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هاي گازي اتمسفريك و پكيج شركت صنايع گرمايشي آلزان اولين توليد كننده مشعل
كارخانه صنايع گرمايشي با برخورداري از كادري با تجربه و ماشين . باشددر ايران مي

مدل  28 يت توليد انبوه بيش ازآالت پيشرفته و تكنولوژي ساخت آلزان فرانسه، قابل
دار، بدون فن، دودكش از باال و دودكش از فنهاي زميني و ديواري پكيجشامل مختلف 

 گروه مهندسي آلزان قادر به طراحي و ساخت هرگونه پكيج بر.باشدرا دارا ميپشت 
  .اساس نياز خاص پروژه شما است

اي از فروش و خدمات پس از گستردهسابقه در امر توليد، شبكه  دهه 4آلزان با بيش از 
  .فروش را در سراسر ايران بوجود آورده است

ضمن تشكر از حسن انتخاب شما خواهشمنديم مطالب موجود در اين دفترچه را به 
 .دقت مطالعه فرماييد
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 محصوالت شركت آلزان - 1

  هاي اتمسفريك گازي بدون صداي آلزانمشعل -1-1
  

  SG1 SG2 SG110 SG150 SG150D  GN مشخصات فني
ظرفيت 

كيلوكالري (حرارتي
  )ساعت بر

56000 84000 110000 150000 220000 130000 -  30000  

تعداد شعله هاي
  افقي

1 2 2 1 2  1  

قطر لوله ورودي
  )اينچ(گاز

1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 ¾ 

حداكثر مصرف
مترمكعب بر (گاز

  )ساعت

5.7 8 11 15 22  3-13 

  8  9.5 9 8.5 8.5 7.5 )كيلوگرم(وزن
قطر 

  )ميليمتر(انژكتور
5.3 2*4.8 2*5.3 10 2*10  5-10  

 

                                                                 

                                          
GN                       SG110        SG150           SG2               SG1    
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 ديواري و زميني آلزان هايپكيج -2-1

                                      
     

SGM70        SGM45         SGM40        SGM30         SGM24         SGM20  
 

  شرح
  

ظرفيت مدل
  حرارتي

وجه به موقعيت با ت  ميليمترابعاد به
جغرافيايي و نوع 

 ساختمان

  

كيلوكالري زميني ديواري  
 بر ساعت

مساحتي كه گرم   ارتفاع-عرض-عمق
  )متر مربع(كند مي

وزن 
  )كيلوگرم(

شوفاژ 
  با آبگرم

SGM20 - 24000 840-470-400  50  150تا متراژ  

شوفاژ 
  با آبگرم

- SGM24 24000 900-470-400  50  150تا متراژ  

شوفاژ 
  با آبگرم

SGM30 - 32000 840-510-430  58  200تا متراژ  

شوفاژ 
  با آبگرم

- SGM35 35000 900-510-500  58  200تا متراژ  

شوفاژ 
  با آبگرم

- SGM40 40000 900-610-500  85  250تا متراژ  

شوفاژ 
  با آبگرم

- SGM45 45000 1020-640-530  95  300تا متراژ  

شوفاژ 
  با آبگرم

- SGM50 50000 960-600-500  110  350تا متراژ  

شوفاژ 
  با آبگرم

- SGM70 60000 1220-650-540  120 500تا متراژ  



 
 

  
  
۶ 
 

  گاه و مزاياي استفاده از آنمعرفي دست -2  
هاي گازي آلزان نوع ديواري و زميني آن، يك موتورخانه كامل بوده و به علت كوچك بودن ابعاد پكيج

آب  گرم بهداشتي وتوانند آب و مي باشدجاي مناسب آپارتمان قابل نصب ميآشپزخانه يا هر روي ديوار
 منبع -مشعل - جهز به پمپ سيركوالتورم ي آلزانهاكليه پكيج .گرمايشي را تامين كنندگرم سيستم 

هاي كنترل آالت وشير كليه اتصاالت و اتوماتيك وهواگير - اطمينان شير - تابلوي فرمان -انبساط بسته
  .باشدورد احتياج براي حفاظت دستگاه ميم
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  هاي گازي ديواري و زميني آلزانامتيازات پكيج مزايا و  

هاي هدايت دود، لوله ،فضاي احتراق كيلوگرم مس در 15گرفتن مان حرارتي باال به علت به كارراند .1
مس كيلوگرم  4ها حداكثر پكيج ساير درحاليكه در( بودن سطح حرارتيباال گرم و آب توليد مدار

 .)است شده گرفتهبراي مبدل حرارتي به كار

 .گرم بهداشتي بيشتر توليد آب .2

 .گرم بهداشتي با كمترين فشار آب د آبتولي كاركرد و .3

 .نگهداري و كمترين هزينه تعمير كاربري آسان و .4

 .باشدابستان احتياج به كاركرد پمپ نميت در .5

 .گرم پمپ برگشت آب امكان استفاده از .6

شيركنترل گاز  ايتاليا، DABيا  GRUNDFOSپمپ ( ساخت پكيج استفاده از قطعات اروپايي در .7
SIT ها ساخت رلوساير كنتر ترموكوپل و اطمينان و شير ،اتوماتيكهواگير مانومتر،ترترموم ا،ايتالي

 .)باشدايتاليا مي

 .حمام در هنگام قطع برق براي خروج از داشتن ذخيره حرارتي آب بهداشتي .8

رسوب  گير الكترونيك و عدم برخورد مستقيم شعله به كوئل آب مصرفي، ازبدليل داشتن رسوب .9
ساختمان كلي و طراحي مارپيچي كوئل  .نمايدداخل كوئل مصرفي جلوگيري مي در بسياري از امالح

 .كندنيز مقاومت زيادي در برابر رسوب آب ايجاد مي

 .ساخت طراحي و تكنولوژي كشور فرانسه در استفاده از .10

 .سال 1گارانتي به مدت  .11

 .سال 10مدت ه فروش ب خدمات پس از .12

  ز دستگاهبرداري ااندازي و بهرهنصب، راه - 3

  نكات نصب   -1-3
 باشد شده مناسبي ساخته مصالح ساختماني ديوار محل نصب پكيج ديواري بايد مستحكم و از. 

  حداقل فاصله از ديوار يا كابينت  .متر باشد1فاصله پكيج ديواري از ديوار مقابل نبايد كمتر از
 .سانتيمتر باشد 100سانتيمتر و از كف،  15مجاور، 

 حداقل فاصله از ديوارهاي مجاور  .ي زميني، محل نصب بايد تراز و بدون رطوبت باشدهابراي پكيج
 .سانتيمتر باشد 15
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 داشتن دودكش مناسب با مكش كافي الزامي است. 

 مال تميز و عاري از هرگونه ذرات خارجي قبل از راه اندازي، لوله كشي شوفاژ بايد شستشو و كا
اخل پكيج شده و باعث گريپاژ و احتماال سوختن پمپ در غير اين صورت ذرات خارجي د .باشد

 .شودسيركوالتور مي

 بايست مشخص شودهاي رفت و برگشت رادياتور ميلوله. 

