازی اولیه 

 ااتایرن و ...  را از داتر  کودکان دور نگه داریا که میتوانا خطرااز باشا. بسته بنای ماز جمله کیسه های پعاتیکی، پلی اجزا 

 .عام توجه به اطععات باال منجر به لغو گارانتی می شود 

 

 . نصب پکیج13

 

 پکالیج بالهالگالو  مطالابق بالا های آب راو خروجی  ورودی ، . لوله کشی گازالگو نصب را روی دیوار بچسبانیا، اپس ص کنیاخمحل پکیج را مش

این قرار دهیا ؛ روی آب ارد ورودی  2/1"یک عاد شیر  روی ایستم حرارت مرکزی و  4/3"شیر  که دو عاد پیشنهاد می شود .متصل کنیا

 فراهم می کننا آب تخلیهباون را مهم روی ایستم  یات هایعمل انجامشیرها 

 ق داتورالعملهای داده شاه در بخش های بعای وصل کنیا .را بر طب زمانی که پکیج روی الگو نصب شا لوله دودکش وداکت های هوا

 دیوارهای حسا  در برابر رطوبت، میل دیوارهای چوبی ، بایا با عایق کاری منااب محافظت شونا. 

 شود. رعایتری که پکیج روی آن نصب شاه اات با داتگاه های گاز و یخچال میبایست فاصله بین دیوا 

 

 

 4/3Gرفت وبرگشت مسیر گرمایش 

 2/1Gورودی آب ارد 

 2/1Gخروجی آب گرم مصرفی  

 4/3Gورودی گاز پکیج   

 

 
 

 

 

 

 

 5تصویر شماره 

 

 

 

یجاتصال پکنقطه   

 780ارتفا  پکیج: 
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 پکیج های اندازه .14

 

 6تصویر شماره  

 

 

 داکت هوا نصب دودکش و .15

 

دار با یالک دودکالش دوجالاار قابلیالت نمائیا. پکیج های فن  متصلو داکت هوای تازه  پکیج را بر مبنای داتورالعمل های زیر به دودکش لطفا

هوای تازه از مسیر دور لوله خروجی دود وارد داتگاه میشالود. مطالابق توضالیحات ذیالل میتالوان نصب در فضای بیرون را دارد که باین وایله 

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

 

.ت منااب برای اتصال دودکش ها به دیوار ااتفاده نماییاالزم اات از بسبرای اطمینان از عملکرد مطمئن  هشدار:  
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 7تصویر شماره 

 

 :هوا ) هم مرکز(  – کواکسیال دود داکت

 شود . مکش هوای احتراق به خارج از ااختمان ااتفاده می و حاصل از احتراقلیه گازهای تخبه منظور این نو  داکت 

درجه   مورد ااتفاده قرار گرفتاله  360رخش چبه داکت دودکش در همه ی جهات مبه دلیل  به منظور اتصال پکیج هم محور درجه 90زانویی 

 اات.

امکالان نصالب عالایق منااالب میلی متر از دیوار بیرون آیا تالا  18دودکش بایا حااقل  -اگر خروجی دودکش بیرون نصب شاه اات، داکت هوا

 شود. نصببایا متر طول داکت تخلیه به امت بیرون  1در هر نتی متر اا 1حااقل رو به پایین نشتی را باها. شیب از برای جلوگیری 

 

  را یک متر کالاهش  دودکشکلی درجه طول  90زانویی

 ممعادل یک متر درمحاابات افت فشار  می دها.

  متر کاهش  0.5را  دودکشدرجه طول کلی  45زانویی

 ممعادل نیم متر درمحاابات افت فشار   می دها.

ی در حااکیر طالول موجالود باله حسالاب درجه اول 90زانویی 

 نمی آیا.

