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كنترل 

(  

 برنامه 
زن  مك

مايشگر 
يش، رما

  

صورت  
شكل  1

داشتي، 

  

ش ظاهر 

 

 

(re، دكمه منو براي ك

 (eco/comfortي

  ي خطا

ان ترموستات اتاقي، ي
صورت چشمه ي گرم ب

در اين حالت، نم ).1ل 
حين حالت انتظار گرر 

هب ،شير آبتصوير ر 
11ت، نمايشگر (قسمت 

لت انتظار آب گرم بهد

 بر روي صفحه نمايش

 صفحه كنترل

  

(esetاندازي مجدد  راه

(s  
اقتصادي/راحتي ب حالت

حل نشان دادن كدهاي
  (Comfort) ي

فرمان هواند به واسط
عالمت هوايشده باشد، 

شكل 14و  13قسمت 
در .دهد ش را نشان مي

  2كل 

عالمت آب گرم در زير
در اين حالت ).1شكل 

حين حالدهد. در  مين 

  3كل 

د) كد خطاي مربوطه

ص 1شكل 

  م بهداشتيب گر
  ب گرم بهداشتي

  دار شوفاژ
  ار شوفاژ

دكمه، ستاني/زمستاني
liding temperat

دكمه انتخاب ، دستگاه
  تي

  داشتي
  ستاني
مح ،/آبگرم بهداشتيفاژ

و راحتي (eco) صادي
  ژ

  نمايش توان آن

  الكترونيكي ويس

  تگاه 
 

تو يش محيط كه مي
هش دماي آب ايجاد ش

شود. ( نمايش داده مي
ر واقعي دماي گرمايش

  مي شود.

شك

 آب گرم بهداشتي، عال
ش 9و  8شود (قسمت  ي

شان گرم مصرفي را ن
  .شود مي

شك

مراجعه شود 4- 4خش 
 1(.  

  

دكمه كاهش دماي آب
دكمه افزايش دماي آب

دكمه كاهش دماي مد 
دكمه افزايش دماي مد

  صفحه نمايشگر
دكمه انتخاب حالت تابس

(ture متغيره حرارت 

خاموش و روشندكمه 
عالمت آب گرم بهداشت
فعال بودن آب گرم بهد

فعال بودن حالت تابس 
درجه حرارت مدار شو 
اقتص هاي حالت عالمت 
فعال بودن مدار شوفاژ 
  عالمت مدار شوفاژ 
روشن بودن مشعل و 
درگاه اتصال ابزار سرو 
  گيج فشار 

يم در حين كار دست
 ر گرمايش شوفاژ

درخواست گرماهنگام 
بندي گرمايش و يا كا ن

الي عالمت رادياتور ن
) مقدا1شكل  11مت 

 "d2" نمايش داده م

   گرم بهداشتي
توليددرخواست هنگام 
زن نمايش داده مي مك

مقدار واقعي دماي آب
 "d1" نمايش داده م

  ز خطا
صورت بروز خطا (به بخ

شكل 11(قسمت  گردد

ب، 
قت 

نده 

راه 

ن و 

ين 
يت 

يان 

ه و 
ايد 

ه با 

ونه 

زي 
گاه 
رت 

ست 

ت و  
ريم    
ــود 

بــه 
ش 
 يـا        
ـب   

تـا   

شتي 
وليد 

  

د -1
د -2
3 –
د -4
ص -5
د -6

درجه
د -7
ع -8
ف -9

10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
  

عالي
مدار
هدر 
زمان
در با
(قسم
پيغام

  
آب
هدر 
چشم

) م1
پيغام

  
بروز
در ص
گر مي
  

ت مهمي را جهت نصب
دهند، بايد به دق ده مي

شود و مصرف كنن  مي

 اين دفترچه نيز به همر

 مجاز، مطابق با قوانين

از اي جاني و مالي شود.
ر نصب و يا عدم رعاي

توسط كليد اصلي جري

ستگاه را غير فعال كرده
يض قطعات دستگاه با

 صورت پذيرد.

عملكرد صحيح دستگاه
 د.

ت استفاده شود. هرگو
 شود. ي

ي پايين، مشكالت مغز
 شناخت كافي از دستگ
ه است و يا تحت نظار

 طفال قرار بگيرد.

صول است و ممكن اس
 ه باشد.

ــا كيفيــت دها محصــول ب
باشـد، صـميمانه متشـكر        

تــر خــ و خــدمات شايســته

ب ،هــايي بــا رانــدمان بــاال
جهــت تــامين گرمــايش ل،

 سـوخت گـاز طبيعـي و
بـراي نصـمناسـب  هـا   گاه  

)EN297/A6 سـتاندارد     

راي تامين آب گرم بهداش
ي نصب منبع آب گرم و تو

ترچه راهنما، اطالعات
دستگاه به مصرف كنند

محصول محسوب ك)

ش آن، دقت شود كه
 ده جديد قرار گيرد.

 شرايط و متخصصين
  انجام پذيرد.

تواند سبب خسارات ج ي
ت ناشي از اشتباهات د

 ه نخواهد داشت.

ويس، برق دستگاه را ت

ملكرد نامناسب آن، دس
 هرگونه تعمير يا تعوي

كنند، ص صلي استفاده مي
يرد، عگ مجاز انجام مي

باشد مر دستگاه مفيد مي
ن طراحي گرديده است
ه خطرساز محسوب مي
 افراد با توانايي جسمي
دي كه تجربه الزم يا
ردي كه مشخص شده

 نمايند.

ده، نبايد در دسترس اط
ت، جهت معرفي محصو

هايي وجود داشته تفاوت

، يكــي از صــد چگالشــي
تكنولـوژي روز دنيـا مـي

تــر و محصــوالت مرغــوب

BLUEHELIX  ه پكــيج
، و مبــدل حرارتــي اســتيل

مـي تواننـد بـا باشـند و  ي 
ايـن دسـتگ  خـود دارنـد.      

حافظـت شـده (طبـق اس

تصال به منبع آب گرم بر
هايدفترچه تمام حالت 3
  

BLUEH 

 ي
 قيد شده در اين دفت
ري صحيح و مناسب د

 جدايي ناپذير (الينفك
 ي كند.

