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 دستورالعملهاي كلي - 1

  بايد به دقت به مصرف كننده مي دهند، از آنجايي كه هشدارهاي قيد شده در اين دفترچه راهنما، اطالعات مهمي را جهت نصب، راه اندازي، تعمير و نگهداري صحيح و مناسب دستگاه
 مطالعه شوند.

  (الينفك) محصول محسوب مي شود و مصرف كننده بايد به دقت از آن نگهداري كند. اين دفترچه راهنما جزء جدايي ناپذير 

 ده جديد قرار گيرد.در صورت جابجايي دستگاه پس از نصب يا فروش آن، دقت شود كه اين دفترچه نيز به همراه دستگاه منتقل شده باشد تا در اختيار مصرف كنن 

 م پذيرد.نصب و سرويس دستگاه بايد توسط افراد واجد شرايط و متخصصين مجاز، مطابق با قوانين و مقررات حاكم و دستورالعمل هاي شركت سازنده انجا 

 .تي در قبال خسارات ناشي از اشتباهات در نصب و يا عدم رعايت از اين رو شركت هيچ گونه مسئولي نصب غير اصولي و سرويس نادرست دستگاه مي تواند سبب خسارات جاني و مالي شود
 اصولي نكات قيد شده در اين دفترچه را بر عهده نخواهد داشت.

 .قبل از اقدام به انجام هرگونه شستشو و يا سرويس، برق دستگاه را توسط كليد اصلي جريان برق قطع كنيد 

 ي جوش آب در فشار جو طراحي شده و بايد به يك سيستم گرمايش و / يا سيستم آب گرم بهداشتي متناسب با ظرفيت دستگاه وصل اين دستگاه جهت گرم كردن آب تا دماي كمتر از دما
 گردد.

 تعمير يا تعويض قطعات دستگاه بايد ماييد، هرگونه در صورت بروز هر گونه ايراد در دستگاه و يا عملكرد نامناسب آن، دستگاه را غير فعال كرده و از هرگونه اقدامي براي تعمير آن پرهيز ن
 بوسيله متخصصين مجاز شركت كه از قطعات اصلي استفاده مي كنند، صورت پذيرد.

  دستگاه مفيد مي باشد.سرويس ساليانه دستگاه كه توسط متخصصين مجاز انجام مي گيرد، عملكرد صحيح دستگاه با راندمان باال را تضمين مي نمايد و براي طول عمر 

 سوب مي شود.تگاه بايد براي هدفي كه به منظور آن طراحي گرديده است استفاده شود. هرگونه استفاده ديگري براي دستگاه نامناسب و درنتيجه خطرساز محاين دس 

  كه جهت بسته بندي محصول استفاده شده، نبايد در دسترس اطفال قرار بگيرد.موادي 

  
  دستورالعمل استفاده از دستگاه  - 2
  دستگاه معرفي  2-1

  مشتري گرامي
بـه فـرد و تكنولـوژي روز    از حسن سليقه شـما در انتخـاب ديـگ زمينـي چـدني پگاسـوس فرولـي، يكـي از صـدها محصـول بـا كيفيـت و بـادوام فرولـي كـه آميـزه اي از طراحـي منحصـر                   

  وب تر و خدمات شايسته تر خود جلب نماييم.دنيا مي باشد، صميمانه متشكريم و اميدواريم بتوانيم رضايت هر چه بيشتر شما را با محصوالت مرغ

مـي تواننـد بـا سـوخت گـاز طبيعـي و يـا گـاز مـايع عمـل نماينـد (قابـل تنظـيم زمـان نصـب دسـتگاه ). ايـن                   ديگ هـايي بـا رانـدمان بـاال،     107 2S  Pegasus‐67ديگ زميني چدني
ني و بدنـه فـوالدي بـا پوشـش اپوكسـي سـفيد بـه همـراه سيسـتم اشـتعال الكترونيكـي و سيسـتم             دستگاه ها مجهـز بـه مشـعل اتمسـفريك بـا محفظـه احتـراق بـاز، داراي پـره هـاي چـد           

  باشند. كنترل جريان يونيزاسيون كه كنترل دستگاه را برعهده دارد مي

 Flueخروجي تست دود (قابليت اتصال به ريموت كنترل، شير تخليه ديگ، ، )درجه سانتيگراد 60(درجه سانتيگراد)، ترموستات دود 110اين دستگاه ها همچنين مجهز به ترموستات ايمني (

Test Point مرحله اي به منظور كنترل و كاركرد بهينه دستگاه مي باشد. 2) و مكانيزم توان گرمايشي متغير با عملكرد  
  

 با آسايش از مزاياي دستگاه استفاده نماييد. شما مصرف كننده گرامي فقط بايد دماي مطلوب و مد نظر خود را جهت تامين گرمايش ساختمان تنظيم و در نهايت

  
  صفحه كنترل 2-2
  

  
  صفحه كنترل -1شكل 

 
  كنترل كننده تنظيم دما -1
  گيج فشار/ دما -2
  كاور دكمه ريست ترموستات حد -3
  كاور دكمه ريست ترموستات دود -4

  درپوش -5
  وش بودن شعله(دكمه تنظيم مجدد كنترل شعله) به همراه نشانگر خام resetدكمه  -6
  مرحله اي 2دسته پتانسيومتر تنظيم دما  -7
  دسته پتانسيومتر روشن و خاموش كردن و دكمه تست دستگاه -8

 
بايستي  تنها "TEST"مربوط به حالت روشن و حالت  "1"مربوط به حالت خاموش، حالت  "0"كه حالت  "TEST‐1‐0"حالت  3) داراي 1(شكل  8دسته پتانسيومتر شماره 

   ت موارد تعمير و نگهداري توسط تكنسين مجاز شركت استفاده گردد.جه
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  روشن و خاموش كردن دستگاه -2-3