 هاي متصل به لولهكليه اندازي و تغييرات احتمالي بهتر است قبل از جهت سهولت در نصب، راه
دد تا دبي آن از ظرفيت پكيج شير فلكه آب سرد ورودي تنظيم گر .فلكه نصب گردددستگاه شير
 .بيشتر نباشد

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

 مسير ورودي گاز فيلتر مناسب نصب گردد در. 

 داخل دستگاه، از  الكترونيكگير در مناطقي كه درصد امالح آب خيلي زياد است عالوه بر رسوب
 .ب سرد ورودي استفاده شودفسفات در مسير آگير پليرسوب

 باشد و ميمي 2/1"هاي آب مصرفيو لوله 4/3"هاي رفت و برگشت شوفاژ، لنگيها و شقطر لوله-

 .هاي با قطر داخلي استاندارد استفاده گرددلنگيها و شبايست از لوله

 شت برگ هاي رفت ودستگاه روي ديوار نصب شود و لولههاي داخل ها و بستپكيج بايد با پيچ
هاي لنگيهاي خرطومي استيل يا شگاز را با لولههمچنين لوله  گرم مصرفي و و ، سردشوفاژ

بايد  به دستگاه نصب كرده و از نظر نشت يابي كنترل كامل كرده و) اصلي(مرغوب اسپانيايي 
  .آچاركشي كامل شوداندازي راه دستگاه قبل از

 اندازي به علت راندمان بسيارشروع راه و درهاي آلزان هنگامي كه آب مخزن سرد است پكيج در 

 احتراق پس از تبادل حرارتي با محيط سرد، تقطير آب توليد شده حاصل از بخار باالي دستگاه،

از گرم شدن آب داخل مخزن  ريزد بطوريكه بعدپكيج به زمين مي بصورت قطره قطره از شده و
  .ر شروع راه اندازي اوليه طبيعي استو اين ريزش آب از مخزن د .شوداين ريزش آب قطع مي

  روشن كردن دستگاه -2-3
 :قبل از روشن نمودن دستگاه رعايت نكات زير الزامي است
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 صحيح دستگاه راكار  وجود دودكش مناسب ايمني و .پكيج بايد داراي دودكش مناسب باشد 
مت به قس -كه خيلي مهم است - دودكش مناسب رايطشبراي مشاهده  .نمايدتضمين مي
 .مراجعه نماييد 4 -2بخش  دودكش در

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

 
 هارادياتور ها وكشيپكيج، لوله( پرآب بودن دستگاه:( 

روي عدد  زمانيكه مانومتر فشار دستگاه را پركن را باز كرده و جهت پرآب نمودن دستگاه، شير
ها را هواگيري كرده و با پايين آمدن درجه به زير سپس رادياتور .نديمنشان داد، آن را مي ب 1

باشيد كه توجه داشته ( .بنديم، آنرا مي1 پركن را بازكرده و با رسيدن فشار به دوباره شير ،1عدد
  .)پركن هميشه بايد بسته باشد شير

ع پكيج به سرعت بايست پر از آب باشد و درصورت بدون آب ماندن منبمنبع پكيج همواره مي
در  .باشد 5/1و  1بنابراين توجه شود كه فشار آب مانومتر بين درجه  .آسيب خواهد ديد

بايست دليل كم شدن آب مشخص و با باز كردن شير پركن صورتيكه فشار آب كم شود مي
  .آورده و سپس شير پركن را ببنديم 1روي را فشار آب 

 SGM20,SGM24,SGM30,SGM35,SGM40,SGM45 هایمدلروشن آردن  ٣-٢-١

بطوريكه فاز دستگاه به فاز پريز  شاخه برق پكيج را به پريز موجود در مجاورت دستگاه وصل نماييد دو
اي روشن كردن شمعك، بر .روشن نماييدبرق اصلي تابلو را  كليد و نماييد گاز را باز شير .متصل شود

در روي   روي آن مقابل عالمت  واقع بر  داده تا عالمت فشار داخلرا به اي مشكي شستي استوانه
دادن كليد جرقه  با فشار نگه داشته تا گاز شمعك جريان پيدا كند و داخلدكمه را  بدنه شير قرارگيرد و

اي مشكي را رها ثانيه شستي استوانه 60تا  30مدت بعد از  .زن، جرقه زده مي شود تا شمعك روشن شود
وشعله آن دائم باقي خاموش شدن، اين عمل را دوباره تكرار نماييد تا شمعك روشن در صورت  و نماييد
  )1شكل( .بماند

هاي ساعت فشار دهيد و در خالف عقربه داخلاي مشكي را به اي روشن كردن مشعل، شستي استوانهبر

ر قرار گيرد تا مشعل روشن واقع در بدنه شي  واقع بر روي كليد مقابل عالمت    بچرخانيد تا عالمت
  )2شكل ( .شود
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جهت عقربه ساعت  را در)  V( براي كم كردن فشار گاز شمعك پيچ :  تنظيم فشار گاز شمعك
را در جهت عكس عقربه ساعت )  V( گاز و ازدياد شعله شمعك پيچ  براي زياد كردن فشار .بچرخانيد
  )3شكل . (بپيچانيد

 ر جهت پيچ داخل آنرا د فشار، افزايشبراي )  B( ردن پيچ درپوشبعد از بازك :مشعل گاز تنظيم فشار
  )3شكل ( .هاي ساعت بچرخانيدعقربهعكس فشار مشعل آنرا درجهت  كاهشعقربه ساعت و براي 

گوشتي مناسب بايست عمل تنظيم با پيچتنظيم فشار، پالستيكي است لذا ميباتوجه به اينكه پيچ 
 . با احتياط انجام شود و

 
                                                                                                           

  SGM50,SGM70ئيلي مدل هاي زميني گازي و گازوروشن كردن پكيج 2-2-3
كردن روشن شود، بمنظور ميها استفاده هاي گازي بدون صداي آلزان براي اين دستگاهمشعل هنگاميكه از

متصل نمود و سپس شمعك و  و نول، آكوستات هاي فاز و نول مشعل را به فازسيمبايست پكيج ابتدا مي
  .توضيح داده شد، روشن نمود 3 -2 -1مشعل را همانند آنچه در بخش 
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آكوستات و نول را به  هاي فازسيم كافيست گازي دارهاي فنهاي گازوئيلي و يا مشعلمشعل براي نصب
  .مراجعه شود 4 -3 -1براي اطالعات بيشتر به بخش  .متصل نمود و نول مشعلفاز 

  خاموش كردن دستگاه -3-3
دايره رخانيد تا عالمت اي مشكي را بچكافيست شستي استوانهبراي خاموش كردن  

حالت  برق اصلي تابلو را در كليد .واقع در بدنه شير قرار گيرد  مقابل عالمت قرمز  
  .گاز را ببنديد دوشاخه برق پكيج را از پريز جدا كنيد و شير داده و خاموش قرار