اه پس از نصب يا فروش
صرف كنندتا در اختيار م

 بايد توسط افراد واجد
هاي شركت سازنده مل

يس نادرست دستگاه م
وليتي در قبال خسارات
اين دفترچه را بر عهده
گونه شستشو و يا سرو

يا عميراد در دستگاه و 
عمير آن پرهيز نماييد،
شركت كه از قطعات اص
كه توسط متخصصين م

نمايد و براي طول عم ي
دفي كه به منظور آن
گاه نامناسب و درنتيجه
ه نبايد توسط كودكان،
اده شود. همچنين افرا
ست بزنند. مگر در موار

به دستگاه نم دست زدن
ي محصول استفاده شد
نما استفاده شده است
 تصوير اصلي دستگاه ت

  از دستگاه  ه

ــواري  پكــيجب   شــوفاژ دي
حـي منحصـر بـه فـرد و ت

بــا م  چــه بيشــتر شــما را

 TECH شــي S  45H

، آالينــدگي بســيار پــايين
مـيبهداشـتي   آب گرم م

نظيمـات مخصـوص بـه
نيمـه محدر فضـاي  تمان   

  د.
ي طراحي شده كه قابل ات

3- 3شد(انتخابي). در بخش 
ي توضيح داده شده است.
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هاي كلي ستورالعمل
نجايي كه هشدارهاي
ندازي، تعمير و نگهدار

 لعه شوند.

ن دفترچه راهنما جزء
 به دقت از آن نگهداري
صورت جابجايي دستگا
تگاه منتقل شده باشد ت
ب و سرويس دستگاه
رات حاكم و دستورالعم

ب غير اصولي و سرويس
مسئو شركت هيچ گونه

ولي نكات قيد شده در ا
 از اقدام به انجام هرگ

 ق قطع كنيد.

صورت بروز هر گونه اي
هرگونه اقدامي براي تع
يله متخصصين مجاز ش
ويس ساليانه دستگاه ك

مي مان باال را تضمين
 دستگاه بايد براي هد
فاده ديگري براي دستگ
اهت حفظ ايمني، دستگ

هاي مشابه استفا يماري
ند، نبايد به دستگاه دس
 فرد مسئول اقدام به د

بندي كه جهت بستهدي 
ويري كه در اين راهن

سازي شده باشد و با ه

ستورالعمل استفاده
  عرفي دستگاه

  رامي
ســليقه شــما در انتخــاب

اي از طراحـ لي كـه آميـزه  
يم بتــوانيم رضــايت هــر

  يم.
ديــواري چگالشي شــوفاژ 

شــعل پــيش مخلــوط بــا
ختمان و تركيب با سيستم

، كه نياز بـه تنعمل نمايند
خـارج سـاخت داخـل و يـا   
دباشن مي در جه سانتيگراد 

  

اين ديگ طوري
باشساختمان مي

آب گرم بهداشتي

  صفحه كنترل

S 45H

2صفحه 

دس 1
 از آن

ان راه
مطا
  اين

بايد
 در ص

دست
 نصب

مقرر
 نصب

رو ش
اصو
 قبل

برق
 در ص

از ه
بوسي

 سرو
راندم

 اين
استف

 جهت
و بيم
ندارن
يك
 مواد
 تصا

ساده
  
دس 2
مع 1- 2

مشتري گر
از حســن س
بادوام فرول
و اميــدواري
جلب نماييم

هــاي پكــيج
همــراه مش

ساخ مطبوع
گاز مايع ع
در محيط

-5دماي 

  
ص 2- 2



 

گرمايش 
. ماند مي

   دهيد.

 محيط 

 .هد كرد
ه مدت 
جود در 
د. براي 

ر حالت 
ط آب فق

ل كردن 
  دهيد.

شوفاژ را 

 

  

گدر اين حالت  باشد. 
 همچنان فعال باقي م

ثانيه فشار 5را به مدت 

  

تي و يا تامين گرمايش

زدگي عمل نخواه د يخ
 زمستان و هنگامي كه

شود كه تمام آب موج ي
ددستگاه خالي شوده 

دراه دستگ  فشار دهيد.
در اين حالت دستگاه فق

براي فعال .ماند ي مي
ثانيه فشار دوت به مد

رجه آب براي مدار ش د

 

   .ثانيه فشار دهيد 5

  ش كردن دستگاه

كماكان فعال مي كي
زدگي سيستم ضد يخ 
o  ر )1شكل  7(قسمت

  8كل 
ه توليد آب گرم بهداشت

  دتي م

صل نباشد، سيستم ضد
زدگي در ه در برابر يخ

كنيد، توصيه مي ه نمي
و تخليه آب چگاليد 

  اجعه كنيد.

هثاني 2را به مدت  )1
د). 1شكل  10قسمت 

فعال باقيكماكان دگي 
را ب) 1شكل  6سمت 

  شود.

توان مي ،)1شكل  4 
  تغيير داد. سانتيگراد 

  9شماره 
  

  ه
5 به مدترا  )1شكل  

خاموش 7 شكل

ش است، برد الكترونيك
است، ولي غير فعال 
on/off ستگاه دكمه

شك
آمادهبالفاصله ن مجدد، 

ه براي دوره طوالني
 گاه را فشار دهيد.

  يد.ببندستگاه را 
  كنيد.

گاز و يا برق دستگاه وص
گيري از آسيب دستگاه

از دستگاه استفادهالني 
شوفاژ ، گرم بهداشتي
مر 3-3بيشتر به بخش

  و زمستاني
su  شكل  6(قسمت

المت حالت تابستاني (
زد . سيستم ضد يخكند

summer/win قس)
ش حه نمايشگر حذف مي

  دار شوفاژ
و 3(قسمت پايين،  -و

درجه 80تا حداكثر راد 

ششكل 

وش كردن دستگاه
7(قسمت  on/off ه

مي كه دستگاه خاموش
ژ و آب گرم بهداشتي
 روشن كردن مجدد دس

گاه پس از روشن شدن
 شد.

وش كردن دستگاه
دستگ on/offدكمه  
ورودي به دسشير گاز  
از برق جدادستگاه را  

  

زماني كه گ
براي جلوگ
زمان طوال
مدار آب گ
اطالعات بي

  تنظيمات 4
ير حالت تابستاني و

mmer/winter ه

گيرد و عال قرار ميتاني 
ك  بهداشتي را تهيه مي

terدكمه ت زمستاني 

ل خورشيد از روي صفح

يم درجه حرارت مد
+ و هاي ستفاده از دكمه

درجه سانتيگر 20 داقل

 .رد
دت 
 در 
اي 

هد 

ري 

و يا 

ود، 
صبر 
ود. 
س 

ش 
شن 

خامو
دكمه

  
هنگا
شوفا
براي

دستگ
با مي
  

خامو






  
2 -4

تغيير
دكمه
تابست
گرم
حالت
شكل

  
تنظي
با است
از حد

  

زدگي عمل نخواهد كر 
ستان و هنگامي كه مد

موجود د كه تمام آب
د. براستگاه خالي شو

  

  

ده را نيز نمايش ميه 

هواگيركه بيانگر پروسه 

ي ويد آب گرم بهداشت

شعل، مشعل روشن نشو
ثانيه ص 15 اين حالت 

ن مجدد آغاز خواهد شو
 كرده و يا با مركز تماس

د، مشعل دستگاه خاموش
ه صورت اتوماتيك روش

  ن

  ق متصل نيست
 نباشد، سيستم ضد يخ

زدگي در زمس  برابر يخ
شود كنيد، توصيه مي ي

دستخليه آب چگاليده 
   كنيد.