  روشن كردن دستگاه

  شير گاز ورودي به دستگاه را باز كنيد.  -1
   دستگاه را به منبع برق وصل كنيد. -2
  )1شكل  8) بگردانيد. (سوئيچ 1ستگاه (به حالت دسته پتانسيومتر مربوط به روشن و خاموش كردن دستگاه را جهت روشن كردن د -3
  ) يا در صورت وجود ترموستات اتاقي آن را جهت تنظيم دما به دماي دلخواه تنظيم نماييد.1شكل  7دسته پتانسيومتر مربوط به تنظيم دما (دسته پتانسيومتر  -4
 .دستورالعمل سازنده مراجعه نمايد كاربر بايستي به )،1شكل  1وستات الكترونيكي (قسمت درصورت استفاده از سيستم كنترل ترم -5

 

) 1شكل  6ثانيه صبر كنيد سپس دكمه ريست (قسمت  15) طبق رويه آن، به مدت 1شكل  6در صورت عدم تشكيل شعله و روشن شدن نشانگر خاموش بودن دستگاه (قسمت 
  تماس بگيريد. 021-61056ت سراسر كشور به شماره دن دستگاه پس از چندين بار تالش با مركز خدمارا فشار دهيد تا سيكل گرمايش مجددا تكرار گردد. در صورت عدم روشن ش

  خاموش كردن دستگاه

  (حالت خاموش) قرار دهيد. 0)) را روي حالت 1(شكل 8جهت خاموش نمودن دستگاه به طور موقت، دسته پتانسيومتر مربوط به روشن و خاموش كردن دستگاه (دسته پتانسيومتر 

  جهت خاموش نمودن دستگاه در مدت زمان طوالني :
  (حالت خاموش) قرار دهيد. 0)) را روي حالت 1(شكل 8دسته پتانسيومتر مربوط به روشن و خاموش كردن دستگاه (دسته پتانسيومتر 

 .شير گاز ورودي به دستگاه را ببنديد 

 .دستگاه را از منبع برق جدا نماييد  

 

شود كه تمام آب موجود تخليه شود  شود توصيه مي ي دستگاه در برابر يخ زدگي، هنگامي كه دستگاه در زمستان براي مدت زمان طوالني استفاده نميبراي جلوگيري از آسيب ديدگ
  يا ضد يخ مناسب به مدار اضافه گردد.

  تنظيمات -2-4
  تنظيم دماي سيستم

 30ربه هاي ساعت و براي كاهش دما در خالف جهت عقربه هاي ساعت بگردانيد. محدوده تنظيم دماي مدار بين حداقل ) را براي افزايش دما در جهت عق1(شكل  7دسته پتانسيومتر شماره 
  درجه سانتيگراد تنظيم نگردد. 45درجه سانتيگراد قابل تنظيم مي باشد. توصيه مي شود دماي مدار زير  90درجه سانتيگراد و حداكثر 

  قي (گزينه انتخابي)تنظيم درجه حرارت توسط ترموستات اتا

شكل  7گاه (دمايي كه توسط دسته پتانسيومتر شماره در صورت استفاده از ترموستات اتاقي ديگ با توجه به دماي تنظيمي از ترموستات اتاقي فرمان مي گيرد و دماي آب را تا دماي انتخابي دست
  به دماي دلخواه، مشعل ديگ خاموش مي گردد. تنظيم مي گردد) افزايش مي دهد. در صورت رسيدن دماي ترموستات اتاقي 1

  نگه مي دارد.) 1شكل  7(دماي تنظيمي توسط دسته پتانسيومتر شماره دماي مدار را برروي دماي تنظيم شده ات اتاقي نصب نشده باشد، دستگاه اگر ترموست
  

  فشار آب سيستمتنظيم 

توسط شير پر كن به حالت اوليه در اين حالت بايد فشار سيستم را  از حداقل مقدار آن افت نمايد بار باشد. اگر فشار سيستم به كمتر 1فشار مدار شوفاژ هنگامي كه آب مدار سرد است، بايد تقريبا 
  برگرداند. هميشه در پايان كار شير پركن را كامالً ببنديد.
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  نصب - 3
  توضيحات عمومي -3-1

  ين مجاز، مطابق با قوانين و ضوابط حاكم و دستورالعمل هاي شركت سازنده دستگاه انجام پذيرد.نصب دستگاه بايد توسط افراد واجد شرايط و متخصص
  مكان نصب -3-2

ي عملكرد جريان هواي ناكافي جهت احتراق رو اين دستگاه از نوع محفظه احتراق باز بوده و بايستي در مكاني كه در آن جهت تعويض هوا پيش بيني هاي الزم صوت گرفته باشد نصب گردد.
محل  مي باشد. خطرآفرين محصوالت احتراق توليد شده در اين وضعيت در صورت نشت به فضاي داخلي ساختمان به شدت براي جان افراد عادي دستگاه و خروج دود تاثير منفي مي گذارد.

معرض يخ زدگي (سرماي شديد) قرار نداشته  اشد. محل نصب دستگاه نيز بايد محلي خشك و درنصب دستگاه بايد عاري از هرگونه گرد و غبار، مواد قابل اشتعال، اشياء و يا گازهاي خورنده ب
  باشد.

  هنگام نصب دستگاه بايستي فضاي كافي براي سرويس و نگهداري آن تعبيه شده باشد.

  لوله كشي دستگاه -3-3
گرمايش مورد نياز ساختمان از قبل تعيين شده باشد. سيستم بايد براي كاركردي منظم و صحيح مجهز به ظرفيت گرمايشي دستگاه بايد مطابق با قوانين و مقررات حاكم و بر اساس محاسبات 

   توصيه اكيد مي شود بين ديگ و مدار گرمايش شير قطع و وصل نصب گردد تا در صورت لزوم بتوان دستگاه را از مدار جدا نمود.تمامي قطعات مورد نياز باشد. 
  
غير يد به محلي مناسب متصل باشد تا در صورت افزايش احتمالي فشار مدار شوفاژ و سر ريز شدن آب، از پخش شدن آب در محيط جلوگيري گردد. در بامدار شير اطمينان  

  نخواهد داشت. دهاينصورت، چنانچه باز شدن شير اطمينان باعث آب گرفتگي شود، شركت سازنده دستگاه هيچ گونه مسئوليتي را درقبال خسارات ناشي از آن برعه
                     

  از قرار دادن لوله هاي آب به عنوان ارت الكتريكي دستگاه جدا خودداري نماييد.
  