  استفاده از پكيج در تابستان -4-3
 كليد آن را  گرم بهداشتي مورد نياز است بنابراين نيازي به كاركرد پمپ نيست و تابستان فقط آب در

يه روشن و سپس خاموش كنيد ثان 30بار به مدت  2و فقط هفته اي  .دهيد در حالت خاموش قرار
 .تا از گريپاژ آن جلوگيري به عمل آيد

  گرم مورد نياز را تامين نمود  توان آبدرجه سانتيگراد مي 70تا  60با تنظيم درجه آكوستات بين
  .)باشد درجه سانتيگراد 70- 80درجه بين  و جهت تامين آب گرم بيشتر هنگام حمام كردن در(

  زمستان استفاده از پكيج در -3- 5
 دو با هم مورد  هر....) فن كوئل و رادياتور،( سيستم گرمايشي گرم مصرفي و زمستان كه آب در

 .حالت روشن قرار دهيد احتياج است، كليد پمپ را در

 ها خودداري كنيدهاي رادياتوردرصورت روشن بودن پمپ، از بستن همزمان تمامي شير. 

 درجه سانتيگراد قرار گيرد 75تا  70است درجه آكوستات بين  زمستان بهتر در. 

 درصورت مجاورت دستگاه با هواي زير ( زمستان درصورت عدم استفاده از پكيج و رادياتورها در
، آب داخل دستگاه حتما به طور كامل ها و مخزن پكيججهت جلوگيري از تركيدن رادياتور ،)صفر

 .تخليه شود

 
شود لذا در مواقع استحمام ر همزمان توليد ميهاي آلزان آب گرم مصرفي و شوفاژ بطودر پكيج

و تا اتمام استحمام  "توان كليد پمپ را موقتاو به منظور فراهم آمدن آب گرم بيشتر مي
و براي صرفه جويي در آب و داشتن آب گرم كافي بايد شير آب گرم حمام را به . خاموش كرد

ه باال با مخلوط كردن آب سرد و گرم مقدار كم باز نمود و يا در هنگام داشتن آب گرم با درج
كنند ها بصورت لحظه اي آب مصرفي توليد ميپكيج. توان آب گرم مورد نياز را تامين نمودمي

  .شودو باال بودن دبي آب سرد ورودي موجب سرد شدن آب خروجي مي
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  اطالعات فني دستگاه  -4

  مدار هيدروليك  -1-4
  :باشدقسمت مي هيدروليك موجود درپكيج شامل دو مدار

گرم  به لوله آبپس از گرم شدن،  آب سرد شهر وارد كوئل دستگاه شده و( بهداشتيآب گرم  باز مدار -1
  .)شودواحد مسكوني متصل مي

براي گرم  باشد،برگشت سيستم شوفاژ متصل مي هاي رفت وبه لولهكه ( گرم شوفاژبسته آب  مدار -2
 در بوسيله پمپ سيركوالتور رود و مرتبمي بكار. ..كف و ش ازسيستم گرماي كوئل، فن كردن رادياتور،

  .)استحال گردش 

  پركن شير

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

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

مقداري  آبفشار ،ازدياد حجم آب اثر درود شوشن ميهنگاميكه پكيج ر
بايست ميزماني كه پكيج روشن است فشارسنج  به طوركلي تا .شودبيشترمي

 بار بود بايد توسط شير 1 از كمتر فشار اگر .بار را نشان دهد 5/1تا  1بين 

ار بيشتر گرديد، آب ب 5/1هنگاميكه فشار از  بار برسانيم و 1پركن آنرا به 
   )هواگيري( .طريق رادياتور تخليه شود افي بايد ازاض

 ،آب ماندن پكيججهت كنترل فشار مانومتر و جلوگيري از بي بايستمي
    .به مشتري داد و عملي آموزش الزم
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                                                                                                                               مبدل حرارتي

ل حرارتي ، وظيفه گرم كردن هاي آلزان، منبع كوئلي دستگاه به عنوان مبدپكيج در
بطوريكه شعله بصورت مستقيم . عهده داردگرمايشي را به  آب بهداشتي و آب سيستم

آب داغ (آب داخل آن را گرم كرده و اين آب  پس از برخورد با محفظه احتراق منبع،
 در. كندگرم مي آن آب بهداشتي جريان دارد، هاي مسي را كه دركوئل ،)گرمايشي

 ترگرم مصرفي برخورد ندارد كم هاي آبپكيج آلزان چون شعله بطورمستقيم به كوئل

  .شودمي آن زياد عمر رسوب گرفته و

ها پكيج ساير در( كيلوگرم مس ساخته شده 15 هاي آلزان ازمنبع كوئلي اصلي پكيج
 .شودكم شدن مصرف سوخت مي كه باعث باالرفتن بازده حرارتي و) كيلوگرم مس مصرف شده4حدود  در

رفتن حجم ذخيره آب آن شده و ها باعث باالاين مبدل نسبت به سايرپكيج سطح مقطع و طول بيشتر
 .افتادن مشعل، مقداري آب گرم خواهيم داشت كه براي خروج از حمام كافيست كار هنگام قطع برق و از

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

  SGM40 - SGM45 - SGM50 - SGM70هاي مبدل حرارتي در مدل

هاي مدل فوق از نوع فوالدي با راندمان باال بوده و كوئل آب گرم بهداشتي بوسيله رتي در پكيجمبدل حرا
  .پيچ به مخزن متصل است بطوريكه كوئل دستگاه قابل تعويض است

  رسوب گير الكترونيك

داخل كوئل مصرفي  رسوب بسياري از امالح در ازو  بوده هاي آلزان مجهز به رسوبگير الكترونيكپكيج
داراي  و يونيزهموجود در آب و سختي شود ذرات كلسيم امواج مغناطيسي باعث مي. دنمايلوگيري ميج

  .شوندكوئل خارج  بصورت معلق در بارالكتريكي شوند و

  رسوب زدايي از مبدل حرارتي

و ديگري را ) آب سرد شهري(متر انتخاب كرده يكي را به ورودي كوئل  5/1لنگ به طول تقريبي يدو ش 
و  وصل كرده متصل نموده يكي از آنها را به دستگاه اسيد شوي) آب گرم بهداشتي(ه خروجي كوئل ب

در داخل دستگاه اسيد شوي  .دهيمليتري قرار مي 20ظرف مثال گالن پالستيكي  يك ديگري را داخل
ك رقيق كلريدريجوهر نمك يا اسيد سپس با  .دهيمابتدا آب معمولي ريخته و مدار كوئل را شستشو مي

  .دهيمدهيم و در نهايت عمل شستشو را بوسيله اسيد غليظ انجام ميشده اين كار را انجام مي
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  :باشددر هنگام رسوب زدايي بكار بردن نكات ايمني زير الزم مي

 و عينك ، ماسكاستفاده از تجهيزات ضد اسيد مانند روپوش. 