 

 

  
 8تصویر شماره

 
 

 خروجی هم مرکز

B 

A 

 بست ایمنی
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 طول مال پکیج
 محاود کنناه مکش هوا

B 

 محاود کنناه دود

A 

240 Fi 

0 ÷ 1 
 بلی

 بلی

 خیر 2 ÷ 1

 خیر خیر 5 ÷ 2

280 Fi 

 بلی خیر 1 ÷ 0

 خیر بلی 2 ÷ 1

 خیر خیر 4 ÷ 2

 

 دودکش  افقی نصبمدل های  .1-15

 

 
 

  داکت مشترکدر  دودکش نصب مدلهای .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 mm 

 

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 عمودی نصب  مدلهای .3-15

 

م اتصاالت اضافی با توجاله امکان پذیر اات.هوایی  عایقهای منااب و به وایله نصب اتصاالتشیروانی  تخت و نو  بام دو این نو  نصب روی هر

 به درخواات تاًمین می شود   

 کنیا . مراجعهداتور العملها به بخش نصب اتصاالت اطع  از جزئیات برای 

 

 
             

Ø60/100mm: 3m         maxL           Ø60/100mm       m2: maxL                                   Ø60/100mm: 4m        maxL  
0mm2/180Ø: 9m         maxL          Ø80/120mm         : 8mmaxL                                   Ø80/120mm: 10m      maxL  

 

 

 

 :هوا –دود جداگانه  اکتد

 احتالراقمالی دهالا. هالوای  دودکالشمجزای  یمجرایک  تواط از ااختمان الت احتراق را به بیروناتصال دودکش امکان خروج مخصواین نو  

 .شود وارددودکش به امت داخل  خروجیمحل قرار گرفتن  ی متفاوت بامحل ازممکن اات 

ه بر این، این زانویی باون در نظر گرفتن جهت مقاور می اازد. ععورا به پکیج  دودکشدرجه، نصب  360درجه به دلیل چرخش  90زانویی 

 درجه کوپل گردد. 45به عنوان یک زانویی کمکی می توانا با یک داکت یا زانویی 

  متر کاهش می دها. 0.5را  دودکشدرجه طول کلی  90زانویی 

  متر کاهش می دها. 0.25را  دودکشدرجه طول کلی  45زانویی 

 مال پکیج
 L1+L2طول 

max 

موقعیت کوپلینگ 

 مکش هوا

 اه دودمحاود کنن

A 

% 2CO  

G31 G20 

240 Fi 

 بلی 3 4÷ 0

7.3 6.4 
4÷15 1 

 2 25÷15 خیر

25÷40 3 

280 Fi 
0 ÷ 2 1 

 2 10 ÷ 2 7.4 8.4 خیر
10 ÷ 25 3 
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 جدا کننده دود و هواتنظیمات 

اات. ایستم مکش هوا میتوانا به گونه ای تنظیم شود که  رهای عملکرد و احتراق الزمتتنظیم این کنترل کنناه به دلیل بهینه کردن پارام

 مقااری هوا، بر ااا  طول دودکش و داکت مکش هوای احتراق، اضافه مکش کنا.

  9رخانیا مشکل چای احتراق باین کنترل کنناه را برای افزایش یا کاهش هو

 

 

 9شماره تصویر  

 

 

 مجزاکش ابعاد کلی دود .4-15

 

 

 دهانه

 شاخص

 مکش هوا  نگیکوپل کنناه میتنظ

 

آب بنای مهره  

 دودکش یمجرا تنظیم کنناه

 ها
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  ی تامین هوا و تخلیه محصوالت احتراقافق جداگانه رهاییمس نصب وش هایر .5-15

 ، به امت بیرون، اطمینان حاصل فرماییا.تخلیه دودکشحااقل یک اانتیمتری در هر متر از طول  روبه پایین از داشتن شیبمهم: 

 پکیج باشا.داخل به امت  شیب مسیر تخلیه دود، میعاناتجمع آوری  کیتدر صورت نصب 

 
(L1 + L2) max  = 40 m   240 Fi                                                                                                                             L max = 10  m  240 Fi 

L max = 8 m 280 Fi                                                                                                                            (L1 + L2) max = 25 m 280 Fi 
 

 .نصب گردد.بایا نزدیک پکیج  میعاناتجمع آوری  کیتمتر شود،  6دودکش بیش از  طولاگر 

 پایانه های مکش هوای احتراق و محصوالت احتراق هرگز نبایا بر روی دیوار مقابل درب ااختمان نصب شود.، 52Cتوضیح: برای مالهای 

 متر باشا. 10میبایست  52Cحااکیر طول دودکش برای مال های 

 

 روشهای نصب پایانه های دودکش جداگانه عمودی .6-15

 