  كار دستگاه

  گيري
خه نرم افزاري دستگا

F را نشان خواهد داد ك

ور اتوماتيك آماده تولي

 جهت روشن شدن مش
ش داده خواهد شد. در
د. عمليات روشن شدن
ش عيب يابي مراجعه

  يريد.

ي به دستگاه قطع شود
ز وصل برق، دستگاه به

  د.

BLUEH 

ن و خاموش كردن
  ق متصل نباشد

دستگاه به بر 4شكل 
و يا برق دستگاه وصل
ي از آسيب دستگاه در

 از دستگاه استفاده نمي
و تشوفاژ  ، بهداشتي
مراجعه 3-3ر به بخش

  ه را باز كنيد.
  .نيد

آغاز به ك 5 شكل

هواگ 6شكل
نمايشگر نسخ  صفحه

FH ه نمايشگر عالمت

 

دستگاه به طو ،ديد شد
 باشد. 

 بعد از تالش دستگاه
بر روي صفحه نمايش 

RESET را فشار دهيد
نشد، به بخش عل روشن

تماس بگي 02161056 

 به هر دليل برق ورودي
شود. پس از ز بسته مي

گيرد ر مييمات قبلي قرا
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روشنتصال به برق، 
بري كه دستگاه به 

ش

  

زماني كه گاز و
براي جلوگيري
زمان طوالني
مدار آب گرم
اطالعات بيشتر

   كار دستگاه
ر گاز ورودي به دستگاه

وصل كن برق را بهتگاه 

ابتدايي، ثانيه 5مدت 
 ).5كل 

صفحه ،ثانيه 300دت م
 .ي استيسيستم گرما

ناپد FHي كه عالمت 
ن گرمايش محيط مي

  

در صورتي كه
A01خطاي 

Tكنيد و دكمه 

اگر مجدد مشع
سراسر كشور،

  
در صورتي كه
شده و شير گاز
شده و در تنظي

45H S

3صفحه 

ات 3- 2
در حالتي

  
آغاز به
 شير
 دست

 در م
(شك

 م به
س از
 زماني

تامين

 

  
  
  
  
  
  
  



 

قابل  ل

قابل  ل

ت است 

،  كنترل
باال  -+/

تگاه در 
 دكمه 

بر روي 
بر روي 

از  كمتر
ن حالت 

واگيري 
  

ط حاكم 

 فضاي 
 نيستند، 
ب تهويه 
گازهاي 

شماره  
 احتراق 

 ENرد

دگي تا 
ي كه به 
رتي كه 
د، ابعاد 

ها  ستگاه
، دستگاه

 معرض 

  ردد.
ايي، باز 

ش مورد 
 كاركرد 

هاي  شير

افزايش 
لوگيري 

 

ريموت كنترل و صفحه 

ريموت كنترل و صفحه 

تاقي هوشمند در اولويت
  ار خواهد كرد.
ريموتتي بر روي 

هاي + گيرد و دكمه مي
  د.

، دستريموت كنترلوي 
گيرد. در اين حالت ي

  عال خواهد شد.
ر روي دستگاه و يا ب
 تنظيمات انجام شده ب

  ود.

اگر فشار سيستم به ك. 
در اين .دهد نمايش مي

بار رسيد، هو 1التر از 
F شود. نمايش داده مي

بق با قوانين و ضوابط

احتراق را از ياز جهت
 هواي اتاق در ارتباط
 كه به صورت مناسب
ي مقادير ناچيزي از گ

EECي طبق استاندارد 

 گاز سوز با محفظه

طبق استانداظت شده 
رگيري كيت ضد يخز

بايست در اتاقي مي شي
دد. در صورت، نصب گر

ه هوا وجود داشته باشد
اركرد همزمان تمام دس
 دليل نفوذ به مشعل د

خشك بوده و در بايد 

را داشته باشد نصب گر
ضاي كافي براي جابجا

   شده باشد.

ساس محاسبات گرمايش
بايست براي ز آن مي

دستگاه، شي متصل به 
   كرد.

 باشد تا در صورت 
در محيط جل  شدن آب

صفحه كنترل دستگاه

تگاهصفحه كنترل دس

نه بر روي ترموستات ات
كا ريموت كنترليمات 

عال كردن آب بهداشت
قرار م (eco)تصادي 

شوند ) غير فعال مي1ل 
دن آب بهداشتي بر رو

(comfor قرار مي
) فع1شكل  7(قسمت  

تواند بر رارت متغير مي
م شود. در اين حالت،
گاه در اولويت خواهد بو

بار باشد 1، بايد تقريبا 
را ن F37خطاي ،ستگاه

ش احيا شد و به باال
FHشود و عالمت   مي

مجاز، مطابمتخصصين 
  يرد.

ق بسته هواي مورد ني
نمايند و با ) تامين مي

، حتما بايد در اتاقي
طر نشت احتمالي حتي

هاي ايمني دستورالعمل
گازسوز اعم از وسايل

نيمه محافظ فضاييدر 
د و يا در صورت بكار

ديواري چگالشي شوفاژ 
ها و قوانين محلي است

هاي مكنده دستگاهر و 
شود كه بتواند هواي كا

به هرگونه گرد و غبار
د. محل نصب دستگاه

ري كه تحمل اين بار ر
كابينت نصب گردد، فض
اري آن در نظر گرفته

 مقررات حاكم و بر اس
مورد نيازو تجهيزات  
هاي در مسير لولهشود  ي

ك  دستگاه را از مدار جدا
محلي مناسب متصل
يز شدن آب، از پخش

  د.

تنظيمات بر روي ص
  انجام است.

تنظيمات بر روي ص
  انجام است.

تنظيم حالت تابستانه
و دستگاه طبق تنظي
در صورت غير فع

حالت اقت دستگاه در
شكل 2و  1(قسمت 

در صورت فعال كرد
(rtحالت آسايش 

eco/comfort

تنظيمات درجه حر
انجام ريموت كنترل

صفحه كنترل دستگ

  تم
كه آب مدار سرد است،
د، صفحه نمايشگر دس

  ت اوليه برگرداند. 