   سيستم را داشته باشند گردد. هامكان صدمه زدن بكه از هر گونه كثافات و اجسام خارجي  عاري دهيد تا گاه مدار لوله كشي را كامل شستشودست قبل از بكار گيري

  و عالئم داده شده بر روي دستگاه انجام دهيد.) 13(شكل  1-5را مطابق با اتصاالت ترسيمي نشان داده شده در بخش مدار هيدروليك  اتصال
  

يك شير تخليه در پايين ترين قسمت مدار مچنين در مكان هايي از مسير لوله كشي مدار كه احتمال به تله افتادن هوا وجود دارد، توصيه مي گردد در اين محل ها شير هواگير  نصب گردد. ه
 جهت خالي نمودن آب نصب گردد.

  والسيون طبيعي آب تعبيه گردد.در صورت قرار گيري دستگاه در محلي پايين تر از ساير اجزا مدار لوله كشي گرمايش، توصيه مي گردد يك شير يك طرفه جهت جلوگيري از سيرك

  درجه سانتيگراد فراتر نرود. 20ت بهتر است از اختالف دماي آب در لوله هاي رفت و برگش

  
  به لوله هاي داخلي دستگاه هنگام بستن اتصاالت دستگاه اطمينان حاصل گردد. ايجاد فشار از عدم 

  
  

  سختي آب 
تفاده شود. مشتري گرامي توجه داشته باشد كه وجود رسوب باشد توصيه مي شود به منظور جلوگيري از رسوب گذاري احتمالي آّب از سختي گير اس p.p.m  250درصورتيكه سختي آب بيش از

  عالوه بر كاهش راندمان دستگاه و در نتيجه مصرف بيشتر سوخت، سبب كاهش عمر مفيد دستگاه نيز خواهد شد.
  است ضروري مي باشد. سختي گيري آب در سيستم هاي داراي حجم زياد آب يا سيستم هايي كه در آنها آب بطور مداوم در حال پر شدن و خالي شدن 

  در صورت تخليه قسمتي يا كل آب مدار، توصيه مي شود مدار با آب نرم پر گردد.
  
  اتصال گاز  3-4

سام خارجي و اجز اتصال تميز كنيد تا كثافات و بستها را قبل اگاز . كليه لوله هاي وخت فراهم شده اطمينان حاصل كنيدقبل از اتصال دستگاه به مدار گاز از تطابق دستگاه با س
  مانع از عملكرد صحيح دستگاه نشوند.

  
تنها توسط شيلنگ غير قابل انعطاف، مرغوب و  ) و عالئم داده شده بر روي دستگاه)13(شكل  1 -5مطابق با اتصاالت ترسيمي نشان داده شده در بخش ( به شبكه گاز بايد ديگاتصال 

  در كنتور بايد به نحوي باشد كه براي كاركرد همزمان تمام وسايل گازسوز كفايت كند.استاندارد براي گاز انجام گيرد. مقدار جريان گاز 
  بايد با توجه به طول و افت فشار مسير انتخاب شود تا بتواند جوابگوي نيازهاي سيستم باشد. دستگاهقطر لوله اتصال گاز به 

  
  .كنيد مدار برق دستگاه خودداري (earth)از بكار بردن لوله گاز جهت ارت  

  
  
  
  



PEGASUS 67‐107 2S _______________________________________________________________________________________________ 

5 
 

  اتصال به شبكه برق -3-5
شده است متصل شود توليد كننده هيچ گونه تعهدي  (earth) كه به درستي و بر اساس استاندارد ارت يامنيت مدار برق تنها زماني تضمين مي شود كه اين مدار به سيستم برق

  .د صحيح دستگاه اطمينان حاصل كنيدز ظرفيت سيستم برق جهت تامين انرژي الزم براي كاركر. اصحيح دستگاه را قبول نخواهد كرد در قبال صدمات ناشي از عدم ارت كردن
دارد و  3mmنه كه دهنه اي حدقل به شبكه بايد شامل يك كليد دوگا تعبيه شده است. اتصال دستگاه Yسيم كشي مولد حرارتي جهت اتصال به شبكه برق به صورت 

. در زمان نصب و يا تعويض كابل سيم زرد: ارت) -(سيم قهوه اي: فاز، سيم آبي: نول و سيم سبز. به قطبيت سيم ها دقت شود ين دستگاه و شبكه باشدب A 3همچنين فيوز با جريان ماكزيمم 
  بلندتر از سيمهاي ديگر باشد . cm2ارت بايد 

  
توسط سرويسكار متخصص تعويض  دن كابل دستگاه را خاموش كنيد و كابل را فقطمصرف كننده هيچ گاه نبايد شخصا اقدام به تعويض كابل دستگاه بكند. در صورت صدمه دي 

  .استفاده شود mm8با قطر خارجي حداكثر  HAR H05 VV‐F “  3x0.75“ . در صورت تعويض كابل برق تنها از كابل با مشخصات كنيد
  
  

  ترموستات اتاقي (انتخابي)

ب ديدگي برد الكترونيكي ترموستات اتاقي باعث آسي ولت به ترمينال هاي 230نتاكت هايي با ولتاژ آزاد اتصال داشته باشد. اتصال برق اتاقي بايد به كترموستات                
  شود.دستگاه مي 

  دسترسي به ترمينال هاي برق و جعبه كنترل برق
  را به ترتيب انجام گيرد. 2براي دسترسي به جعبه كنترل برق مراحل ذكر شده در شكل 

  

  
  نحوه باز نمودن جعبه كنترل دستگاه -2شكل 

  :2راهنماي شكل 
A -  كاور ديگعدد پيچ خودكار مربوط به  2باز نمودن  
B- .با فشار به سمت باال كاور را كه توسط پين ها نگه داشته شده بلند كنيد  
C- 2 .عدد پيچ و صفحه نگهدارنده جعبه كنترل را باز كنيد  
D-  جلو بگردانيد.جعبه كنترل را به سمت  
  