مبرای میال بالا از دیوارهای ااختمان عبور میکنا از ایزوله بودن آن در مسیرهایی که: اگر از یک داکت خروجی دودکش ااتفاده میکنیا ، مهم

 ، اطمینان حاصل فرماییا.پشم شیشه 

 
L max = 14 m          240 Fi                                                                                                                                     L max = 15 m        240 Fi 

L max = 12 m        280 Fi                                                                                                                              L max = 10 m          280 Fi 



 

                                                                                                                                    
16 

 

 اتصاالت منبع تغذیه .16

 تضمین می شود. مربوطه، و مقرارات طبق قوانین ،صحیح نصبایمنی الکتریکی داتگاه فقط تواط 

 .اطمینان حاصل فرماییا قطب ها صحیح تصالا ازو  متصل کنیا رشتهولت تکفاز + اتصال زمین به وایله کابل اه  220 پکیج را به برق

  اگر از یک کلیا دوپل با کنتاکتهای جااگانه ااتفاده نماییا.

 ااتفاده نمائیا.  mm 8با قطر حااکیر     23x0.75 mmدر صورت تعویض کابل تامین برق از یک کابل  

 تغذیه منبع دستیابی به ترمینال *

 پکیج متصل نماییا. منبع تغذیه را بوایله بک کلیا دوپل به  

 .دو عاد پیص برد کنترل پکیج را باز کنیا 

 .برد کنترل را بچرخانیا 

  10مشکل به ایم کشی می رایا، پیص درب با باز کردن . 

  .ااتفاد نماییاآچار فیوزکش  مشکی از دمبرای بررای یا تعویض فیوزدرترمینال تغذیه برق قرار می گیر تناکار آمپری 2فیوز یک 

 = اتصال به زمین ،  L  فازم  – N  نولم قطب ها اطمینان حاصل کنیا شاندرات وصل  از :مهم

 10تصویر شماره  

(L)  =قهوه ای م فاز 

(N)  =آبی م نول 

 ابز  / زمین م زرد اتصال به =  

 = خروجی ترمواتات اتاق  2م 1م

 

 نصب ترموستات اتاق .17

 

 به توضیحات قسمت قبل مراجعه نماییا.  10کل برای داترای به ترمینال منبع تغذیه مش 

  را برداریا 2  م1ته روی خروجی های مرفپوشش قرار گ. 

 متصل نماییا ترمینال و به دو گیره کابل قرار داده رشته را در میانکابل دو. 

 1Mترمینال 
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 . شرایط تغییر گاز ورودی18

 

 .تنظیم نماییا  G.31م  یا گاز مایع G.20م یک تکنسین ماهر می توانا این داتگاه پکیج را برای کار با گاز طبیعی

 را ببینیا . 12نصب شاه متفاوت باشا.مشکل Sit یا  Honeywellره کردن رگوالتور فشار ممکن اات برااا  نو  شیر گاز کالیب فراینا

 عملیات زیر را به ترتیب انجام دهیا:

  اول مشعل را تعویض نمائیاممطابق ج نازلدر صورت ااتفاده از گاز مایع 

 .ولتاژ ماوالتور را تغییر دهیا 

 داتگاه را تنظیم کنیا.، با تنظیمات حااکیر و حااقل فشار جایا 

  های گازنازلتعویض  .1

 .فقط تواط ارویسکار مجاز میبایست انجام شود 

 تنظیم گاز دستگاه بر مبنای نوع گاز مصرفی .2

 صل قرار دهیاو آن را روبه باال به صورت مت پوشش برد اصلی را باز کنیا صیدو پ. 

  توضیح داده شاه، تنظیم کنیا. 21را بر ااا  گاز مورد ااتفاده ، همانطورکه دربخش کلیا 

 بر مبنای حداکثر فشار حرارت خروجی اتتنظیم:  2.1 

 ر دهیا.اقر یرا باز کنیا و نشانگر را روی حالت زمستان ورودی به پکیج شیر گاز 

 شیر آب گرم را آنقار باز کنیا تا به دبی   Lit/min10 .براا یا حااکیر حرارت مورد نیاز تنظیم شاه محقق شود 

  را برداریا. شیر گازروکش 

  پیص برنجیa) به دات آیا . 1نشان داده شاه در جاول گاز   را باز کنیا تا تنظیم فشار 

  گالاز نقطه تست فشالار شالیر رفشار دینامیکی تغذیه کنناه پکیج با فشار اناازه گیری شاه دبررای کنیاpa) مطابقالت 12  مشالکل  

   برای گاز طبیعی mbar  20 وG31  مایعبرای گاز  bar m 37م داشته باشا.