 جام گيرد و يا درب و پنجره ها باز شودبه علت توليد گاز، بهتر است اين فرايند در فضاي باز ان. 

 هاپوشاندن روي كابينت. 

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

  اطمينان شير

زيرا اگر  .باشدسيستم مي آب در رفتن فشار باال اطمينان جلوگيري از وظيفه شير
 اين شير .شودها و سيستم ميموجب تركيدن لوله  حد باال رود فشار سيستم بيش از

باز مي  بار برسد، 3م به داخل سيست هرگاه فشار و باشدساس ميفشار ح برابر در
 .بار كاهش يابد 3فشار به زير كند تا ي از آب مدار گرمايش را تخليه ميشود و مقدار

  .و در مدار شوفاژ قرار دارد اطمينان به منبع كوئلي اصلي دستگاه متصل شير

  يهشير تخل

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

  اتوماتيك  هواگير

كه وظيفه آن خارج كردن  دارد باالترين نقطه دستگاه شير هواگيري اتوماتيك قرار در
  .باشدمي خودكار طورسيستم گرمايش ب هواي موجود در

  :شودگرمايش باعث مي وجود هوا در سيستم مدار

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

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

 شودمي باعث خورندگي مخزن اصلي.  
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  پمپ

 ايتاليا ساخت DAB پمپ از هاي آلزاندر پكيج .شودمي انجامتوسط پمپ  هاشوفاژ در رادياتورگردش آب 
و در كارخانه روي سرعت باال تنظيم  دنسرعت مي باش 3شود كه داراي استفاده مي GRUNDFOSو يا 
ها بسيار قوي و مقاوم بوده و قادر به گردش آب در رادياتورها خواهند بود اما درصورت اين پمپ .گرددمي

با افت فشار باال، جهت بررسي قابليت پمپ با متخصصين شركت تماس  استفاده از فن كوئل يا هواساز
مثال درصورت استفاده ( شايان ذكر است كه براي تامين آب گرم بهداشتي به مقدار زياد .حاصل فرماييد
  .خاموش شودبصورت موقتي  پمپ بايد) طوالني از حمام

  :اشدببصورت زير مي VA 55/130 مدل   DAB هد پمپ - نمودار دبي  

  

  

  

  

  رفع گيريپاژ پمپ

اندازي اوليه پكيج يا در هنگاميكه به مدت طوالني پمپ در لحظه راه
ممكن است محور  موجود در آب ناخالصي و موادبعلت  ،خاموش بوده

بنابراين الزم است پيچ موجود  .شود متوقفحركت آن  و يپاژپمپ گير
 دور در پ را چندپيچ گوشتي محور پمبا پمپ را باز كرده و  جلوي در

شود تا اين كار باعث مي .به حركت درآوريم )به سمت چپ( جهت فلش
 .محور پمپ خالص شود و براحتي به گردش درآيد

  منبع انبساط

افزايش حرارت آن  اثر وظيفه منبع انبساط خنثي كردن افزايش حجم آب است كه بر
  . دهدل قرار ميهمچنين تغييرات فشار آب سيستم را تحت كنتر. آيدبوجود مي
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در  .باشد كه در قسمت وسط آن يك ديافراگم الستيكي وجود داردصفحه مي منبع انبساط پكيج شامل دو
درموقع تنظيم . گيردگرمايشي قرار مي طرف ديگر آب مدار يك طرف صفحه ديافراگمي، هوا و در
قسمت ديافراگم  هوا در فشار .آبي در سيستم وجود نداشته باشد فشارهواي منبع، سيستم بايد خاموش و

پس از روشن شدن دستگاه در اثر افزايش درجه حرارت آب، فشار آب درون سيستم باال  .بار است 5/0هوا 
گرمايشي به صفحه ديافراگمي فشار وارد مي كند و تراكم و حجم طرف ديگر ديافراگم  رود، آب مدارمي

ها لوله) تركيدن(اين عمل از رسيدن آسيب . هداجازه افزايش حجم را به سيستم مي د كمتر مي شود و
هنگاميكه فشار سيستم مرتب و بطور  .آوردجلوگيري به عمل مي

كند، سيستم داراي يك نشتي است، در صورت عدم تكراري افت مي
باعث سوختن منبع دستگاه خواهد  توجه آب دستگاه تمام شده و

  .اين هنگام اقدام فوري بعمل آورد شد كه بايد در

ليتري  6-8هاي ظرفيت هاي آلزان معموال درمنبع انبساط پكيج
 .شودساخته مي

  سيستم سوخت رساني -2-4
  .باشدميلي بار مي 20ميلي بار و حداكثر تا  18پكيج  اندازيبراي راه نياز مورد گاز فشار

  .تورود ذرات خارجي  الزامي اس جلوگيري از ورودي گاز به منظورلوله روي گاز  نصب فيلتر

بايست از مايع استفاده كنيم، مي شهري موجود نيست و بخواهيم از گاز كشي گازمواقعي كه لوله در
 7/0 و 5/0 سوراخ  هايي با قطرانژكتور از و ساعت استفاده شود كيلوگرم بر2) شيرفشارشكن( رگالتور
تياط و توسط متخصصين اين استفاده از گاز مايع بايد با اح .آن نباشد و بيشتر از استفاده شود ميليمتر

در صورت استفاده از سيلندرهاي گاز  .باشدميليمتر ستون آب مي 37فشار گاز مايع  .رشته صورت گيرد
بطور كلي نكات بسيار . شوديابد و سبب اختالل در حرارت ميكوچك دبي گاز در حين مصرف كاهش مي
قرار گيرد كه در اين مورد حتما با مهندسين بايست مورد توجه زيادي در خصوص استفاده از گاز مايع مي

  .شركت مشورت نماييد و در صورت عدم رعايت آن دستگاه از گارانتي خارج خواهد شد

برقي كنترل گاز، مجموعه  شير گاز، گاز، فيلتر شير ،رساني سيستم سوخت رساني شامل لوله ورودي گاز
  .باشدمجموعه مشعل مي پيلوت و
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  برقي كنترل گاز شير

ساخت (SIT820NOVAمدل آن  به ترموكوپل بوده و مجهز هاي آلزان،پكيج در برقي كنترل گاز رشي
 داراي طول عمر به نگهداري خاصي نداشته و عملكرد سريع نيازبدليل حساسيت، سادگي و  است و )ايتاليا

  .باشدباال مي بسيار

مسير  .باشدي جهت شعله اصلي مياين شير داراي دو مسير خروجي گاز متفاوت يكي براي پيلوت و ديگر
شود و مسير گاز شعله اصلي با جريان برق باز ميپيلوت توسط مگنت و بوسيله برق توليدي ترموكوپل گاز 

  :در جدول زير مشخصات فني شير آمده است .گرددشهر و توسط آكوستات دستگاه قطع و وصل مي

  

  

  

  

  ترموكوپل 

انتهاي  .كنندمخصوص استفاده ميمتفاوت فلز  ساخت ترموكوپل براي بدست آوردن برق كافي از دو در
را  مگنتشده و هسته  مگنت، باعث ميدان مغناطيسي در برق توليدي .استمتصل  مگنتيترموكوپل به 