سانتيمتري از ديوار عقب بويلر قرار گيرد.  40اكثر همه اجزاي ايمني و كنترلي سيستم از قبيل سنسور هاي دما، سوئيچ فشار آب، ترموستات و ... بايستي بر روي لوله رفت گرمايش به فاصله حد
  رجوع گردد) 3(به شكل 

  
  لوله رفت و برگشت گرمايش -3شكل

A - ايشلوله رفت گرم  
B- لوله برگشت گرمايش  
C-  سانتيمتر 40حداكثر  
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  نصب دودكش -3-6
سطح  هنماي سازنده بايد به دقت رعايت شوند.انتخاب و نصب دودكش مناسب به دستگاه بايد كامال با ضوابط و مقررات محلي تطبيق داشته باشد و كليه مسايل ايمني ذكر شده در دفترچه را

  سانتي متر بطور قائم نصب گردد.  50نبايد از سطح مقطع دهانه دود خروجي از دستگاه كوچكتر باشد. لوله رابط دودكش بايستي ابتدا حداقل به ميزان  مقطع دودكش و لوله رابط دودكش
  

 چ شرايطي نخواهد پذيرفت.شركت آسيب هاي ناشي از عدم رعايت نكات فني در نصب و انتخاب دودكش و استفاده از قطعات نامرغوب را تحت هي                   

  
  نگهداريتعميرات و  - 4

سئوليتي در قبال خسارات ناشي از آن را بر هرگونه عمليات تعمير، راه اندازي و تنظيمات دستگاه بايد تنها توسط تكنسين هاي مجاز شركت صورت گيرد. در غير اينصورت شركت هيچگونه م
  خواهد بود.عهده نخواهد داشت و دستگاه نيز مشمول گارانتي ن

  
  تنظيمات -4-1

  ت سازنده انجام پذيرد.تنظيمات و تبديل نوع سوخت دستگاه بايد توسط افراد واجد شرايط و متخصصين مجاز، مطابق با قوانين و مقررات حاكم و دستورالعمل هاي شرك

  (طبق جدول اطالعات فني) اطمينان حاصل گردد. ل هاي بكار و فشار گازولين بار، از مناسب بودن قطر نازپيش از روشن نمودن دستگاه براي ا

  تنظيم فشار شير گاز

  شير گاز ورودي بسته شود. -1
 كه در پايين دست جريان گاز قرار گرفته است متصل نماييد. )4(شكل  10 فشار سنج مناسبي را به نقطه فشار -2

 شير گاز ورودي باز شود. -3

  ) را برداريد.4(شكل  4درپوش شماره  -4
  )  به مقدار حداقل چرخانده شود. 1شكل  7ستگاه را روشن نموده و دسته پتانسيومتر مربوط به تنظيم دما (رجوع شود به قسمت د -5
لين صداي تيك چرخانده ) به آرامي در جهت گردش عقربه هاي ساعت تا او1شكل  7جهت تنظيم فشار حداقل (اولين مرحله)، دسته پتانسيومتر مربوط به تنظيم دما (رجوع شود به قسمت  -6

  مراجعه گردد) چرخانده شود. 5به ميزان مطلوب (به جدول اطالعات فني دستگاه در بخش  6). سپس پيچ شماره 4تغذيه مي گردد(شكل  Bو  Aشود؛ شير گاز تنها از اتصاالت 
تغذيه مي  Cو  A ،B) تا حالت حداكثر چرخانده شود؛ شير گاز از اتصاالت 1شكل  7به قسمت  جهت تنظيم فشار حداكثر (دومين مرحله)، دسته پتانسيومتر مربوط به تنظيم دما (رجوع شود -7

  مراجعه گردد) چرخانده شود. 5به ميزان مطلوب (به جدول اطالعات فني دستگاه در بخش  5). سپس پيچ شماره 4گردد (شكل 
ما خاموش و روشن نماييد تا از تنظيم شدن شير گاز اطمينان حاصل گردد. درصورت عدم تنظيم مراحل فوق را تكرار دسته پتانسيومتر مربوط به تنظيم د بار توسط 3تا  2سپس دستگاه را  -8

  .نماييد

  اين تنظيمات بايستي براي تمام شيرهاي گاز دستگاه صورت گيرد.

  ر گاز توسط گيج فشار خوانده شود.ثانيه صبر كنيد سپس فشا 30هنگام تنظيم شير گاز، براي اينكه فشار گاز تنظيم شده تثبيت گردد 

 تبديل نوع سوخت

ي بسته بندي و پالك اطالعات فني دستگاه نيز اين دستگاه قابليت كار با گاز طبيعي و گاز مايع را داراست. نوع سوخت مصرفي از پيش روي گاز طبيعي تنظيم شده است. اين اطالعات بر رو
  ثبت شده است. 

  مراحل تبديل نوع سوخت: 

 ل تبديل نوع سوخت به شرح ذيل مي باشد:مراح

  ) تعويض كنيد.5نازل هاي اصلي مشعل و نازل شمعك را بر اساس نوع گاز و اطالعات موجود در جدول اطالعات فني (بخش  -1

نشان داده شده نوع گاز مصرفي را با  3نند آنچه در شكل ) با استفاده از يك پيچ گوشتي كوچك هما4شير گاز (شكل  3جهت تعريف نوع گاز مصرفي دستگاه، پس از باز نمودن درپوش  -2
  شير گاز را ببنديد. 3تنظيم نماييد. سپس درپوش  2چرخاندن رگوالتور شماره 

  ) تنظيم كنيد. 5فشار خروجي شير گاز را با توجه به جدول اطالعات فني (بخش  -3

  بايستي براي تمام شيرهاي گاز دستگاه انجام شود. 3و  2مراحل 
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  تبديل نوع سوخت -4شكل

V-      هانيول شير گاز  Honeywell valve VR 4601 CB 6-       (اولين مرحله) پيچ تنظيم فشار گاز خروجي حداقل 

 اورينگ       -7 پيچ اندازه گيري فشار ورودي شير گاز       -1

 جهت چرخش كاهش فشار       -8 پيچ تغيير نوع گاز       -2

 جهت چرخش افزايش فشار       -9 درپوش       -3

 پيچ اندازه گيري فشار خروجي شير گاز     -10 درپوش محافظ       -4

 پيچ تنظيم فشار گاز خروجي حداكثر       -5

 
 :برقي اتصال راهنماي
A+B =مرحله اولين( حداقل فشار جهت تغذيه اتصاالت( 

A+B+C =مرحله دومين( حداكثر فشار جهت تغذيه اتصاالت(  
  
  راه اندازي دستگاه -4-2

  كليه مراحل ذيل بايستي توسط تكنسين هاي مجاز شركت انجام گيرد.