 بر مبنای حداقل فشار گاز حرارت خروجی  اتتنظیم : 2.2

  کابل تغذیه را قطع کنیا و پیصb)1رت خروجی کاهش یافته ، باز کنیامجاول   را برای تنظیم فشار برااا  حرا  

 اره وصل کنیا .کابل را دوب 

 . روکش ماوالتور را قرار داده وآن را عایق کنیا 

 تنظیمات نهایی : 2.3

  و نو  گاز مصرفی را روی آن مشخص کنیا.  انجام گرفتهبرچسبی روی داتگاه بزنیا وتنظیمات 

 

 

 
 12تصویر شماره 

 

Honeywell valve - mod. VK  4105 M SIT valve - mod. SIGMA 845   
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 Fi 280 Fi 240 گاز مصرفی

G20 G31 G20 G31 

 1,18 0,74 1,28 0,77 (mm)  نازلقطر 

 *(mbar) فشارمشعل

 حرارت خروجی کاهش یافته
1,9 4,9 1,8 4,9 

  *(mbar)فشار  مشعل

 حرارت خروجی اسمی
11,3 29,4 11,3 31,0 

نازلهاتعداد   15 

1جاول شماره   

O2197 mmH,1 mbar=10 
 

 c-1013 mbar°15 شرایط محیط
240 Fi 280 Fi 

G20 G31 G20 G31 

 m3/h 2,00 kg/h 3,18 m3/h 2,34 kg/h 2,73 حرارت خروجی اسمی

حرارت خروجی کاهش 

 یافته
1,12 m3/h 0,82 kg/h 1,26 m3/h 0,92 kg/h 

p.c.i. 

 MJ/m3 46,30 MJ/kg 34,02 MJ/m3 46,30 MJ/kg 34,02 ارزش حرارتی گاز

2جاول شماره   

 

  INFO  بر روی نمایشگر حالت . نمایش پارامترها19

 

 ی پکیج روی نمایشگر مراحل زیر را دنبال کنیا:جهت نمایش پارامترها

 :13مشکل ثانیه انجام دهیا 4پشت ارهم و بی وققه در کمتر از ل زیر رامراح نکته . 

 را بر خعف عقربه های ااعت به طور کامل بچرخانیا.   مکنترل  ولوم .1

 در جهت عقربه های ااعت بچرخانیا.دور   ¼ به میزانکنترل را ولوم به ارعت  .2

 به طور کامل بچرخانیا. به امت مقاار حااقل را بر خعف عقربه های ااعت کنترل ولوممجادا  .3

 ببریا. جایگاه اصلی خوداپس داتگیره را به  .4

 
 13ماره تصویر ش

 



 

                                                                                                                                    
19 

 در حالت : توجهINFO بین حالت    1شکل  – 4م ، صفحه نمایشA00  وCH temperature اات.  متغیر 

 
 

 را برای نمایش اطععات زیر بچرخانیا:داتگیره کنترلی م   

A00  :مدرجه اانتی گراد  خروجی آب گرم مصرفی 

A01 انسور فضای بیرونی متصل باشا در صورتی که مدرجه اانتی گراد  : درجه حرارت فضای بیرون 

A02230 = %100گاز طبیعی: میزان درصا گاز طبیعی به صورت مادوالر م mA - 100% = 310 mA LPG  

A03  :محااکیر م%   محاوده ی توان خروجیR  

A04 :مدرجه اانتی گراد  یم آب گرم خروجی مرکزیظی تندما 

A05مدرجه اانتی گراد  : دمای آب گرم خروجی مرکزی 

A06میکرو آمپر  جریان یونیزاایون: مقاار م 

  توجه: برنامه های کاA06-A08-A09  .مورد ااتفاده قرار نمیگیرنا 

  عملگرINFO  دقیقه فعال میباشا. برای خروج از حالت 3برای INFO و یا برق منبع تغذیه را قطع را مجادا تکرار نماییا  4تا 1حل مرا

 نماییا.