نكه فشار مدار گرمايش
امثانيه انج 300 مدت 

  مي 
 افراد واجد شرايط و م
شركت سازنده انجام پذ

هاي با محفظه احترا ج
حل نصب (هواي آزاد)

ها، وال اين مدل پكيج
صب گردند، تا از خط

ود. اين دز جلوگيري ش
براي تمام وسايل گ 2

  م شده است.
د ديواري چگالشي بايد

گراددرجه سانتي - 5ي 
. پكيج.باشدسانتيگراد 

شود و مطابق استانداره
هاي گازسوز ديگر تگاه

ت به صورتي طراحي ش
 دستگاه بايد عاري از ه

خورنده باشد يا گازهاي
  شد.

 استاندارد بر روي ديوار
ستگاه داخل و يا بين ك

و سرويس و نگهدا رها

  اه
بايد مطابق با قوانين و
ن شده باشد. سيستم

توصيه مي گرفته شود.
 در صورت لزوم بتوان

شير اطمينان بايد به م
شار مدار شوفاژ و سر ري

انجام شود

  مات دماي شوفاژ

مات دماي آب 
  شتي

  ت تابستاني/زمستاني

  ت آسايش/اقتصادي

  متغير ه حرارت

يم فشار آب سيست
ر مدار شوفاژ هنگامي ك
ل مقدار آن افت نمايد

به حالت فشار سيستم را

  
پس از اين
خودكار به

  نصب 
توضيحات عموم 1

توسط ب دستگاه بايد 
هاي ش و دستورالعملي 

  مكان نصب 2

  

گرچه پكيج
خارج از مح
با اين احو

شود نص مي
احتراق نيز

142/2009
بسته، ملزم

دپكيج شوفاژ نصب  ل
تا حداقل دماي /297

درجه س -15قل دماي 
ش ت مناسب تهويه مي

، دستمحل نصب پكيج
بايست چه تامين هوا مي

محل نصب مين كند.
 قابل اشتعال، اشياء و ي

زدگي نباشد ن، برف و يخ
پكيج بايستي با براكت

  
چنانچه دس
كردن كاور

كشي دستگا لوله 3
يت گرمايشي دستگاه ب
 ساختمان از قبل تعيين

گيح و متناسب در نظر 
 و وصل تعبيه گردد تا

  
خروجي ش
احتمالي فش

گرم 

صب 

روز 

لت 
 در 
دن 

كيج 
 در 
 ون
دار 
كل 
 در 
 نيز 

رت 
 آن 

تا  

  

ارد 
/+- 

 .يد
ني 
ثير 

 زير

  
تنظيم

تنظيم
بهداش
حالت

حالت

درجه

  
تنظي
فشار

حداقل
بايد ف

  

  
3
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نصب
محلي

  
3 -2

محل
/A6

حداقل
صور
در م
دريچ
را تام
مواد
باران
اين پ

 

3 -3
ظرفي
نياز

صحي
قطع

رارت براي آب گجه ح
  يم كرد.

  

  )ي
تات اتاقي نصگر ترموس

  رد.

  ند (انتخابي)
ته و ساعات مختلف ر

  د مراجعه كنيد.

شود( حالنمي رم توليد
).1شكل  7د( قسمت 

). براي فعال كرد1كل 
  ).1ل 

لت، سيستم كنترل پكي
 بيشتر و صرفه جويي

رجه حرارت بيروه به د
 شوفاژ با توجه به نمو

شك 4 و 3(قسمت يين، 
بايدتنظيمات مربوط  

مصرف كننده توسط 

را بصور CUر عبارت 
توان كه ميواهيد كرد 

1حني مورد نظر را از 
  شود.  مي

ي تنظيم دماي مبدا و
+هاي  كه با دكمه هد

ثانيه فشار دهي 5را ) 1 
شود از منحن شنهاد مي

ظيمات ادامه دهيد و تاث

زجدول تواند طبق  مي

توان درج مي ،)1شكل 
درجه سانتيگراد تنظي 6

1  
انتخابي(اتاقي ستات 

محيط را تنظيم نمود. اگ
دا  تنظيم شده نگه مي

ستات اتاقي هوشمن
ر روزهاي مختلف هفت
موستات اتاقي هوشمند

ن صورت ديگر آب گر
eco/co  فشار دهيدرا

شك 12دهد.( قسمت ي
شكل 7ر دهيد( قسمت 

تصل شود، در اين حال
راحتيو جهت ايجاد  د

 مدار شوفاژ را با توجه
درجه حرارت مدارن، 
پايي -+/دماي هاي  كمه

كند. ين ميعيرا تژ را 
رد. البته تغييرات الزم

صفحه نمايشگر. دهيد
خورا مشاهده ) 11كل 

ه منح)، تغيير داد. شمار1
حرارت متغير غير فعال

  ار جبران
منويبه ، )1شكل  4

ده زن نمايش مي كشم
 ستند.

rese  شكل 6(قسمت
كنيد، پيش اس سرما مي

به تنظ كم و زياد كردن

  هوشمند
(انتخابي) تنظيمات م ل

BLUEH 

  رم بهداشتي
ش 2 و1(قسمت باال،  

65 تا حداكثر سانتيگراد 

0شكل 
با استفاده از ترموس

توان دماي مطلوب م ي
روي دماي شوفاژ را بر

با استفاده از ترموس
هوشمند دماي اتاق در
ت بيشتر به دفترچه تر

  ت اقتصادي)
يگ حذف كرد. در اين

omfortت تا دكمه 

را نشان مي   ecoت 
eco/c را دوباره فشار

به دستگاه مت(انتخابي) 
كند هاي جبران كار مي

دستگاه درجه حرارت
تن دماي هواي بيرون
حرارت تنظيم شده با دك

شوفاژيد شده در مدار 
نسين فرولي انجام گير

  ا
فشار د ثانيه 5را ) 1ل 

(شكران جبماره منحني 
1شكل  2و  1قسمت 

، سيستم درجه ح0ماره 

نمودا 11شكل 
4و  3(قسمت پايين  

را بصورت چش OFت 
بل تنظيم و انتخاب هس

et دكمهحرارت متغير 

پايين است و احسااق 
اي با ك پله . به صورت

  .بي كنيد

ترموستات اتاقي ه
ريموت كنترلتفاده از 

S TECH HELIX

4 

درجه حرارت آب گر
-+ وهاي  ه از دكمه

درجه 10 از حداقل را 

درجه حرارت اتاق ب
ه از ترموستات اتاقي مي

دماي مدار ش شد، دستگاه

درجه حرارت اتاق ب
ه از ترموستات اتاقي ه
يم است. جهت اطالعات

نبع آب گرم( حالت
منبع آب گرم را از دي

براي اين كار كافي است
نمايشگر عالمت  صادي
comfortدكمه  ايش

  غيرمتحرارت 
( حسگر خارجيي كه 

واري بر اساس نموداره
د ،نرژي در طول سال

و با باال رفت واهد كرد
هش مي يابد. درجه ح
رين درجه حرارت تولي
صب دستگاه توسط تكن

  ر خواهد بود.

