
  مدار هيدروليك  
  :باشدپكيج شامل دو قسمت مي مدار هيدروليك موجود در

  .)شودگرم واحد مسكوني متصل مي پس از گرم شدن، به لوله آب آب سرد شهر وارد كوئل دستگاه شده و(بازآب گرم بهداشتي  مدار -1

 ..كف و سيستم گرمايش از كوئل، فن براي گرم كردن رادياتور، باشد،برگشت سيستم شوفاژ متصل مي هاي رفت وبه لولهكه ( گرم شوفاژبسته آب  مدار -2

  .)استحال گردش  در بوسيله پمپ سيركوالتور رود و مرتبمي بكار.

  پركن شير
  .دارد پكيج قرار و در داخل )شهري(ورودي آب سرد  مسير شيري است كه در

  .بايست آن را ببنديممي رسيد، بار 1به  آب، وقتيكه فشار پركردن سيستم از هنگام راه اندازي و در 

زماني كه پكيج روشن  به طوركلي تا .شودمقداري بيشترمي آب فشار ،ازدياد حجم آب اثر درشود هنگاميكه پكيج روشن مي
بار  1پركن آنرا به  بار بود بايد توسط شير 1 از كمتر فشار اگر .بار را نشان دهد 5/1تا  1بايست بين مياست فشارسنج 

   )هواگيري(.طريق رادياتور تخليه شود ار بيشتر گرديد، آب اضافي بايد ازب 5/1هنگاميكه فشار از  نيم وبرسا

 

                                                                                               

 مبدل حرارتي 

                                                                                                                                                   
هاي آلزان، منبع كوئلي دستگاه به عنوان مبدل حرارتي ، وظيفه گرم كردن آب گرم بهداشتي و آب داغ گرمايشي را به پكيج در

آب داغ (آب داخل آن را گرم كرده و اين آب  د با محفظه احتراق منبع،بطوريكه شعله بصورت مستقيم پس از برخور .عهده دارد
چون شعله بطورمستقيم به كوئلپكيج آلزان  در. كندگرم مي آن آب بهداشتي جريان دارد، هاي مسي را كه دركوئل ،)گرمايشي
  .شودمي آن زياد عمر رسوب گرفته و گرم مصرفي برخورد ندارد كمتر هاي آب

كه ) كيلوگرم مس مصرف شده4حدود  ها درپكيج ساير در( كيلوگرم مس ساخته شده 15 هاي آلزان ازصلي پكيجمنبع كوئلي ا
ها باعث اين مبدل نسبت به سايرپكيج سطح مقطع و طول بيشتر. شودكم شدن مصرف سوخت مي باعث باالرفتن بازده حرارتي و

  .افتادن مشعل، مقداري آب گرم خواهيم داشت كه براي خروج از حمام كافيست ارك باالرفتن حجم ذخيره آب آن شده و هنگام قطع برق و از

  . اي آسان تر استهاي صفحهها نسبت به مبدلهمچنين عمل رسوب زدايي در اين مبدل

  SGM 40s- SGM 45s- SGM 50s- SGM 70sهاي مبدل حرارتي در مدل
كوئل آب گرم بهداشتي بوسيله پيچ به مخزن متصل است بطوريكه كوئل دستگاه قابل  دمان باال بوده وهاي مدل فوق از نوع فوالدي با رانمبدل حرارتي در پكيج

  .تعويض است

  رسوب گير الكترونيك
 شودامواج مغناطيسي باعث مي .نمايدداخل كوئل مصرفي جلوگيري مي رسوب بسياري از امالح در گير الكترونيك بوده و از هاي آلزان مجهز به رسوبپكيج

 .شوندخارج مي كوئل باقي مانده و داراي بارالكتريكي شوند كه بصورت معلق در ذرات كلسيم و سختي موجود در آب يونيزه شده و

 

 



  

  رسوب زدايي از مبدل حرارتي
متصل نموده يكي ) بهداشتيآب گرم (و ديگري را به خروجي كوئل ) آب سرد شهري(متر انتخاب كرده يكي را به ورودي كوئل  5/1لنگ به طول تقريبي يدو ش 

در داخل دستگاه اسيد شوي ابتدا آب  .دهيمليتري قرار مي 20از آنها را به دستگاه اسيد شوي وصل كرده و ديگري را داخل يك ظرف مثال گالن پالستيكي 
دهيم و در نهايت عمل شستشو را انجام ميسپس با جوهر نمك يا اسيد كلريدريك رقيق شده اين كار را  .دهيممعمولي ريخته و مدار كوئل را شستشو مي

  .دهيمبوسيله اسيد غليظ انجام مي

  :باشددر هنگام رسوب زدايي بكار بردن نكات ايمني زير الزم مي

 استفاده از تجهيزات ضد اسيد مانند روپوش، ماسك و عينك. 