  به منظور راه اندازي دستگاه موارد ذيل را به دقت بررسي نماييد:

  كنترل و بررسي هاي قبل از راه اندازي دستگاه:

 شيرهاي ورودي و خروجي آب بين دستگاه و سيستم گرمايش باز باشند. -1

 بار) پر شده و هواگيري شده باشد.5/1الي  1مدار گرمايش با فشار مناسب (بين  -2

 شير هواگير اتوماتيك دستگاه را به ميزان مناسب باز كنيد. -3

 هيچ نشتي آب در دستگاه و مدار گرمايش وجود نداشته باشد. -4

 شير گاز ورودي به دستگاه باز باشد و از برقراري جريان گاز اطمينان حاصل گردد. -5

صابون استفاده شود. (به هيچ وجه از  از عدم وجود نشتي گاز در دستگاه و لوله ها و اتصاالت ورودي به آن اطمينان حاصل گردد. جهت اطمينان از عدم وجود نشتي گاز از آب و كف -6
 شعله براي اين كار استفاده نگردد.)

 اتصالت الكتريكي صحيح بوده و دستگاه به خوبي ارت شده باشد. -7

 م وجود هرگونه ماده يا مايع قابل اشتعال در نزديكي دستگاه و دودكش آن اطمينان حاصل شود.از عد -8
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  كنترل و بررسي هاي هنگام روشن كردن دستگاه

 قبل از اتصال گاز به دستگاه، يك بار شير گاز جهت هواگيري لوله گاز باز و بسته شود. -1

 شير گاز ورودي به دستگاه باز شود. -2

 برق متصل كنيد. دستگاه را به منبع -3

 ) را جهت روشن نمودن بچرخانيد.1شكل  8دسته پتانسيومتر مربوط به روشن و خاموش كردن دستگاه (دسته پتانسيومتر  -4

هت تنظيم دما به دماي درجه سانتيگراد يا در صورت وجود ترموستات اتاقي آن را ج 50) را به ميزان بيش از 1شكل  7دسته پتانسيومتر مربوط به تنظيم دما (دسته پتانسيومتر  -5
  دلخواه تنظيم نماييد.

  دستگاه:كنترل و بررسي هاي هنگام عملكرد 

 و مدار گرمايش وجود نداشته باشد. دستگاههيچ نشتي آب در  -1

 و لوله ها و اتصاالت ورودي به آن وجود نداشته باشد. دستگاههيچ نشتي گاز در  -2

 د.در حين عملكرد دستگاه بررسي شو ي مناسب دودكشكاراي -3

 و مدار گرمايش بررسي شود. دستگاهگردش مناسب آب بين  -4

 اطمينان حاصل شود.با چندين بار تنظيم دما توسط دسته پتانسيومتر مربوطه يا ترموستات اتاقي (در صورت وجود) از كاركرد صحيح دستگاه  -5

 اطمينان حاصل گردد. )5ش جدول اطالعات فني (بخاز تنظيم بودن فشار ورودي و خروجي شير گاز دستگاه با توجه به  -6

  نگهداري دستگاه -4-3

  عمليات ذيل بايد فقط توسط متخصصين مجاز شركت انجام پذيرد.
  توصيه مي گردد موارد ذيل ساالنه يكبار بررسي گردد:

  ،و ...) بررسي گردد. ترموستات دما، ترموستات دودعملكرد مناسب اجزاي كنترل و ايمني دستگاه (شير گاز 

 ب دودكش در حين عملكرد دستگاه بررسي شود.كارايي مناس 

 .هيچ نشتي آب در دستگاه و مدار گرمايش وجود نداشته باشد 

 .هيچ نشتي گاز در دستگاه و لوله ها و اتصاالت ورودي به آن وجود نداشته باشد 

 .مجموعه مشعل و ديگ تميز شوند. طبق دستورالعمل در بخش بعد عمل گردد 

  11گرفتگي و موقعيت مكاني آن بررسي گردد. (شكل سالمت الكترود، عدم رسوب( 
  به كمتر از مقدار حداقل كاهش يابد بايستي توسط شير پركن فشار سيستم به حالت اوليه باز گردد. فشار 1شكل  2در صورتي كه فشار مدار با توجه به گيج فشار دستگاه (قسمت (

  ار مي باشد.ب 2الي  5/1مناسب مدار هنگاميكه آب مدار سرد است حدود 
 .سالمت منبع انبساط بررسي گردد 

  اطمينان حاصل گردد.5جدول اطالعات فني (بخش از تنظيم بودن فشار ورودي و خروجي شير گاز دستگاه با توجه به ( 

 .سالمت پمپ سيركوالتور بررسي گردد 

 
  آب و صابون استفاده كرد. از مواد حالل و لوازم زبر جهت كاور دستگاه را مي توان توسط يك پارچه مرطوب تميز كرد. در صورت نياز مي توان از

  تميز كاري استفاده نشود. 
  