كه آزاد است واشر  مگنتطرفي از هسته  در .داردنگه مي) مگنتبطرف داخل (ذب هميشه به حالت ج
ترموالكتريك برق در صورتي كه به هر دليل شعله خاموش يا قطع گردد جريان  .ظريفي نصب شده است

خاصيت مغناطيسي خود را از دست داده و فنري كه پشت  مگنت ،ايجاد شده توسط ترموكوپل قطع شده
به همين دليل است كه . بندده و واشر آن مسير اصلي گاز را ميقرار دارد آن را به بيرون راند مگنت هسته

شت تا مه آن را نگه داكثانيه بايد د 30دار حدود وز ترموكوپلدر هنگام روشن كردن وسايل گاز س
باقي باز  ،را در حالت جذب نگه دارد و مسير گاز مگنت )سوپاپ(، هسته ترموكوپل گرم و برق توليدي

  . بماند

 220 - 240  (V)ولتاژ   

 50  (HZ)فركانس  

 6.5  (m3/hr)يمم گازدبي ماكز  

 0.4   (m3/hr) دبي مينيمم گاز 
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گاز  "باشد زيرا در صورتي كه مثالسوز ميار ضروري از نظر ايمني وسايل گازاي بسيترموكوپل وسيله
شدن مگنت  رل گاز بعلت رهاكنت گاز در داخل شير ، مسيرباشد برگشت داشته "شود و مجدداشبكه قطع 

  .كندي ميسوزي و انفجار جلوگيرو خطر آتش خروج گاز شود و ازبسته مي

               
                      

  

  

  مگنت                     ترموكوپل                                                                        

   مگنتآزمايش سالم بودن ترموكوپل و 

سالم تست نمود با توجه به شكل اگر انتهاي ترموكوپل را به  مگنتتوان به همراه يك ترموكوپل را مي 
را با انگشت به داخل فشار دهيم و  مگنتسر ترموكوپل را حرارت دهيم و هسته  متصل نموده و مگنت
 نگشته و در حال جذباگر پس از رها كردن، هسته به جاي اول خود بر. ه نگه داريمثاني 30تا  20حدود 

  . در غير اين صورت معيوب است و بماند ترموكوپل سالم،

به بدنه آن متصل است و همينطور بدنه بيروني  مگنتچون يك سر سيم  باال با توجه به شكل - تذكر مهم
كمي كافيست مهره ترموكوپل به مگنت ، لذا شوداز سيم هاي هادي جريان محسوب مي ترموكوپل يكي

ممكن است جريان در اثر خيلي محكم بستن  .درست بوده و جواب دهد آزمايش فوق تا محكم بسته شود
  .برق توليد شده توسط ترموكوپل اتصالي پيدا كند

قرار دادن سر ترموكوپل در شعله اصلي . سر ترموكوپل بايد در شعله پيلوت قرار گيرد:  نصب ترموكوپل
  . شودين آمدن عمر ترموكوپل ميمشعل بدليل اينكه در معرض حرارت باال قرار خواهد گرفت سبب پاي
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  مجموعه پيلوت

درصورت  و .عهده دارد بر پيلوت وظيفه روشن نمودن مشعل اصلي را
دليلي، نوك ترموكوپل سرد و جريان برق خاموش شدن شعله شمعك بهر

شود و سيستم كنترل گاز قطع مي گاز در شير مسير ترموكوپل قطع و
  .گرددايمني برقرار مي

مهره  كه بوسيله لوله پيلوت و .دارد وجودبه پيلوت  رساندن خروجي براي گازكنترل گاز،  يربدنه ش در
پيلوت  انژكتور در سمت ديگر لوله پيلوت، .نمايدكنترل گاز متصل مي به بدنه شير را پيلوت شمعك

 .گرددمي كنترل آنوسط  گاز، براي روشن شدن پيلوت توسط سوراخ موجود در قراردارد كه ميزان عبور
هواي مورد نياز با گاز تعبيه شدهسوراخ جهت تنظيم  ، ساقه پيلوت قرار دارد كه روي آن دوانژكتور پس از
يكي از اين منافذ مقابل جرقه  .دارد كه داراي سه منفذ است روي ساقه پيلوت، كالهك پيلوت قرار .است

 باعث روشن شدن گاز خروجي از ه وگاز خروجي از اين منفذ مشتعل شد زن قرار دارد كه با جرقه زدن،

يگري به سمت مشعل كه يكي از آنها شعله خروجي از خود را به سمت ترموكوپل و د .شودمنافذ ديگر مي
  .كنداصلي، هدايت مي

  مجموعه مشعل

پكيج نصب زير محفظه احتراق  اي است كه درمشعل وسيله
را  كاملبا مخلوط كردن گاز و هوا، يك اشتعال  شود ومي

مشعل  .آوردبوجود مي) داخل مبدل(رم كردن آب براي گ
 تقسيم گاز وارد كلكتور جريان گاز .دنگيرقرار مي يكديگر باشد كه با فاصله معين ازشامل تعدادي پره مي

حين ورود به آن با هوا شود و دروارد لوله ونتوري پره مشعل مي انژكتورآنجا توسط  از شود ومي) مانيفولد(
رسد و آنگاه مشعل مي مخلوط شدن به سر هوا پس از و گاز. شود كه به آن هواي اوليه گويندمخلوط مي

 شود،حتراق مكيده ميبا كمك هواي ثانويه كه به داخل محفظه ا گردد ومشتعل مي شعله پيلوتتوسط 
  .پذيردعمل احتراق بصورت كامل انجام مي

  .دارد مكعب هوا متر 10به مكعب گاز نياز  متر 1راي داشتن احتراق كامل ، ب
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(1m3) CH4 + (10m3) AIR             + CO2 + H2O + CO + NO+ NO2 

          (2 m3 O2 + 8 m3 N)     HEAT  

 هاي مدل پكيجSGM50  وSGM70 كنندهم با سوخت گاز و هم با سوخت گازوئيل كار مي .
يج يا گازوئيلي جداگانه اي كه به پك ها از مشعل گازيكه با توجه به نوع سوخت در اين پكيج

  .)توضيح داده شد 3-2- 2ر كه در بخش همانطو( گرددشود، استفاده ميمتصل مي

  مخروطي باالي دستگاهكالهك  

شود و هدايت آن به هاي مسي خارج ميلوله براي جمع كردن دود حاصل از احتراق كه ازاي است وسيله
به عهده نيز گرم دارد نقش سه راهي دمپردار و تعديل مكش را  بع آباي كه با منبا فاصله لوله دودكش و

  .كندچنين از اتالف حرارتي جلوگيري ميهم .دارد

  دودكش

  .شودآن استفاده مي احتراق از هاي حاصل ازاي است كه جهت تخليه گازوسيله

مسير آن گرفتگي  لوله آن كم باشد و يا در دودكش مناسب نباشد يا قطر گرا
هاي گاز و يا داراي مسير طوالني افقي و يا شيب منفي باشد، د داشته باشدوجو