 

 یاتیعملو تجهیزات . کنترل 20

 این پکیج مطابق با استاندارد های اروپا و با موارد ذیل تجهیز گردیده است:

 م یدرجه حرارت حرارت مرکز میتنظ ومتریپتانس  

درجه  80درجه اانتیگراد تا  30مرکزی را تنظیم میکنا. مقاار درجه حرارت از حااقل جریان حرارت   حااکیراین پتانسیومتر دمای 

حرارت در خعف آن را را در جهت عقربه های ااعت و  برای کاهش   1شکل2مکنترلی ولومش درجه حرارت یمیباشا. برای افزا

 جهت بچرخانیا.

 آب گرم مصرفیدرجه حرارت  میتنظ ومتریپتانس () 

 60ا درجه اانتیگراد ت 30مقاار درجه حرارت از حااقل  .را تنظیم میکنا گرم مصرفی بآدرجه حرارت  حااکیراین پتانسیومتر 

را در جهت عقربه های ااعت   1شکل1مکنترلی  ولوممیباشا. برای افزایش درجه حرارت قابل تنظیم ی ورود آب دبیبه  بسته درجه

 و  برای کاهش داتگیره را در خعف جهت بچرخانیا.

  :اگر انسور  یحت مصرفیآب گرم توجهNTC بوایله جریان  حرارتمورد، کنترل درجه  نیدر ا شاه اات. ضمانتباشا،  اهید بیآا

 دمای پکیج اات.
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 پرشر سوییچ(فشار دودکش چیسوئ( 

در صورتی که هریک از خطاهای زیر رخ  .را میاها دودکش صحیحعملکرد  به شرط به مشعل اجازه روشن شانص یاویپرشر این 

 دها:

 باشا.مساود شاه  داکت 

 باشا مساود شاه یورتون. 

  بیفتا.فن از کار 

  پرشر اوییص هوا قطع شاه ااتاتصال بین ونتوری و. 

 را ببینیا  10 قسمترانمایش میاها. مجاول  E03میرود و نمایشگر کا  stand byدر صورت بروز موارد باالپکیج به حالت  

 فعال کردن این وسیله ایمنی ممنوع است. غیرتوجه: 

 ترموستات حد( ترموستات ایمنی گرمای زیاد( 

. در این ، قطع می کنا مشعل را در صورتی که آب ایستم اصلی بیش از حا داغ شاه باشااین ترمواتات جریان گاز ورودی به 

 اشا.آن برطرف شاه ب ایرادمیشود و روشن کردن آن در صورتی ممکن اات که  خاموشحالت پکیج 

 بیعی کارکرد براا.  بچرخانیا وحااقل دو ثانیه نگه داریا تا ایستم ریست شود و به حالت طرا به امت م   2مشکلانتخابگر 

 ممنوع است غیر فعال کردن این سنسور

 الکترود تشخیص شعله 

تضمین کنناه ایمنی در صورت قطع گاز یا روشن شان ناقص میباشا. که قرار گرفته د تشخیص شعله در امت راات مشعل روالکت

 میشود. خاموشدر این حالت پکیج 

 دو ثانیه نگه داریا تا ایستم ریست شود و به حالت طبیعی کارکرد براا.   بچرخانیا وحااقلرا به امت م   2مشکلانتخابگر 

 فلو سوییچ( کیدرولیسنسور فشار ه( 

 شود.می روشن  مشعل بار باشا 5/0 از شیب در صورتی که فشار آب شهر

  یمرکز گرمایشمدار  یبرا پمپعملکرد 

بروز اشکال  یاترمواتات  نبه دلیل فرمامشعل شان مایش مرکزی تنظیم شاه اات پس از خاموش که پکیج در حالت گرزمانی 

 ثانیه بطول می انجاما. 180حرکت کمکی کنترل شاه به صورت الکترونیکی پمپ برای مات 

  مصرفیمدار آب گرم  یبراعملکرد پمپ 

پمپ را برای  ،کییکنا ایستم کنترلی الکترونیمدر حالت ااتفاده از آب گرم مصرفی پس از اینکه انسور آب گرم مشعل را خاموش 