دماي مبداجبران و 
rese  شكل 6(قسمت

شم دهد. ن نمايش مي
باال (ق - +/هاي   دكمه

ب نماييد. با انتخاب شم

-+/هاي  دادن دكمه
صفحه نمايشگر عبارت 

قاب)، 1شكل  2و  1مت 
درجه ح ز تنظيماتروج ا

ي كه درجه حرارت اتا
و برعكستفاده نماييد 

درجه حرارت اتاق ارزياب

تكنترل و ريموت ت 

در صورت است  

45H S

4صفحه 

تنظيم د
با استفاده
بهداشتي

تنظيم د
با استفاده
نشده باشد

  
تنظيم د
دهبا استفا

قابل تنظي
  

حذف من
توان ممي

ecoب . (
حالت اقتص
حالت آسا

  
درجه ح

صورتي در
شوفاژ ديو
مصرف ان
تنظيم خو
جبران كا

باالتر ،)1
هنگام نص

پذير امكان
  

منحني 
etدكمه 

زن چشمك
را بوسيله

انتخاب 10

با فشار د
.شويد مي

باال (قسم
جهت خر

در صورتي
باالتر است
آن را بر د

 

تنظيمات



 

 ال يابد.
ر اساس 
تم منبع 

طمينان 
 كنيد تا 

ب و يا 
د بودن 
ن تمام 

با لي و 

مناسـب      
سيسـتم  
شـد. در       
عهـدي  
ــت  ظرفي
طمينـان         

به  تگاه
 حداقل 
ل، فاز و 
صال به 
تيمتر از 

كنـد. در          
 توســط  
ــا از    تنه
ا قطــر  

 

  ليه شود.ستگاه تخ

  تي
بع آب گرم به آن اتصا
الت الكتريكي را نيز بر
ه صورت خودكار سيست

.  

  
  ع آب گرم

 سوخت فراهم شده اط
اتصال كنترل و تميز

  ه نشوند.
فلزي صلبو توسط لوله 

ير آن قرار گيرد. گازبند
ب به مصرف همزمان

بر اساس قوانين محلد 

   استفاده نكنيد.

د كـه اتصـال زمـين م
سشـده باشـد. تناسـب      

جربـه بررسـي شـده باش
تع ـد كننـده هيچگونـه     

ــين از تناســب ظ همچن
رد صـحيح دسـتگاه اط

اتصال دست  برق است.
هاي آن كتفاصله كنتا

برق اتصال صحيح نول
اتصو سيم زرد سبز خط 

سانت 2ين، صال به زم

ض كابـل دسـتگاه بك
نيــد و كابــل را فقــط
ــرق ت ــويض كابــل ب ع

“HAR  H05  بــا

دس تخليه آب چگاليده 

ليد آب گرم بهداشت
ده است كه ميتوان منب

اجرا كنيد و اتصاال 13 
بهروشن شدن، دستگاه 

ي را پيكربندي مي كند.

صاالت دستگاه به منبع

گاز از تطابق دستگاه با
ها را قبل از ا  و بست

 عملكرد صحيح دستگا
اساس قوانين محلي و
طع و وصل گاز در مسي
كنتور گاز بايد متناسب

بايدتصال گاز به پكيج 

 عنوان ارت الكتريكي

شـود مـي  ني تضـمين 
نين محلـي اجـرا ش قـوا  

تكنسـين مـاهر و باتج
بـه زمـين، توليـصـال    

ــر  د. همــول نخواهــد ك
ي الزم بـراي كـاركر

ماده اتصال به شبكه
 يك كليد دوگانه كه ف
 زمان اتصال به شبكه ب

ي خط نول وز، سيم آب
قت شود طول سيم اتص

خصـا اقـدام بـه تعـويض
ســتگاه را خــاموش كن
ــد. در صــورت تع ض كني
VV‐F”  3x0.75

  ه شود.

وشوفاژ  ، مدار آب گرم

م خارجي جهت تول
ستگاه طوري طراحي شد
بر طبق عكس شماره

بعد از ر ..انجام دهيد 2
دهاي آب گرم مصرفي

دياگرام اتص 13شكل 
   خروجي

"4/3  
  4/3"طر 

صال دستگاه به مدار گا
هاي گاز يد. كليه لوله

 اجسام خارجي مانع از
بر ابايد ) 13(شكل از 

ام گيرد و يك شير قط
ك  بررسي شود. سايز

قطر لوله ات شده باشد. 
  ير انتخاب شود.مس

هاي گاز به وان از لوله

  كي

ر برق دستگاه تنها زما
رت صحيح بر اسـاس

ط تسـ بايست تو ن مي
دم كـارايي سيسـتم اتص
ــ صــدمات ناشــي را قب
ق جهـت تـامين انـرژ

  ييد.
بوده و آم Yيك كابل 

ي باشد و در مسير آن
آمپر، قرار گيرد. در 3 

اي خط فاز د. سيم قهوه
ب يا تعويض كابل دق

  اشد.
گـاه نبايـد شخ نده هيچ

صــدمه ديــدن كابــل دس
ــويض ر متخصــص تع

mmـا مشخصــات   
2

ميليمتر استفاده 8داكثر 

موجود در
  

صال به منبع آب گرم
تم برد الكترونيكي دست

كشي آب را بالت لوله
29 كشي شكلرام سيم

گرم را شناخته و كاركرد

ش
: آب گرم بهداشتي 8
  : آب سرد ورودي9

": آب رفت به قطر 10
قط: آب برگشت به 11
  : شير سه راهه95

  اتصال گاز 4

  

قبل از اتص
حاصل كني
ضايعات و

ه شبكه گاب دستگاهل 
گ استيل يكپارچه انجا

بايست اتصاالت مي 
نصبهاي گازسوز  گاه

ه به طول و افت فشار م

  
به هيچ عنو

الكتريكاتصاالت  5
  صال به شبكه برق

  

امنيت مدار
آن به صور
اتصال زمين
صورت عد
ــال ص در قب
سيستم برق
حاصل نماي
 جريان برق دستگاه ي

بايد يك اتصال دايميه 
ليمتر است و يك فيوز

بايست رعايت شود  مي
ن است. در هنگام نصب
ل دو سيم ديگر بلندتر با

  

مصرف كنن
صــورت ص
سرويســكا
كابــل بــ
خارجي حد

ود، 
هده 

يـز        
ـن         

 به 
 كه 
اي 
 كه 
 در 

به  
PH 

ري 

سب 
وب 
فيد 

جه 
هد 
 ،وم

ين 
 را 
ص 

ـال           
دت        
آب 

اتصا
سيست
اتصاال
دياگر
آب گ

3 -4

اتصال
شلنگ
تمام
دستگ
توجه

  
3 -5

اتصا

سيم
شبكه

ميل 3
ارت
زمين
طول

باعث آب گرفتگي شو
ارات ناشي از آن برعه

ه دقـت شستشـو و تمي
ه بـاقي نمانـد. زيـرا ايـ

  اده نكنيد.