كنند و درنتيجه دود به توانند به خوبي از دودكش عبوراحتراق نمي حاصل از
 : را به همراه خواهد داشت و خطرات زير اثرات منفيگردد و پكيج باز مي

خطرناك بوده  دارد وارد شده كه بسيار ن قرارآ هاي سمي حاصل از احتراق به محلي كه پكيج دردود -1
  .درنهايت خفگي خواهد شد باعث ضعف، گيجي و و

شود اكسيژن كافي جهت احتراق كامل فراهم نشود درنتيجه دودكش باعث مي عدم مكش كافي -2
-مي دهد و مقدار مصرف گاز را زياددستگاه آب گرم دلخواه را نمي راندمان حرارتي دستگاه پايين آمده و

  .نمايد
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شود كه اين هاي داخلي پكيج ميقسمت عدم مكش كافي دودكش باعث باال رفتن حرارت بدنه و -3
شد مخصوصا آسيب شديدي به مجموعه  خواهد قطعات آن به خراب شدن سريع دستگاه و اله منجرمس
  .سازدمي برق وارد تابلو

  دودكش مناسب شرايط

 مخروطي باالي خروجي كالهك  قطر وان نبايد ازدودكش نصب شده به پكيج به هيچ عن قطر
دودكش بايد  حداقل قطر كوچكتر باشد و دستگاه

 .باشد سانتيمتر 15

 محل نصب دستگاه تا كالهك  ارتفاع دودكش از
 .باشد متر 4حداقل بايد 

  نصب كالهكH خروجي دودكش ضروري مي در
روي دودكش بايد  در H جهت نصب كالهك .باشد
باشد تا باد داخل آن  غالب باد امتداد جريان در

 .نپيچد

  سانتيمتر  70 - 80كالهك دودكش بايد حداقل
 در و باشد اطراف آن باز و پشت بامباالتر از كف 

 .ديواري واقع نشده باشد مجاورت هيچگونه مانع و

 مقطع داشته  دودكش به هيچ عنوان نبايد تغيير
 .شودم شدن مكش آن مييك نقطه باعث ك حتي در دودكش كوچك شدن قطر .باشد

 يا  شدن خروج دود و شدن دود كه باعث كند و همچنين سرد تشكيل قطرات جهت جلوگيري از
 .خارجي دودكش را عايق بندي نمائيد جدار شود،توقف آن مي

 مقاوم باشد عوامل مكانيكي ديگر آب و برابر باد، بخار در دودكش بايد ثابت و محكم باشد و. 

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

 باشد و وش براي تخليه محصوالت احتراق ميمستقيم و عمودي بهترين ر به طوركلي مسير
 مواردي كه مشكالت اجرايي وجود ولي در .خود حالت افقي داشته باشد مسير دودكش نبايد در

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

 .ممكن باشد

 



 
 

  
  
٢٢ 
 

 با سوزاندن يك  آن،راي كنترل ب خوب دودكش قبل از راه اندازي بايد كنترل شود، عملكرد
چنانچه شعله آتش  .تست نمود بطور تقريبيتوان مكش آن را مي ورودي دودكش، روزنامه در
 .مكش دودكش قابل قبول است ، به سرعت داخل دودكش شود،ذرات سوخته شده روزنامه و

  .همچنين درب جلوي پكيج نبايد آنقدر داغ شود كه دست را بسوزاند

  دارفنهاي پكيج

هنگاميكه دودكش مناسبي براي دستگاه وجود نداشته باشد، پكيج
كه در اينصورت نيز احتياج به  .شودنهاد ميدار آلزان پيشهاي فن

  .باشددودكش جهت تخليه گازهاي حاصل از احتراق مي

فن در باالي محفظه احتراق قرار دارد و وظيفه آن خروج اجباري 
  .باشدنياز به داخل محفظه احتراق مي محصوالت احتراق به سمت بيرون و همچنين مكش هواي مورد

 وات و 33فن از  كيلوكالري در ساعت، 35000 ظرفيت حرارتي هاي تاستگاهدهاي آلزان براي در پكيج

  .شودوات استفاده مي 52از فن هاي باالتر براي ظرفيت

در اثر جريان عبور هوا اختالف فشار ايجاد شده و  .لنگ رابطي وجود داردين فن و پرشرسوئيچ يك شبي
افتادن فن يا  از كار اثر در. دهدالكتريكي قرار ميپالتين موجود در پرشر سوئيچ را در حالت وصل جريان 

  .شودكند و شعله اصلي تشكيل نميگرفتگي مسير دودكش، پالتين مسير برق به مشعل را قطع مي

  سيستم برق و سيم كشي -3-4
  :اند ازتابلوي فرمان برقي دستگاه عبارت هاي تشكيل دهندهقسمت

  .چراغ مشعل و آكوستات پمپ، غپمپ، چرا رقه زن، فيوز، كليدجشستي برق اصلي،  ترمومتر مانومتر، كليد
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درجه سانتيگراد  120تا  0ن از درجه بندي آ .دهدمنبع پكيج را نشان مي دماي آب موجود در :ترمومتر
  .باشدمي

  .باشدبار مي 4تا  0درجه بندي آن از  .ددهآب منبع پكيج را نشان مي فشار :مانومتر

عمل  كند،يدمايي كه كاربر براي آن تعيين م رموستات اصلي دستگاه است كه درواقع ت در :آكوستات
  .درجه سانتيگراد مدرج است 90تا  30دهد و از فرمان قطع برق مشعل را مي كرده

 100دستگاه و رسيدن دماي آب منبع به حدود  درصورت عمل نكردن آكوستات : حدترموستات 
بايست عملكرد در اين صورت مي .كندرده و دستگاه را خاموش ميحد عمل ك درجه سانتيگراد، ترموستات

مجدد دستگاه بايد آنرا خاموش و روشن ي روشن شدن برا .هاي مختلف بررسي شودآكوستات روي درجه
  .كرد

  سيم كشي برق تابلو 

ي و دياگرام و مدارهاي برقي مطابق شكل زير است كه كنترل انشعابات آن با توجه به شكل قابل بررس
   .باشدعيب يابي مي

  

  

  

  

  

  

  SGM50,SGM70هاي زميني گازي و گازوئيلي مدلپكيج اتصال برق در 1-3-4

نول وجود دارد  و داراي فاز) سفيدرنگ( ايهاي گازوئيلي يك سيم دو رشتهبه منظور استفاده از مشعل 
وطه از آكوستات پكيج فرمان مرب شود كه فازدار متصل مييا گازي فن كه به آساني به مشعل گازوئيلي و
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شامل ) سياه رنگ( ايرشته كابل دومشعل گازي آلزان يك  اما درصورت استفاده از .گيردوصل مي قطع و
) ارت(ديگري سيم اتصال به زمين  مستقيم جهت تغذيه جرقه زن مشعل گازي آلزان و يك رشته سيم فاز