 به علت توليد گاز، بهتر است اين فرايند در فضاي باز انجام گيرد و يا درب و پنجره ها باز شود. 

 هاپوشاندن روي كابينت. 

  .رسوب زدايي حتما بايد توسط نمايندگان مجاز و متخصص صورت پذيرد
  

  اطمينان شير
حد باال رود موجب  اگر فشار سيستم بيش از زيرا .باشدسيستم مي آب در رفتن فشار باال اطمينان جلوگيري از وظيفه شير

باز مي  بار برسد، 3 داخل سيستم به هرگاه فشار و باشدفشار حساس مي برابر در اين شير .شودتركيدن لوله ها و سيستم مي
ي اطمينان به منبع كوئلي اصل شير.بار كاهش يابد 3 كند تا فشار به زيرشود و مقداري از آب مدار گرمايش را تخليه مي

  .و در مدار شوفاژ قرار دارد دستگاه متصل

  

  شير تخليه
  .گيردمي پايين ترين نقطه دستگاه نصب مي شود و بمنظور تخليه آب سيستم مورد استفاده قرار در.هاي زميني موجود استتخليه فقط در مدل شير

  

  اتوماتيك  هواگير
 سيستم گرمايش بطور ه وظيفه آن خارج كردن هواي موجود درك دارد باالترين نقطه دستگاه شير هواگيري اتوماتيك قرار در

  .باشدمي خودكار

  :شودگرمايش باعث مي وجود هوا در سيستم مدار

 شوفاژ اختالل ايجاد شود عملكرد پمپ و گردش آب مدار در. 

 نتيجه راندمان كاهش مي يابد در ضريب انتقال حرارت كاهش و. 

 شودباعث خورندگي مخزن اصلي مي.  

  پمپ
سرعت  3شود كه داراي استفاده مي GRUNDFOSساخت ايتاليا و يا  DABپمپ  هاي آلزان ازدر پكيج.شودتوسط پمپ انجام ميشوفاژ در رادياتور گردش آب 

د بود اما درصورت استفاده ها بسيار قوي و مقاوم بوده و قادر به گردش آب در رادياتورها خواهناين پمپ.گرددد و در كارخانه روي سرعت باال تنظيم مينمي باش
شايان ذكر است كه براي تامين آب گرم بهداشتي . از فن كوئل يا هواساز با افت فشار باال، جهت بررسي قابليت پمپ با متخصصين شركت تماس حاصل فرماييد

  .خاموش شود بصورت موقتي پمپ بايد) مثال درصورت استفاده طوالني از حمام( به مقدار زياد



  

  پاژ پمپرفع گيري
موجود در  ناخالصي و مواداندازي اوليه پكيج يا در هنگاميكه به مدت طوالني پمپ خاموش بوده، بعلت در لحظه راه

جلوي پمپ را باز  بنابراين الزم است پيچ موجود در .شود متوقفحركت آن  آب ممكن است محور پمپ گيريپاژ و
اين كار باعث مي .به حركت درآوريم) به سمت چپ( فلشجهت  دور در كرده و با پيچ گوشتي محور پمپ را چند

  .شود تا محور پمپ خالص شود و براحتي به گردش درآيد

  

 

  

  منبع انبساط
همچنين تغييرات فشار آب  .آيدبوجود مي افزايش حرارت آناثر وظيفه منبع انبساط خنثي كردن افزايش حجم آب است كه بر

   .دهدتحت كنترل قرار ميسيستم را 

در يك طرف صفحه  .باشد كه در قسمت وسط آن يك ديافراگم الستيكي وجود داردصفحه مي ع انبساط پكيج شامل دومنب
آبي در  درموقع تنظيم فشارهواي منبع، سيستم بايد خاموش و. گيردگرمايشي قرار مي طرف ديگر آب مدار ديافراگمي، هوا و در

پس از روشن شدن دستگاه در اثر افزايش درجه  .بار است 5/0اگم هوا قسمت ديافر هوا در فشار .سيستم وجود نداشته باشد
طرف تراكم و حجم گرمايشي به صفحه ديافراگمي فشار وارد مي كند و  رود، آب مدارحرارت آب، فشار آب درون سيستم باال مي

  .آوردها جلوگيري به عمل ميلوله) تركيدن(يب آسرسيدن اين عمل از . اجازه افزايش حجم را به سيستم مي دهد مي شود و مترديگر ديافراگم ك

  

باعث سوختن منبع  است، در صورت عدم توجه آب دستگاه تمام شده وسيستم داراي يك نشتي ، كندافت ميمرتب و بطور تكراري هنگاميكه فشار سيستم 
  .اين هنگام اقدام فوري بعمل آورد بايد دردستگاه خواهد شد كه 

 شودليتري ساخته مي 6-8هاي ظرفيت زان معموال درهاي آلمنبع انبساط پكيج