 ثانیه در حال کار نگه میاارد. 30

 (سیستم های حرارت مرکزی و آب گرم مصرفی)سیستم حفاظت از یخ زدگی 

 C 5°به زیر در صورتی که دما مرکزی میباشا،  در ایستم حرارت یخ زدگیمایریت الکتریکی این پکیج دارای ایستم محافظت از 

 میراانا. C  30°روشن شاه و دمای آب رابه  مشعلبراا 

 .باشا.عمل خواها کردجریان داشته،  این عملکرد در صورتی که پکیج به برق وصل باشا و گاز

 مپ(ی پاحتمال مسدودیعدم گردش آب )

 .را ببینیا  را نمایش میاها 10مبخش  E03در گردش نباشا، نمایشگر کا  هیاگر آب داخل ماار اول

 (گی پمپسیستم ضد قفل شد) عملکرد ضد مسدودی پمپ 

یک دقیقه در هر پمپ به طور خودکار ،  یحالت بهااشت ایو /  شیمدر طول گرمامورد نیاز نباشا یا گرمایشی در صورتی که آب گرم 

  .شا خواها یراه انااز ااعت 24
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 باشا قابل ااتفاده اات. به برق وصلدر صورتی که پکیج این عملکرد 

 (شیر سه راهه)سیستم ضد قفل شدگی ضد انسداد یسه راه ریش 

شیر  ،مورد نیاز نباشا، ایستم ضا انسااد شیر اه راهه جهت جلوگیری از راوب گرمایشیااعت هیص  24در صورتی که در طول 

 .اه راهه را یکبار به کار می اناازد 

 گرمایش مرکزی( شیر ایمنی هیدرولیک( 

 این عملکرد در صورتی که پکیج روشن باشا قابل ااتفاده می باشا.

 شود یااتفاده م ایشگرممسیر  یاات و براشاه  میتنظ بار 3 رایب شیر نیافشار

 ممنو  اات شیماار گرما هیتخل یبرا یا لهیمتصل شود. ااتفاده به عنوان وا هیتخللوله به  ایبا نانیاطم شیر. 

 یکیون. کالیبراسیون برد الکتر21

 

شکل  م: دقرار دار offهنگامی که جامپر یا اوییص در حالت خاموش 

 الف  : 14

 MET عملکرد داتگاه با گاز طبیعی : 

T.Risc مقاار درجه حرارت پکیج از :°C 85-30 

T-Off :150 زمان آماده به کار هیثان  
 الف  -14تصویر شماره م

م شکل قرار دارد   ONهنگامی که جامپر یا اوییص در حالت روشن 

 ب   : 14

GPL عملکرد داتگاه با :LPG 

T.Riscر درجه حرارت پکیج از : مقاا°C 45-30) جهت گرمایش از

 کف 

 

T-Off  :30 زمان آماده به کار هیثان 

 
 ب  -14تصویر شماره م

 

 ایا داشته باشیا قبل از هرگونه تنظیمات، منبع جریان برق را قطع کرده اطمینان: توجه. 
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 حسگر شعلهو  زن جرقهالکترود  تیموقع. 22

 

 
 15ره تصویر شما

 

 احتراق یپارامترها. کنترل 23  

 

اناازه  ،را پس از نصب احتراق راناماناجازه میاها  نیتکنسو به شاه  یبه طور خاص طراح اات کهی دو نقطه اتصال دارایاین پکیج 

متصل  داکتگاز  هیتخل به مسیراتصال  اطاز نق یکی .ناارنا یاعمت یبرا یحاصل شود که محصوالت احتراق خطر نانیاطمگیری نمایا و 

به مسیر تهیه هوای احتراق متصل میگردد، نقطه اتصال دیگر  .داشت و بازده احتراق نظارتاحتراق  محصوالت تیفیبر کمیتوان که  ،میباشا

 های کواکسیال میاها. دودکشکه اجازه هرگونه بررای محصوالت احتراق را در حالت ااتفاده از 

 : نمود یریاناازه گ دودکشگاز  مسیرر نقطه اتصال در توان د یرا م ریز یپارامترها

 احتراق محصوالت حرارت درجه 

  2 ژناکسیغلظتO 

  2کربن  ایاکس یغلظت دCO 

 کربن  امونوکسی غلظتCO 

ی ریگ اناازهر متیاانت 3تا عمق حاود  یریاناازه گ انسورقرار دادن  بوایله ،هوا تهیه سیردر نقطه اتصال در م ایدرجه حرارت احتراق با