  دستيترموستات حد (ترموستات ايمني) با امكان ريست به صورت 

اتوماتيك  Resetد الكترونيكي ارسال مي كند. درجه سانتيگراد) برسد، فرمان قطع را به بر 110دستگاه داراي ترموستات حد مي باشد كه چنانچه دماي آب مدار  به بيش از دماي حد (
جهت ريست كردن ترموستات حد، كاور دكمه ريست درجه سانتيگراد كاهش يابد و پس از برطرف شدن ايراد عمل مي كند.  10ترموستات حد تنها هنگامي كه دماي ديگ حداقل به ميزان 

  ار دهيد.) را باز كرده سپس دكمه زيرش را فش1شكل  3ترموستات حد (بخش 
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  ترموستات دود

). در صورت مكش نامناسب دودكش دود پس زده و سبب عمل كردن ترموستات دود مي گردد كه در نتيجه آن 1شكل  4مي باشد (بخش  )درجه سانتيگراد 60(دستگاه داراي ترموستات دود 
  دستگاه خاموش مي شود. ترموستات دود روي كالهك دود نصب شده است.

شكل  4دقيقه خاموش شود. در صورت عمل نمودن ترموستات دود، كاور ترموستات دود (بخش  2دود و باال رفتن دما، ترموستات دود عمل كرده و سبب مي گردد مشعل به مدت  درصورت نشت
 ) را باز و به صورت دستي دستگاه را ريست كنيد. دستگاه مجددا شروع به كار مي نمايد.1

  مينان حاصل گردد.وستات، بايستي تنها از قطعات اصلي استفاده گردد. در هنگام نصب ترموستات دود از جاي گيري قطعه در محل و اتصال الكتريكي مناسب آن اطدر صورت نياز به تعويض ترم

  

  هرگز ترموستات دود از مدار خارج نگردد.

  
  باز كردن كاور جلو دستگاه

  رجوع شود. 5 جهت باز نمودن كاور جلو دستگاه به شكل

  
  برق و گاز قطع كنيد.منبع حتما از هر گونه اقدام جهت باز نمودن دستگاه، دستگاه را قبل از انجام 

  
  

  
 باز كردن كاور جلو دستگاه -5شكل 

  تميز كردن دستگاه و مسير دود

  مراجعه گردد. 6جهت تميز نمودن مناسب دستگاه به شكل 

  ودي به دستگاه را ببنديد.دستگاه را از منبع برق جدا نموده و شير گاز ور -1
  رجوع شود) 5كاور جلو دستگاه را باز كنيد. (به شكل  -2
  كاور سقف دستگاه را برداريد. -3
  عايق كالهك دود را برداريد. -4
  صفحه پوششي محفظه احتراق را برداريد. -5
  مجموعه مشعل را باز كنيد. (به قسمت قبل رجوع گردد.) -6
  را از باال به پايين و از پايين به باال تميز كنيد. با استفاده از برس دودكش -7
  مجراي تخليه دود بين دستگاه و دودكش را توسط جاروبرقي تميز كنيد. -8
  در انتها با دقت تمام قطعات باز شده را سر جاي خود ببنديد و از عدم وجود نشتي در مدار دود و گاز مطمئن شويد. -9

  باشيد كه به ترموستات دود آسيب نرسد.در حين عمليات تميز كاري مراقب 
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  تميز كردن دستگاه -6شكل 

  كاور سقف -1

  صفحه پوششي محفظه احتراق -2

  برس دودكش -3

  درپوش آناليز احتراق -4

  عايق -5
 
 

  كنترل احتراق
  انجام دهيد.نشان داده شده است. جهت دسترسي به درپوش آناليز احتراق مراحل ذيل را  7درپوش آناليز احتراق در شكل 

  كاور سقف دستگاه را برداريد. -1
  عايق كالهك دود را برداريد. -2
  درپوش آناليز احتراق را برداريد. -3
  دستگاه آناليزور را وصل كنيد. -4
  دماي دستگاه را روي حداكثر تنظيم كنيد. -5
  دقيقه صبر كنيد. 15تا  10براي ايجاد ثبات به مدت  -6
  آناليز را انجام دهيد. -7
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  آناليز احتراق -7شكل 

  باز كردن مجموعه مشعل و تميز نمودن آن

  جهت باز كردن مجموعه مشعل مراحل ذيل انجام گيرد:

  دستگاه را از منبع برق جدا نموده و شير گاز ورودي به دستگاه را ببنديد. -1

  ) باز نماييد.9(شكل  ) را جهت دسترسي به شير گاز8دو عدد پيچ جعبه كنترل كننده شعله شير گاز (شكل  -2

  عدد پيچ نگهدارنده اتصاالت الكتريكي تغذيه شير گاز دوم را را باز نماييد. 2شير گاز، همچنين  2داراي  107 2Sو  97 2Sبراي مدل هاي  -3

  الكترود و كابل الكترود را جدا كنيد. -4

  )10شير گاز مي باشد) را باز كنيد. (شكل  2داراي  107 2Sو  97 2Sمهره نگهدارنده لوله گاز ورودي به شير گاز (مدل هاي  -5

  )11(شكل  نگهدارنده درب محفظه احتراق به قطعات فلزي دستگاه را باز كنيد. دو مهره -6

  درب محفظه احتراق را باز و مشعل را خارج كنيد. -7

  تميز كردن الكترود و مجموعه مشعل استفاده گردد، هرگز از شوينده هاي شيميايي استفاده نكنيد. سپس مجموعه مشعل را بررسي و تميز كنيد. فقط از يك برس غير فلزي يا فشار هوا جهت -8

  در انتها با دقت تمام قطعات باز شده را سر جاي خود ببنديد.