 ابق شكل طمه ذكرشده به ترمينال برق مشعل رشت كابل دو باشد كه نحوه اتصال سيم وموجود مي نيز
يا گازي  جهت استفاده از مشعل گازوئيلي و) سياه رنگ( رشته گيرد و بديهي است اين كابل دوصورت مي

  .دار كاربردي نداردفن

  

  تعمير و نگهداري - 5

  نكات مربوط به كنترل و نگهداري دستگاه -1-5
  بار نيايد و پكيج بدون آب  1تر از ترل شود كه پايينآب كن فشارهم در تابستان و هم در زمستان

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

 مراتب را به  درصورت مشاهده حرارت غيرعادي، ).تابستان مخصوصا در( كنترل حرارت بدنه پكيج
 .متخصصين شركت اطالع دهيد

 ثانيه روشن نماييد تا از گريپاژ آن جلوگيري به عمل  30بار به مدت  دو ايتابستان پمپ را هفته در
 .آيد

  كالهكH دودكش در پشت بام كنترل شود. 

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

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

 از قرار دادن هرگونه وسايل گازسوز در زير پكيج جدا خودداري نماييد. 

 زيرا . هاي قوي مانند كولر و انواع هواكش در مجاورت دستگاه پكيج خودداري نمائيداز قرار دادن فن
) قحاصل از احترا(شوند گازهاي كنند و باعث ميها در مكش دودكش اخالل ايجاد مياين فن

خروجي از پكيج بصورت طبيعي از طريق دودكش تخليه نشوند و در نتيجه به فضاي داخلي خانه 
 .شوندكشيده 
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 درصورت مشاهده هرگونه اشكال فني قبل از هر كاري حتما با متخصصين شركت مشورت نماييد.   
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روي شير كنترل گاز جسم خارجي 

   .وجود داشته باشد
  .جرقه زن خراب است -7

روي شير كنترل گاز پيچ تنظيم شعله  -1
هاي ساعت وت را خالف حركت عقربهپيل

  .بچرخانيد
درپوش سه راهي پيلوت را باز كنيد پيچ  -2

هاي ساعت تنظيم را خالف حركت عقربه
  .بچرخانيد

از باز بودن مسير گاز به شير كنترل  -3
  .اطمينان حاصل نماييد

لوله پيلوت را باز كنيد و از باز بودن  -4
  .مسير مطمئن شويد

 اي روي شير برقي گاز شستي استوانه   -5
  .كامال به داخل فشار دهيدرا 
  
بررسي شستي استوانه اي روي شير  -6

  .كنترل گاز  و اطمينان از تميز بودن آن
  
آتش زدن بصورت  –تعويض جرقه زن  -7

  .دستي
  

وجود صدا در  - 6
  مدار گرمايش

  .وجود هوا در سيستم -1
  .فشار آب كم شده -2
  
  

  .ري نماييدمدار گرمايش را هواگي -1
  .با شير پركن فشار را باال ببريد -2
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با فشار دادن  - 7
شستي ، جرقه زن 

  كندعمل نمي

  .ترانس جرقه زن خراب است -1
  .فيش جرقه زن اتصال ندارد -2
  
  .شستي جرقه زن خراب است -3
  

  .ترانس جرقه زن تعويض گردد -1
و سيم فشار قوي كليه اتصاالت جرقه زن  -2

  .ي شودبررسارتباطي آن 
  .شستي جرقه زن تعويض گردد -3

فشار دستگاه  - 8
  رود باال مي

شير پركن خراب است و در حالت  -1
  .كندبسته آب رد مي

  .كوئل آب بهداشتي سوراخ است -2

  .تعويض شير پركن -1
  
-M40-M45در مدلهاي  تعويض كوئل -2

M50-M70 
-M20و تعويض مبدل حرارتي در مدلهاي 

M24-M30-M35  
  

-مپ صدا ميپ - 9

  دهد
  .هاي پمپ خراب استبوش -1
   .پمپ بدون آب كار كرده است -2
  .وجود هواي زياد در داخل پمپ -3
  

  .تعويض پمپ -1
  .پركردن آب منبع –تعويض پمپ  -2
  .هواگيري پمپ -3

شعله از زير  -10
  زندديگ بيرون مي

عمودي دوده گرفتن لوله هاي  -1
و يا  حاصل از احتراق خروج گاز

   .دكشدو
استفاده بيش از حد زانو و طول  -2

  .بلند در لوله افقي دودكش
   .فشار گاز زياد است -3
  
  Hنداشتن كالهك  -4
در اثر گرماي زياد در قسمت  -5

انتهايي دودكش و خنك بودن قسمت 
ابتدايي آن، دودكش بصورت معكوس 

  .عمل كرده 

گاز  خروجعمودي هاي كردن لوله تميز -1
  .و دودكش حاصل از احتراق

  
  .استفاده از دودكش مناسب -2
  
تنظيم توان گاز بوسيله پيچ تنظيم شير  -3

  .كنترل گاز
  H نصب كالهك  -4
  .نصب فن روي پكيج  -5
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وجود هواكش قوي در محلي كه  -6
  پكيج نصب شده 

  

رساندن هواي الزم به پكيج، و درصورت  -6
 لزوم قطع هواكش 

هنگام وزش باد  - 11
وش دستگاه خام

  شودمي

  Hنداشتن كالهك  -1
در امتداد جريان  Hنبودن كالهك  -2
  .باد
   Hمناسب نبودن ساختار كالهك  -3
 

   Hنصب كالهك  -1
  Hتنظيم جهت كالهك -2
  
بايد  Hهاي كالهك لبه 4هركدام از  -3

  .سانتيمتر باشد 25حداقل 
 

شعله پيلوت  -12
و  ماندثابت نمي
  .دائمي نيست

تاه بوده و شعله پيلوت كو -1
در شعله شمعك كامال ترموكوپل 

  .غوطه ور نيست
  
  .ترموكوپل خراب است -2
اتصال مهره ترموكوپل به مگنت  -3

  .ترموكوپل محكم نيست
  .مگنت ترموكوپل خراب است -4
 استوانه اي شير كنترل گاز شستي  -5

   .كامال به داخل فشار داده نشده است
 ممكن است زير شستي استوانه اي -6
جسم خارجي  وي شير كنترل گازر

  .وجود داشته باشد

توسط پيچ پيلوت روي شير كنترل يا  -1
، گاز پيلوت را بگونه اي سوراخ تنظيم پيلوت

تنظيم كنيد كه شعله شمعك كامال سر 
  .ترموكوپل را بپوشاند

  .ترموكوپل تعويض گردد -2
  .اتصال مهره را به مگنت محكم كنيد -3
  
  .عويض كنيدمگنت ترموكوپل را ت -4
را كامال به داخل فشار  شستي استوانه اي -5

  .دهيد
روي شير  بررسي شستي استوانه اي -6

  .و اطمينان از تميز بودن آن كنترل گاز 

 دماي آب -13
از حد بيش  شوفاژ

  است تعيين شده

  خراب بودن ترموستات -1
  

  تعويض ترموستات -1

دبي آب گرم  -14
  بهداشتي كم است

مسي مبدل رسوب  داخل لوله -1
  گرفته است

در نقطه اتصاالت، واشر جلوي  -2
  خروج آب را گرفته است

  