 .شود
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 هد پمپ بر حسب خروجینمودار دبی . 24

هوا تخلیه  شیر .میباشادو لوله  ای کی یشیگرما یها ستمیهر نو  ا ینصب بر رو یمنااب برا و  باال ااتاتیکی ها داتگاه دارای پمپ

 .دها یم را شیگرما ستمیاز اهوا  عیار هیاجازه تخل مایرونت در پمپ 

 

 
       1نمودار                                                                                                   2نمودار 

 

 اتصال سنسور دمای خارج .25

  . یمعرضه شاه به عنوان لوازم جانب بینی شاه اات ی پیشخارج انسور دمایاتصال  دراین پکیج

 .ایمراجعه کن انسورداتورالعمل عرضه شاه با و  17 شمارهتصویر  اتصال، به یبرا

 

 

 

 

 تصویر

 16شماره 

 

 

 

 

 یبه عنوان لوازم جالانبکابلی که 

 انسالوربه همراه  را عرضه شاه

از  CN10به رابط  ،یخارج یها

وصالالل  ی پکالالیجکالالیالکترون ردبالال

همالانطور کاله در شالکل  ،، کنیا

 .نشان داده شاه اات 17

 

  KT بیضالر یپراکنالاگرا طبالق   1شالکل  2م شیاات، داتگاه کنترل درجه حرارت ماار گرمالامتصل  یخارج انسور دمایکه  یهنگام

  .18مشکل  میکنا میتنظ

l/h   خروجی 

O2mH 
 ها پمپ

l/h   خروجی 

O2mH 
 ها پمپ
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 دها.  ینشان م ی راو منحن ولوم تیموقع نیارتباط ب ریز تصاویر 

 

 Tmمحاوده ی دمای 

 
                                      Teدمای       

 
 

 17تصویر شماره 

Tmده دمای تحویلی: محاو Te: دمای خروجی 

  . 22. مبخش دارد T.RISC  صیاوئ ایو جامپر  تیبه موقع یبستگ Tmدرجه حرارت مقاار : مهمنکته: 

 .میباشا گرادیدرجه اانت 45 ایو  85 ، قابل تنظیم درجه حرارت حااکیر

 

 DHW آب گرم مصرفیمبدل  روش جدا کردن .26

 می گردد: جاا ریبه شرح ز یگوشت صیپ ه ااانی تواطب آب گرم مصرفی مبال صفحه ای ااتیل

  نماییا.خالی  هیتخل ریش قیاز طررا  پکیج ستمیدر صورت امکان، تنها ا ه،تخلی •

  آب گرم مصرفی ستمیا هیتخل •

  18مشکل آب گرم مصرفی را باز نماییا و مبال را از محل خود خارج نماییا مبال نگهاارناه صیدو پ •

 

 آب سرد لتریدن فکر زیتم. 27

 

 بلالوکدر  میباشالا کاله آب ارد مجهالز ه فیلترب این پکیج

 . رددگ یم نصب کیارولیه

 :انجام دهیامراحل زیر را   لتریفکردن  زیتم یبرا

 آب گرم مصرفی ستمیاآب  هتخلی •

   ؛19مشکل  انسور آب مصرفیروی باز کردن مهره  •

 آن؛  لتریفو فلو اویص  کشیان رونیب •

 ها یخالصنا حذف •

 

 

  
 18تصویر شماره 

 

 

 

فیآب مصر مهره انسور تشخیص  

یپیص های نگه دارناه مبال آب گرم مصرف  
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 پکیج کیشمات. تصویر 28

 راهنما:          