                                         

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

باز كردن پيچ هاي جعبه كنترل  -8شكل  عبه كنترل كننده باز كردن ج -9شكل 

  باز كردن مهره هاي نگهدارنده درب محفظه احتراق -11شكل   باز كردن مهره نگهدارنده لوله گاز ورودي به شير گاز -10شكل 
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  مونتاژ شمعك مجموعه مشعل

  
  مشعلشمعك مجموعه  -12شكل 

 الكترود تشخيص شعله -5 درب محفظه احتراق -1

 نازل شمعك -6 درپوش ديد شعله -2

 كابل ولتاژ باال (كابل الكترود جرقه زن) -7 شمعك -3

 لوله ورودي گاز -8 الكترود جرقه زن -4
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  عيب يابي  -4-4

  :ايرادهاي ذيل توسط كاربران عادي دستگاه قابل برطرف شدن مي باشد
  عالمت  ايراد  راه حل

  از باز بودن شير گاز دستگاه اطمينان حاصل نماييد.
  (دكمه تنظيم مجدد كنترل شعله) را فشار دهيد. resetدكمه 

  در صورت تكرار خاموش شدن دستگاه با مركز خدمات سراسر كشور تماس بگيريد.
مشعل بدليل عملكرد الكترود تشخيص شعله 

  خاموش شده است
  

بار باز نماييد  1,5تا  1مدار سرد است جهت تنظيم فشار مدار بين را هنگامي كه آب شير پركن 
  سپس شير پركن را ببنديد.

بويلر به دليل كاهش فشار مدار آب خاموش 
    شده است. (در صورت نصب سوئيچ فشار آب)

  كاور مربوط به ترموستات دود را باز كنيد و دكمه پايين آن را فشار دهيد.
  تكرار خاموش شدن دستگاه با مركز خدمات سراسر كشور تماس بگيريد.در صورت 

بويلر به دليل عملكرد نامناسب دودكش 
  خاموش شده است.

  
  كاور مربوط به ترموستات حد را باز كنيد و دكمه پايين آن را فشار دهيد.

  در صورت تكرار خاموش شدن دستگاه با مركز خدمات سراسر كشور تماس بگيريد.
  

ر به دليل افزايش بيش از حد دما خاموش بويل
   شده است.

  
  قبل از تماس با مركز خدمات سراسر كشور از عدم ايراد دستگاه به دليل قطع جريان برق يا گاز اطمينان حاصل گردد.
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  ايرادها جدول
 راه حل پيشنهادي برخي از علل احتمالي ايراد

 دن مشعلروشن نش

 تميز نمودن نازل شمعك با هواي فشرده كثيف بودن نازل شمعك

 بررسي جريان عادي گاز وجود هوا در لوله گاز

 بررسي الكترود و سيم آن الكترود معيوب

  بررسي مسير گاز ، تخليه هواي مسير  نبودن گاز
  بررسي اتصال مناسب سيم ارت به دستگاه  اتصال نامناسب به ارت

 بررسي شير گاز و تعويض آن در صورت نياز گاز معيوبشير 

 دستگاه شروع به كار نمي كند (عدم جرقه زني)

 بررسي برقراري جريان برق و اتصال مناسب آن و سيم ارت به دستگاه  ايراد برق ورودي

 بررسي عدم معكوس شدن سيم هاي فاز و نول ايراد برق ورودي

 ي سيم كشي، الكترود و كابل الكترود جرقه و تشخيص شعلهبررس الكترود يا سيم كشي معيوب

 بررسي عملكرد سوئيچ هاي فشار باز بودن يكي از سوئيچ هاي فشار و عدم برقراري جريان گاز

  بررسي و تنظيم دسته پتانسيومتر مربوط به تنظيم دما  پايين بودن بيش از حد دماي تنظيمي ترموستات دستگاه
 ريست كردن ترموستات دود دايراد ترموستات دو

  ريست كردن ترموستات حد  ايراد ترموستات حد
 اطمينان از بسته بودن ترمينال ترموستات اتاقي باز بودن ترمينال ترموستات اتاقي

كيفيت پايين شعله، ارتفاع شعله بيش از حد 
بلند، ارتفاع شعله بيش از حد كوتاه، زرد بودن 

 رنگ شعله

 بررسي فشار گاز ورودي يينفشار گاز ورودي پا

  تميز نمودن فيلتر گاز ورودي، مجموعه مشعل و محفظه احتراق  كثيفي مسير گاز ورودي
 بررسي نازل ها و تميز نمودن آنها در صورت نياز كثيفي يا معيوب بودن نازل هاي اصلي

 بررسي گردش مناسب هواي محل نصب دستگاه هواي ناكافي احتراق

 ي نسوختهاستنشاق گازها

 محفظه احتراق و دود بررسي و تميز گردد كثيفي محفظه احتراق و دود

 بررسي دودكش عملكرد نامناسب دودكش

 تنظيم نبودن شير گاز (بيش از حد بودن توان اشتعال)
بررسي كنيد مصرف گاز دستگاه بيش از حد نباشد( بررسي سوئيچ فشارگاز (در 

 ها) صورت وجود)، مناسب بودن قطر نازل

 دستگاه روشن مي شود ولي دما باال نمي رود

 اي مرحله 2 دما تنظيم پتانسيومتر دسته تنظيم و بررسي مرحله اي 2تنظيم دما تنظيمات نادرست ترموستات 

 بررسي فشار گاز ورودي و تنظيم بودن شير گاز تنظيم نبودن شير گاز

 مشعلبررسي و تميز نمودن مجموعه  كثيف بودن مجموعه مشعل

 بررسي كافي بودن ظرفيت دستگاه با درخواست كاربر ظرفيت ناكافي دستگاه

 بررسي عملكرد مناسب پمپ و عدم گرفتگي مدار گرمايش گردش نامناسب آب در مدار گرمايش

 باال رفتن بيش از حد يا كم بودن دما

 انسيومتر مربوط به تنظيم دمابررسي و تنظيم دسته پت مرحله اي 2تنظيم دما تنظيمات نادرست ترموستات 

  بررسي عملكرد مناسب پمپ و عدم گرفتگي مدار گرمايش  گردش نامناسب آب در مدار گرمايش
 بررسي موقعيت و عملكرد ترموستات ترموستات دماي معيوب

 انفجار در مشعل، تاخير در جرقه زني

 بررسي فشار گاز ورودي و تنظيم بودن شير گاز جريان گاز اضافي

 محفظه احتراق و دود بررسي و تميز گردد كثيفي محفظه احتراق يا دود

 بررسي و تميز نمودن مشعل كثيفي مشعل

 بررسي نازل ها انتخاب نادرست نازل ها

 توليد آب كندانس توسط دستگاه

 درجه سانتيگراد 50بررسي تنظيم بودن دما بيش از  تنظيمات نادرست ترموستات تنظيم دماي دستگاه