  )4 - 1بخش ( رسوب زدايي از مبدل -1
  
هاي بررسي اتصاالت خروجي و گرفتگي -2

  مسير 
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آب دادن شير  - 15
  اطمينان

  .فشار آب از حد مجاز بيشتر است -1
  .خراب بودن شير اطمينان -2
در داخل شير گير كردن آشغال  -3

  .اطمينان
  .كن باز استشير پر -4

  .تنظيم فشار آب داخل ديگ -1
  .تعويض شير اطمينان -2
تعمير شير و يا درصورت برطرف نشدن  -3

  .عيب، تعويض آن
  .كنبستن شير پر -4

آب دادن  -16
  هواگير اتوماتيك

در اثر رسوب گذاري داخل هواگير  -1
  اتوماتيك يا خرابي واشر آن 

  

ميز نمودن هواگير در صورت امكان و يا ت -1
  تعويض آن

  
تركيدن پكيج  -17

در اثر فشار باالي 
  آب

وارد شدن فشار بيش از حد به  -1
اي مخزن بصورت يكدفعه و ضربه

درحاليكه فشار بايد بصورت كنترل (
  .)شده وارد شود

  

جوش دادن مخزن در صورت امكان و يا   -1
  .تعويض مخزن

-پمپ كارنمي - 18

  ندك
  نرسيدن برق به پمپ -1
  گريپاژ بودن پمپ  -2
  سوختن پمپ  -3
  

  .مسير برق از كليد تا پمپ كنترل شود -1
  .و رفع گريپاژ شود مهره وسط پمپ باز -2
  تعويض پمپ -3

  .پمپ اتصال دارد -1  سوزدفيوز مي -19
  .كليد اتصال دارد -2
  .سيم كشي داخل تابلو اتصال دارد -3
قي كنترل گاز سوكت سر شير بر -4

  .اتصال دارد

  .تابلو برق روي پمپ بررسي شود -1
  .كشي مدار كليدبررسي سيم -2
  .كشي برق تابلوهاي سيمبررسي مدار -3
سوكت كنترل شود و درصورت نياز  -4

  .تعويض شود
شمعك روشن  - 20

است ولي شعله 
-اصلي تشكيل نمي

  شود

عالمت شعله در شير كنترل گاز  -1
  .وي قرار نداردروي عالمت مسا

بوبين برقي داخل شير كنترل گاز  -2
  .سوخته

آكوستات خراب است و فرمان  -3

قرار دادن عالمت شعله روي عالمت  -1
  .مساوي

  .تعويض شير برقي كنترل گاز -2
  
  .تعويض آكوستات -3
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  .دهدبرق به بوبين رانمي
مسير برق آكوستات تا بوبين برقي  -4

  .قطع است

  
  .ق آكوستات تا بوبينبررسي مدار بر -4

رسوب گرفتگي -21
  در مدار هيدروليك

  كم شدن دبي آب (
    )بهداشتي

باال بودن حرارت پكيج بصورت  -1
  )درجه سانتيگراد 75باالي (مداوم 

نداشتن رسوب گير مغناطيسي يا  -2
   .پلي فسفات

  الكترونيك خراب بودن رسوب گير -3
باال بودن بيش از حد امالح آب  -4

  ورودي

  .پايين آوردن دماي آب -1
  
گذاشتن رسوب گير مغناطيسي يا پلي  -2

  .فسفات در مدار
  تعويض رسوب گير -3
  گذاشتن سختي گير پلي فسفات در مدار -4

پكيج سوراخ  - 22
شده و آب از مخزن 

  .كندچكه مي

پكيج در اثر كنترل نكردن  درجه  -1
مانومتر، بدون آب كاركرده و مخزن 

  .سوراخ شده
اثر نشتي آب در مدار در  -2

هيدروليك و قرار گرفتن آن در 
مجاورت اكسيژن مخزن پكيج دچار 

-و سريع سوراخ مي زنگ زدگي شده

  .شود

  جوشكاري مخزن و يا تعويض مخزن -1
  
  
  تعويض مخزن -2
  

  ريختن آب روي پمپ  -1  سوختن پمپ - 23
  بدون آب كار كردن پمپ -2
  كار كردن پمپ در دماي باال -3
  رسوب زياد وجود -4
روشن كردن پمپ در حالت  -5

  گريپاژ
  بوجود آمدن نوسانات برق -6

  تعويض پمپ

فشار آب در  - 24
اثر باال پايين  شدن 
دما، دائما كم و زياد 

  شودمي

فشار هوا در منبع انبساط كم  -1
  .است

منبع انبساط خراب است  -2
  )ديافراگم سوراخ است(

توان با كمك تلمبه باد و فشارسنج مي -1
  .بار افزايش داد 1فشار هوا را به 

  تعويض منبع انبساط -2
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  شودشود دستگاه از گارانتي خارج باعث مي عواملي كه
 

 در اين دفترچه ندرجعدم وجود دودكش مناسب، طبق شرايط م. 

 نصب و راه اندازي توسط افراد غير مجاز. 

  كنترل برق داشته باشدي الكترونيكدستگاه بايد محافظ (عيوب ناشي از نوسانات برق(. 

  از موارد نصب نبوده و تنها با اخذ اجرت جداگانه توسط كه كشي مسير لولهشستشوي كامل عدم
 .باشدنصاب پكيج قابل انجام مي

 به اين دليل نصب فيلتر گاز و رسوب گير آب الزامي بوده و درصورت عدم نصب و آسيب پكيج ،
 .شودگرفتن پكيج در اثر امالح آب شامل گارانتي نمي رسوب .شوددستگاه از گارانتي خارج مي

 ها و اتصاالت ها و شيرلنگيش. باشدها و اتصاالت استاندارد الزامي ميها، شيرلنگياستفاده از ش
 .شوددستگاه مي آسيبنامرغوب با قطر داخلي كم سبب 

  اطمينان با درپوشمسدود كردن شير. 

 بار و بدون آب ماندن پكيج 1 تر ازكاركرد دستگاه در فشار پايين. 

  يخ زدن دستگاه در زمستان و قرار گرفتن در مجاورت دماي زير (عيوب ناشي از يخ زدگي دستگاه
 ).صفر

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

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

  .هاي زير تماس حاصل فرماييددر صورت نياز به خدمات پشتيباني با شماره تلفن   

   -ان بهار و شريعتيبين خياب –طالقاني شرقي - تهران: آلزان نمايشگاه و فروشگاه مركزي   

  64شماره    

                   77531142 -77534937 - 77514318 -77514319: تلفن    

  77511743: فكس    

www.alzan.net   

info@alzan.net  
technical@alzan.net 