 انسور اولیه آب گرم .1

  کیپس اتومات یبا .2

 فشار آب  صیاوئ .3

 شیر اه راهه .4

  آب گرم مصرفی NTC انسور .5

 مانسور جریان فیلتر ورودی آب ارد اوپاپ و  .6

 موتور شیر اه راهه .7

 شیر گاز .8

  فن جرقه  الکترود .9

 گرمایش مرکزی  NTCر انسو .10

 ترمواتات حا  .11

 مبال اصلی .12

 هود محصوالت احتراق .13

 فن .14

 اوییص فشار هوا .15

 نقطه فشار میبت  .16

 نقطه فشار منفی .17

 الکترود تشخیص شعله .18

 مشعل اصلی .19

 های مشعلنازل .20

 منبع انبساط .21

 DHW مبال صفحه ای آب گرم مصرفی .22

 مایرونت هواگیری اتوماتیک شیر  .23

  پمپ .24

 پرکن ریش .25

 شیر تخلیه .26

 جفشار ان .27

 شیر اطمینان .28
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  Fi—280 Fi 240 یکش مینمودار س. 29

 

 
 

 رنگ کابلها

C روشن  ی= آب 

M ی= قهوه ا 

Nمشکی :  

R  قرمز = 

G / V  زرد / ابز = 

B ای= اف  

V ابز = 

 راهنما

P2: آب گرم مصرفی ومتریپتانس 

: P3 گرانتخاب S / W / OFF 

P4یرکزحرارت م ومتری: پتانس  

P5 : گرمایش قارتتنظیم کنناه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذیهبلوک ترمینال تغ  
تغذیه شبکه برق   

علهالکترود حسگر ش  

 شیر اه راهه

فیانسور اولیه آب گرم مصر  

  NTCانسور

 آب گرم مصرفی

 رم مصرفی

 NTCانسور 

 حرارت مرکزی

 اوییص فشار آب

ااوییص فشار هو خارجیانسور پراب اتصال به    

یترمواتات ایمن  

 پمپ

یترمواتات ایمن  

هالکترود جرق  

 فیوز 

 ترمواتات

 اتاق
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 . اطالعات فنی30

 

 ECO3مدل 
 

240Fi 280 Fi 

 II2H3P II2H3P دسته بندی

 kw 25,8 30,1 ) حداکثر توان کاهش یافته (   maxQحداکثر توان ورودی

 kw 10,6 11,9 ) حداقل توان کاهش یافته (  minQحداقل توان ورودی 

 Kw توان خروجی

Kcal/h 
24 

20.600 
28 

24.080 

 Kw توان خروجی کاهش یافته

Kcal/h 
9,3 

8.000 
10,4 

8.900 

 ★★★ ★★★ -- CEE /92/42 استانداردبا توجه به  دیمف یبهره ور

 bar 3 3 یمرکز شیگرما آبحداکثر فشار 

 I 8 10 منبع انبساط تیظرف

 bar 0,5 0,5 منبع انبساطفشار 

 bar 8 8 رفیآب گرم مص حداکثر فشار

 bar 0,5 0,5 آب گرم مصرفی دینامیکیحداقل فشار 

 l/min 2 2 آب گرم مصرفیحداقل خروجی 

 ΔT = 25 ° C l/min 13,7 16آب گرم مصرفی در  میزان

 ΔT = 35 ° C l/min 9,8 11,4آب گرم مصرفی در  میزان

 EN 625 l/min 10,7 12,5میزان آب گرم مصرفی مطابق با استاندارد 

 C12-C32-C42-C52-C82-B22 -- نوع

 mm 60 60 )هم مرکز(دودکش یقطر مجرا

 mm 100 100 )هم مرکز(هوا  یقطر مجرا

 mm 80 80 دو لوله ای دود یقطر مجرا

 mm 80 80 هوا دو لوله ای یقطر مجرا

 Kg/s 0,016 0,017 محصوالت احتراقی یدب حداکثر

 Kg/s 0,015 0,017 محصوالت احتراقی یدبقل حدا

 C 135 140° دودکش یحداکثر دما

 C 100 110° دودکش یدماقل حدا

 NOx -- 3 3رده 

 -- خانواده گاز
G20 

G31 

G20 

G31 

 mbar 20 20 فشار تغذیه گاز طبیعی

 mbar 37 37 گاز پروپان تغذیهفشار 

 v 230 230 اسمیولتاژ 

 Hz 50 50 هیفرکانس منبع تغذ

 W 135 165 توان مصرفی

 kg 38 40 خالصوزن 

 ابعاد

 mm 763 763 ارتفاع

 mm 450 450 عرض

 mm 345 345 عمق

 به توجه باآب  یدر برابر رطوبت و نشتی حفاظتکالس 

 EN 60529 
 IP X5D IP X5D 
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