ها را كشي وله، لقديمي
ها درون لولهسوبات 

ها از محلولتوانيد   مي
اي مثال مواديد. بر

باشد. اين مواد نبايد
دنگي و يا آسيب رسان

Hر قابل توجهي روي 

بكارگيرسارات ناشي از 

   .جرا كنيد

  

  سايز لوله
"4/3  
"2/1  
"4/3  

بايست از سيستم مناس 
وجود رسوستفاده شود. 

ت، سبب كاهش عمر مف

درج 6اژ تا ي مدار شوف
ت اتوماتيك روشن خواه

در صورت لزو هد شد.
وليد كننده ايرطي كه ت

واد و سيستم دستگاه
ده معمولي كه مخصوص

  ممنوع است.ند، 
گاه متصـل باشـد، فعـ
در زمسـتان بـراي مـد

ــخ  ــام آ از ي ــي، تم زدگ

 شدن شير اطمينان ب
سئوليتي را درقبال خسا

ـا و مـدار آب بايـد بـه
خالصـي در خـط لولـه

  گاه تاثير بگذارد.

ن ارت الكتريكي استفا

هاي ق ين پكيج با پكيج
، و رسها ناخالصي، عات

براي اين منظورشويد. 
استفاده كنيدت سازنده 

هاي فلزي را داشته ب
ب مدار خاصيت خورندگ
ثيرين اين مواد نبايد تا

مسئوليتي را درقبال خس

هاي روي دستگاه اج ب

  كشي ت لوله

  يج

  ج

ppm 250 ميباشد ،
ستگاه اسمبدل حرارتي د

ه مصرف بيشتر سوخت

  ها ي و بازدارنده
در صورت كاهش دماي
ايش محيط به صورت

فعال نخواهن سيستم 
ها وجود دارد. به شر ده

م آسيب به قطعات، مو
 مواد افزودني و بازدارند
م دستگاه سازگار نيستن
كـه بـرق و گـاز دسـتگ
ـامي كـه از دسـتگاه د
ــوگيري ا د، جهــت جل

BLUEH 

 اينصورت، چنانچه باز
 دستگاه هيچ گونه مس

  

هـ سـتگاه، تمـام لولـه   
ونه مواد اضافي يـا ناخگ

ر كاركرد مناسب دستگ

هاي آب به عنوا از لوله

ن بار و يا جايگزيني اي
و از خروج تمام ضايع

مطمئن شثير بگذارند، 
مورد تاييد شركت سب

 مثل لجن و اكسيده
 و هنگام سرد بودن آب
 را داشته باشد. همچني
ده دستگاه هيچ گونه م

  اشت.
و برچسب 13شكل مل 

اتصاالت 12شكل 
  

  شرح
ه خروج مدار شوفاژ پكي

  لوله گاز ورودي
ه ورود مدار شوفاژ پكيج

بيش از )  CaCo3ار 
ي احتمالي آّب داخل م
مان دستگاه و در نتيجه

د يخ، مواد افزودني
زدگي مجهز است و د 

 دستگاه در حالت گرما
 و يا برق دستگاه، اين
 افزودني و ساير بازداند
 جهت سيستم و عدم

هاي معمولي و ساير خ
ا قطعات، مواد و سيستم

زدگـي تـا زمـاني ك ـخ  
شـود هنگـ وصـيه مـي   

ــي  ــتفاده نم ــود ي اس ش
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گردد. در غير
شركت سازنده
نخواهد داشت.

  

قبل از نصب دس
گردند تا هيچ گ

تواند بر مواد مي

  
به هيچ عنوان 

براي اولين صب دستگاه
كامل شستشو دهيد و
 در عملكرد دستگاه تا

مناس محافظت كننده 
زدودن اجسام خارجي
ي دما باال، دما پايين
زي يا پالستيكي مدار
ب بگذارد. شركت سازند

برعهده نخواهد د سب
 را با توجه به دستورالعم

  ف
لوله 
 
لوله 

   صات آب سيستم
(مقدا كه سختي آب ي

وگيري از رسوب گذاري
 عالوه بر كاهش راندما

   شد. يز خواهد

، ضد ضد يخ زدگي
گاه به سيستم ضد يخ
د، عمل خواهد كرد و
صورت قطع بودن گاز

، موادضد يخستفاده از 
ايعات، متناسب بودن

استفاده از ضديخ مايند.
ي گرمايشي نبوده و با

  

سيستم ضـد يـ
شود. لـذا تو مي

ــوالني ــان ط زم

45H S
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قبل از نص
صورت ك

توانند مي
شيميايي
توانايي ز
ها سيستم

اجزاي فلز
طبيعي آب
مواد نامناس
اتصاالت

  

رديف
1 
3 
5 

  
مشخصا

صورتي در
جلوجهت 

در مبدل
دستگاه ني

  
سيستم

دستگ ناي
سانتيگراد

در ص شد.
اسامكان 

مواد و ما
تضمين نم

ها سيستم



 

 توسط 
هدي در 
صص و 

د. تمام 
صل به 

ه از آب 

تفاده از 

  
 

واگيري 

وليد آب 

ن نشود، 
يه صبر 
هد شود. 
ز تماس 

خاموش 
ك روشن 

 نيد.

وجود  ه

 طمينان

 حاصل 

شخيص 

 ل كنيد.
شتي به 

 

بايد اين راهنما،در ه د
شركت هيچ گونه تعه

صغير متخه توسط افراد 

و تاييد شده انجام شو
تغيير فصدستگاه و  غيير

.   

 ينان حاصل كنيد.

. با استفادهكنيد احتياط 
 د.

ه صورت كامل با است

 ن حاصل كنيد.

 صل كنيد.

 چگاليده بررسي گردد.
دهد. مي شانه را نيز ن

داد كه بيانگر پروسه هو

و يا تو تامين گرمايش 

ن مشعل، مشعل روشن
ثاني 15. در اين حالت 

 شدن مجدد آغاز خواه
جعه كرده و يا با مركز

 شود، مشعل دستگاه خ
گاه به صورت اتوماتيك

كناطمينان حاصل  راق،
خليه آب چگاليده به ت

كشي اط سيستم لولهكرد 

گرم مصرفي اطمينان

و تشن ز  سيستم جرقه

  كنيد.