  بررسي مقاومت مسير دودكش و عايق بندي آن  بررسي عملكرد مناسب دودكش
 بررسي تنظيم بودن ميزان مصرف گاز پايين بودن ميزان مصرف گاز

 خاموش شدن دستگاه بدون دليل مشهود
 بررسي عدم گرفتگي دودكش و ريست دستي ترموستات دود ترموستات دود معيوب

  لكرد ترموستات دود و ريست دستي ترموستات حدبررسي عم  ترموستات  حد معيوب
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  مشخصات و اطالعات فني - 5

  ابعاد و اتصاالت -5-1

  

  
  ابعاد و اتصاالت -13شكل 

 A  مدل دستگاه
(mm) 

 B 
(mm) 

 C 
(mm) 

a1	‐ آب گرم برگشت a2‐ رفت آب گرم a3 ‐ ورودي گاز 

PEGASUS 67 2S 760 100 180        

PEGASUS 77 2S 850 110 200         

PEGASUS 87 2S 930 110 200         

PEGASUS 97 2S 1020 110 200         

PEGASUS 107 2S 1100 120 220        
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  نماي كلي قطعات اصلي -5-2

 
  نماي كلي -14شكل 

  شمعك -1

  شير گاز -2

  كنترل كننده الكترونيكي شعله -3

  )PEGASUS 107 2Sو   PEGASUS 97 2Sشير گاز دوم (فقط در مدل هاي  -12

  شير تخليه -13

  مجموعه مشعل -14

 نقطه فشار در منيفولد گاز -15
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  جدول اطالعات فني -5-3

107 2S 97 2S 87 2S 77 2S 67 2S مدل 

 توان              

117	106	95.2	84.2	73.3	kW ظرفيت حرارتي ورودي حداكثر 
49	45	40.3	35.7	31	kW حداقل 

107	97	87	77	67	kW ظرفيت حرارتي خروجي حداكثر 
43	39.6	35.5	31.4	27.3	kW حداقل 

91.5	91.5	91.4	91.5	91.4	% Pmax ) درجه سانتيگراد) 60-80راندمان 

 % 30راندمان با توان    %	91.3	91.4	91.2	90.5	90.5
					) 92/42كالس انرژي EEC( 

2	(˂200mg/kwh)					 كالسNox 

 گاز ورودي														

10×2.80	9×2.80	8×2.80	7×2.80	6×2.80	no.×Ø(mm)   بيعينازل مشعل اصلي گاز ط 

20	20	20	20	20	mbar			فشار ورودي گاز طبيعي 

13	13	13	13	13	mbar	فشار گاز شهر در مشعل حداكثر 
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	mbar	حداقل 

12.38	11.22	10.07	8.91	7.76		  مصرف گاز طبيعي حداكثر	
5.19	4.76	4.26	3.78	3.28		  حداقل	

10×1.75	9×1.75	8×1.75	7×1.75	6×1.75	no.×Ø(mm)   نازل مشعل اصلي گاز مايع 

37	37	37	37	37	mbar			فشار ورودي گاز مايع 

35	35	35	35	35	mbar	فشار گاز مايع در مشعل حداكثر 
6	6	6	6	6	mbar	حداقل 

9.16	8.3	7.45	6.59	5.74	kg/hr	مصرف گاز مايع حداكثر 
3.84	3.52	3.16	2.8	2.43	kg/hr	حداقل 

 مدار گرمايش    										

 حداكثر دماي كاركرد گرمايش    	95	95	95	95	95

6	6	6	6	6	bar			حداكثر فشار مدار گرمايش 

0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	bar	  حداقل فشار كاركرد دستگاه 

 تعداد پره					7	8	9	10	11

تعداد پره مشعل اصلي     	6	7	8	9	10 	
29.1	26.6	24.1	21.6	19.1	liter			حجم آب داخل دستگاه 

 سايز اتصاالت -وزن  -ابعاد     										

970	970	970	970	970	mm			ارتفاع 

1100	1020	930	850	760	mm			عرض 

760	760	760	760	760	mm			عمق 

390	362	333	304	275	kg			 (با بسته بندي)وزن  
"
		

"
	

"
	

"
		

"
	Inch			اتصال ورودي گاز 

”
			

”
	

”
		

”
		

”
		Inch			اتصال لوله آب رفت گرمايش 

”
		

”
		

”
		

”
		

”
		Inch			اتصال لوله آب برگشت گرمايش 

 لكتريكيمشخصات ا    										

30	30	30	30	30	W			حداكثر توان مصرفي 

230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	V/Hz			برق ورودي 

X0D	X0D	X0D	X0D	X0D	IP			درجه حفاظت الكتريكي 
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  منحني افت فشار -5-4

 
  منحني افت فشار -15شكل 
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  نقشه سيم كشي -5-5

 
  نقشه سيم كشي -16شكل 

 

  نقشه اتصاالت الكتريكي -17شكل 

 كليد -98 الكترود جرقه -24

 دكمه ريست به همراه المپ نشانگر -129 پمپ سيركوالتور -32

44a - دكمه تست -159 شير گاز 

44b - 97 2شير گاز دوم (فقط در مدل هايS   - 107 2S( 160- ريموت كنترل 

  زمرحله دوم عملكرد شير گا -167a ترموستات حد -49
  )97 2S‐107 2Sمرحله دوم عملكرد شيرهاي گاز دوم (فقط در مدل هاي  -167b ترموستات اتاقي (انتخابي) -72
 اولين مرحله ترموستات تنظيم دما -170 الكترود تشخيص شعله -82

 دومين مرحله ترموستات تنظيم دما -171 كنترل كننده الكترونيكي -83

 كنترل هوشمند اتصال جهت -242 ترموستات دود -92

  
روي ترمينال را برداريد.جامپر قبل از اتصال ترموستات اتاقي، 
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