اشتي اطمينان حاصلد
ل و مدار آب گرم بهداش

تعمير توضيح داده شد
ش انجام شود.استاندارد 

انجام شدهو تعميرات ت 

روسيكاران متخصص و
بعد از هر تعمير و يا تغ
ن متخصص انجام شود

  جي را باز كنيد.
ز وجود گاز در آن اطمي
صل كنيد. در حين كار

اطمينان حاصل كنيدي 
ل كنيد كه دستگاه به

 گيري شده باشد.

 .صل كنيد
 نان حاصل كنيد.

(ear سيستم اطمينان
ن شير گاز اطمينان حاص

 رار نداشته باشد.

ت مربوط به تخليه آب
سخه نرم افزاري دستگاه

درا نشان خواهد  FHت 

ه طور اتوماتيك آماده

تگاه جهت روشن شدن
داده خواهد شد. مايش

 دهيد. عمليات روشن ش
ه بخش عيب يابي مراج

  س بگيريد.

ستگاه قطعورودي به د
س از وصل برق، دستگ

  گيرد. ي

 صل كنيد.

حاصل از احتر  گازهاي
يده و اتصاالت مربوط

صحت عملكرمايش و 

ايش شوفاژ و آب گگرم

از عملكرد صحيحگاه، 

اطمينان حاصل 5خش 
درخواست آب گرم بهد
ي مدار شوفاژ غير فعال

  اريد
 عمليات نگهداري و ت

اساس ا  تاييد شده بر
جاد شده در اثر تغييرات

 گيرد.  نمي

  اه
دستگاه بايد توسط سر

اندازي و بع در اولين راه
مل توسط سرويسكاران

  ستگاه
ستگاه و ورودي و خروج
هواگيري شده باشد و از
اي گازي اطمينان حاص

ها و اتصاالت گازي لوله
 كنيد و اطمينان حاصل
 شده در دستگاه، هواگ
نبع انبساط اطمينان حا

اطمين اتصاالتها و  وله
(rth الكتريكي و ارت 

از ورودي و تنظيم بودن
قر دستگاها در نزديكي 

 ستگاه

  گاه را باز كنيد.ست
 ل كنيد.

اليده پر شود و اتصاالت
ي، صفحه نمايشگر نس
صفحه نمايشگر عالمت

 ت. 

F ناپديد شد، دستگاه به
 باشد. مي

ي كه بعد از تالش دست
A0 بر روي صفحه نم
را فشار RESETكمه 

 مشعل روشن نشد، به
تماس 02161056شور، 

ي كه به هر دليل برق و
شود. پس ر گاز بسته مي

 تنظيمات قبلي قرار مي

 شن بودن

 و مدار آب اطمينان حاص
صحيحدكش و تخليه 

يفون تخليه آب چگاليد

و لوازم گر دستگاه بين 

گاز در دو حالت گ دار

كردن چندين باره دستگ
 .ل كنيد

براساس جدول فني بخ
ح دستگاه در هنگام د
كردن آب گرم بهداشتي

نگهد تعميرات و 
 تنظيمات، تغييرات و

خصص ويسكاران مت
 صدمه و يا حوادث ايج

عهده  تاييد شده را به

اندازي دستگا راه 1

  

اندازي د راه
ها د بررسي

صورت كام

 از روشن كردن دس
تمام شيرهاي بين دس 
خط لوله گاز ورودي ه 
ها از سفت بودن بست 

لدي بن آبو صابون از 
دستگاه را از آب پر 

شيرهاي هواگير تعبيه
از كافي بودن فشار من 
در لواز عدم نشتي آب  
مدار صحيحاز اتصال  
از كافي بودن فشار گا 
زا هيچ گونه ماده آتش 

روشن كردن دس 2
شير گاز ورودي به دس 
دستگاه را به برق وصل 
سيفون تخليه آب چگا 
ثانيه ابتدايي 5در مدت  
ثانيه، ص 300به مدت  

از سيستم گرمايي است
FHزماني كه عالمت  

محيط مگرم بهداشتي 
 

  

در صورتي
01خطاي 

كنيد و دك
اگر مجدد
سراسر كش

  
در صورتي
شده و شير
شده و در

هاي زمان روش سي
بندي مسير گاز از آب 
از عملكرد صحيح دود 
هيچ نشتي آب از سي 

 نداشته باشد.

از جريان صحيح آب 
 كنيد. حاصل

مداز عملكرد صحيح  
 كنيد.

با روشن و خاموش ك 
اطمينان حاصلشعله، 

مصرف گاز ب ميزاناز  
از روشن شدن صحيح 

كنترل كنيد كه با بازك
 درستي فعال شود.

 رق
كي 

رق 
 به 

اي 
 رظ

  

شد 

 از 

ش و 

يل 
 نيم

4
تمام
سروي
قبال
غيره

  
4 -1

  
قبل


















  
4 -2












 
 

  
بررس
















ه باشند. اتصال برت داش
ديدگي برد الكترونيك ب

برت اتاقي هوشمند، 
ي تامين گردد و نبايد

هاي دستگاه برا ينالرم
كنترل در نظو ريموت 

  كنيد.

محلي تطبيق داشته باش
  ت شوند.

تيار واحد خدمات پس

صب و انتخاب دودكش
  ذيرفت.

طبق شكل ذي باشد. مي
نب چگاليده را با تقريبا 

  صل كنيد.
  روشن نكنيد.

  
  ش

نبايد اختالف پتانسيل
ي دستگاه، موجب آسيب

زمان يا ترموستات يم
ق تابلو برق و يا باطري

تربل دسترسي است. 
ي، ترموستات اتاقي، و
كشي دستگاه مراجعه كن

  هاي برق  ترمينال

ال با ضوابط و مقررات م
زنده بايد به دقت رعايت
ي دودكش كه در اخت

عايت نكات فني در نص
هيچ شرايطي نخواهد پذ

مب چگاليده دودكش 
 سيفون جمع آوري آب
صتصال غير مستقيم و

ن سيفون آب چگاليده ر

دودكش يه آب چگاليده

BLUEH 

(  
ناتاقي ترموستات هاي 

سوكت ترموستات اتاقي
   شد.

تفاده از سيستم تنظي
بايست جداگانه از طريق

  صل شوند. 

  برق
 نمودن كاور پكيج قاب

سنسور دماي خارجي، 
ك ت بيشتر به نقشه سيم

دسترسي به 14شكل 

ايد كامالب به دستگاه ب
در دفترچه راهنماي سا

دار به راهنماي هاي فن
 شد مراجعه نماييد.

 هاي ناشي از عدم رع
ت نامرغوب را تحت ه

 گاليده

داخلي جهت تخليه آب 
كردن دستگاه، روشن 

ر فاضالب به صورت ا
ستگاه را بدون پر كردن

  

تخليخروجي اتصال  1
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تات اتاقي (انتخابي

  

ه مهم! كنتاكت
ولت به س 220

دستگاه خواهد

  

ر صورت استد
ب ترموستات مي

برق دستگاه متص

هاي ب ي به ترمينال
الكتريكي پس از باز
ليلد خاموش و روشن

براي اطالعات ده است.

شك
 تصال دودكش

و نصب دودكش مناسب
سايل ايمني ذكر شده د
ه صب دودكش در پكيج
باش كيج هاي فرولي مي

  
آسيبشركت 

استفاده از قطعا

تصال تخليه آب چگ
يك سيفون مجهز به

قبل از ر  دنبال نماييد.
و آن را به مسير پر كنيد

  
دس به هيچ وجه

15شكل 

45H S
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ترموستا

  

  
دسترسي
ترمينال ا

كلاتصال 
گرفته شد

  

ات 6- 3
انتخاب و
و كليه مس
جهت نص
فروش پك

 

ات 7- 3
مدستگاه 
مراحل را
ليتر آب پ



 

 

 

  شرح

ايراد   در برد الكترونيكي

  

 طا

A 

A 

F6 

A 

A 

F2 

F2 

A 

F4 

F4 

كار 
. از 

ب و 

 به 

 د.

راه 
شان 
Re 

گاه 
قت 

(  

خط
64

65

66

23

24

20

21

26

40

47

  

ان حاصل كنيد. اين ك
 به دستگاه انجام شود.

 صل نماييد.

  اييد شده انجام شود.

 د.

 ستي كار كنند.

ي به اتاق محل نصب

ازي. در صورت ن باشند

  ته باشند.ف گر
بار برسانيد 1فشار را به 

 شد.

 صفحه نمايش به همر
نش Aوبي كه با حرف 
esetجدد، بايد دكمه 

قي باشد، دستگچنان با
اند باعث خاموش موق ه

  كار خواهد كرد.

   است
  
  حد

دقيقه) 4بار تكرار در  6

  

  

  اشد
  

  ي كند

  ي 
  

ه ميزان مناسب اطمينا
ر نزديكترين نقطهها د

حاص صحت آنها اطمينان

سيكاران متخصص و تا

ورت ساالنه انجام شود
ها و غيره، به درس تاتس

  و دوده باشد.

 خارج شود.

 ب چگاليده

ودن مسير هواي ورود

 

سام خارجي و رسوب

قرار حصورت صحيبه 
در غير اينصورت ف شد.

گي نداشته باشگرفت ها ن

ت. درصورت بروز عيب،
. عيوش داده خواهد شد

راه اندازي مج  جهت
ر صورتيكه عيب همچ

مشخص شده F حرف 
شروع به ك ف شدن ايراد

  شرح
  نشدن مشعل

رد ولي مشعل خاموش
يمني دماي بيش از حد
ني دماي دود بيش از ح

  ستم ايمني فن
6كيل نمي شود (عله تش

  ود بيش از حد
  سور مدار گرمايش

برگشت مدار گرمايش
  ور آب گرم بهداشتي

  ر سنسور دود
گرمايشاطمينان مدار 

  ن معيوب
ولت مي با 170كمتر از 

 فركانس برق مصرفي
  ن مدار گرمايش

   (دماسنج) خارجي
  وقعيت سنسورها
  سنسور گرمايش

مي بدل حرارتي عمل
  نسور گرمايش

  نترلر الكترونيكي 
گاز و كنترلر الكترونيكي

ABM03 لكترونيكي

BLUEH 

ب بهداشتي دستگاه به
ه گيري جام شده و اندازه
 دست پرهيز كنيد.

دد كنترل نماييد و از ص

ر فقط بايد توسط سروس

حداقل به صو هاي زير 
ترموسشيرگاز،  ي، مانند

عاري از اجسام خارجي
از دودكش خبه درستي 

كردن سيفون تخليه آب
و تميز نمو دستگاهرفي 

ب، سفت و آبند باشند.
يد تميز و عاري از اجس

  بعد عمل شود.

ببوده و عاري از رسوب 
بابار  1دار سرد است ، 

  شده باشد. رژ
و مسير آن ردهي كار ك

يابي مجهز است ه عيب
نمايشزن  حالت چشمك

 شدن دستگاه شده و
ثانيه فشار داد. د 1ت 

فع گردد. عيوبي كه با
 به خود پس از برطرف

ش
روشن ن
عالمت شعله وجود دار
خطاي سيستم اي
خطاي سيستم ايمن
ايراد سيس
 عمل مي كند ولي شع
دماي دو
ايراد در سنس
ايراد در سنسور ب
ايراد در سنسو
ايراد در
ايراد در سنسور ا
فن

رق مصرفي كولتاژ ب
وجود نوسان در

فشار پايين
ايراد حسگر
ايراد در مو
ايراد در س
سيستم حفاظت از مب
ايراد سن
ايراد در كن
قطع ارتباط شير گ
ايراد در كنترلر ا
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ميزان افزايش دماي آب
 توسط ابزار مناسب انج

هاي حسي توسط د سي
مترهاي دستگاه را مجد

  گهداري

  
هاي زير فعاليت

  اي ي دوره
شود مراحل و بررسي ي

و ايمنيكنترل هاي  ستم
 دودكش بايد تميز و ع
هاي حاصل از احتراق ب

ودن و پر كسي، تميز نم
سي كيفيت هواي مصر

  ج
ها و اتصاالت گاز و آب 
ل و مبدل حرارتي بايع
بر اساس بخشكاري  ز

رودهاي دستگاه بايد ع
وقتي آب مدمدار ر آب 

شاع انبساط به درستي 
به درستيهاي دستگاه  پ

  عيب يابي 
ه يك سيستم پيشرفته
خطاي ايجاده شده به ح
شوند، باعث خاموش

) را به مدت1شكل  6
ايراد مرتفع خواهد شد تا

شوند و دستگاه خود مي

  خطاها

الكترود جرقه زن

س

45H S
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 از م
بايد
بررس

 پارام
 

نگ 3- 4

  
بازرسي
توصيه مي

 سيس
 لوله
 گازه
 بررس
 بررس

پكيج
 لوله
 عمش

يزتم
 الكتر
 فشا
 منبع
 پمپ
  
عي 4- 4

دستگاه به
درج كد خ
ش داده مي
6(قسمت 
روشن نخ
دستگاه م

 

جدول خ
 خطا

A01 

A02 

A03 
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