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 هاي كلي دستورالعمل 1

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

 مطالعه شوند.

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

  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 كننده جديد قرار گيرد.

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

 از اين  تواند سبب خسارات جاني و مالي شود. ينصب غير اصولي و سرويس نادرست دستگاه م
اشتباهات در نصب و يا عدم رعايت  رو شركت هيچ گونه مسئوليتي در قبال خسارات ناشي از

 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.

  غير فعال كرده و در صورت بروز هر گونه ايراد در دستگاه و يا عملكرد نامناسب آن، دستگاه را
از هرگونه اقدامي براي تعمير آن پرهيز نماييد، هرگونه تعمير يا تعويض قطعات دستگاه بايد 

 كنند، صورت پذيرد. بوسيله متخصصين مجاز شركت كه از قطعات اصلي استفاده مي

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

  اين دستگاه بايد براي هدفي كه به منظور آن طراحي گرديده است استفاده شود. هرگونه
 شود. استفاده ديگري براي دستگاه نامناسب و درنتيجه خطرساز محسوب مي

  توانايي جسمي پايين، مشكالت مغزي جهت حفظ ايمني، دستگاه نبايد توسط كودكان، افراد با
هاي مشابه استفاده شود. همچنين افرادي كه تجربه الزم يا شناخت كافي از دستگاه  و بيماري

ندارند، نبايد به دستگاه دست بزنند. مگر در مواردي كه مشخص شده است و يا تحت نظارت 
 يك فرد مسئول اقدام به دست زدن به دستگاه نمايند.

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

  تصاويري كه در اين راهنما استفاده شده است، جهت معرفي محصول است و ممكن است
 هايي وجود داشته باشد. سازي شده باشد و با تصوير اصلي دستگاه تفاوت ساده

  
  دستورالعمل استفاده از دستگاه  2
  معرفي دستگاه 2-1

  گراميمشتري 
، يكــي از صــدها محصــول بــا شــوفاژ ديــواري چگالشــي  پكــيجاز حســن ســليقه شــما در انتخــاب 

باشـد،   اي از طراحـي منحصـر بـه فـرد و تكنولـوژي روز دنيـا مـي        كيفيت و بادوام فرولي كه آميـزه 
ــوالت         ــا محص ــما را ب ــتر ش ــه بيش ــر چ ــايت ه ــوانيم رض ــدواريم بت ــكريم و امي ــميمانه متش ص

  تر خود جلب نماييم. يستهتر و خدمات شا مرغوب
 ،هـايي بـا رانـدمان بـاال     پكـيج  BLUEHELIX TECH C ديـواري چگالشـي  هـاي شـوفاژ    پكـيج 

جهــت  ، و مبــدل حرارتــي اســتيل،بــه همــراه مشــعل پــيش مخلــوط بــا آالينــدگي بســيار پــايين 
مـي تواننـد بـا سـوخت گـاز       باشـند و  تامين آب گرم بهداشـتي و گرمـايش مطبـوع سـاختمان مـي     

ايــن  ، كــه نيــاز بــه تنظيمــات مخصــوص بــه خــود دارنــد.يــا گــاز مــايع عمــل نماينــدطبيعــي و 
نيمـه محافظـت   در فضـاي  خـارج سـاختمان    داخـل و يـا   براي نصـب در محـيط  مناسب ها  دستگاه

ــتاندارد  ــق اس ــده (طب ــاي   )EN297/A6 ش ــا دم ــا    -5ت ــا ت ــانتيگراد (ي ــه س ــه  -15در ج درج
  باشند. سانتيگراد به همراه كيت ضد يخ زدگي) مي

  
  صفحه كنترل 2-2

  
 صفحه كنترل 1شكل 

  
  دكمه كاهش دماي آب گرم بهداشتي -1
  دكمه افزايش دماي آب گرم بهداشتي -2
  دكمه كاهش دماي مدار شوفاژ – 3
  دكمه افزايش دماي مدار شوفاژ -4
  صفحه نمايشگر -5
دكمه منو براي كنترل  ،(reset)اندازي مجدد دكمه راه، دكمه انتخاب حالت تابستاني/زمستاني -6

  (sliding temperature) متغيردرجه حرارت 
   (eco/comfort)اقتصادي/راحتي دكمه انتخاب حالت ،دكمه خاموش و روشن دستگاه -7
  عالمت آب گرم بهداشتي -8
  فعال بودن آب گرم بهداشتي -9

  فعال بودن حالت تابستاني -10
  محل نشان دادن كدهاي خطا ،/آبگرم بهداشتيدرجه حرارت مدار شوفاژ -11
  (Comfort) و راحتي (eco) اقتصادي هاي حالت عالمت -12
  فعال بودن مدار شوفاژ -13
  عالمت مدار شوفاژ -14
 روشن بودن مشعل و نمايش توان آن -15

  الكترونيكي درگاه اتصال ابزار سرويس -16
  گيج فشار -17
  

  عاليم در حين كار دستگاه 
  مدار گرمايش شوفاژ

فرمان ترموستات اتاقي، يا برنامه  هتواند به واسط درخواست گرمايش محيط كه ميهنگام در 
زن  صورت چشمكه عالمت هواي گرم ببندي گرمايش و يا كاهش دماي آب ايجاد شده باشد،  زمان

در اين حالت، نمايشگر  ).1شكل  14و  13شود. (قسمت  در باالي عالمت رادياتور نمايش داده مي
حين حالت انتظار گرمايش، در  .دهد ) مقدار واقعي دماي گرمايش را نشان مي1شكل  11(قسمت 

  نمايش داده مي شود. "d2"پيغام 

  
  2شكل 

  
  آب گرم بهداشتي

صورت ه ب ،شير آبتصوير توليد آب گرم بهداشتي، عالمت آب گرم در زير درخواست هنگام در 
شكل  11در اين حالت، نمايشگر (قسمت  ).1شكل  9و  8شود (قسمت  زن نمايش داده مي چشمك

حين حالت انتظار آب گرم بهداشتي، دهد. در  مي) مقدار واقعي دماي آب گرم مصرفي را نشان 1
  .شود نمايش داده مي "d1"پيغام 

  
  3شكل 

  حالت آسايش
در  ماند. مقداري آب گرم در دستگاه باقي مي) comfortحالت راحتي ( دردر صورت تنظيم دستگاه 

زن  ، عالمت آب گرم در زير تصوير شير آب، به صورت چشمكفعال شدن حالت آسايشهنگام 
) مقدار 1شكل  11در اين حالت، نمايشگر (قسمت ). 1شكل  9و  8شود (قسمت  نمايش داده مي

  دهد. ميواقعي دماي آب گرم مصرفي را نشان 
  

  بروز خطا
مراجعه شود) كد خطاي مربوطه بر روي صفحه نمايش ظاهر  4- 4در صورت بروز خطا (به بخش 

  .)1شكل  11(قسمت  گردد مي
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  روشن و خاموش كردناتصال به برق،  2-3
  در حالتي كه دستگاه به برق متصل نباشد

  
  دستگاه به برق متصل نيست 4شكل 

  

 .زدگي عمل نخواهد كرد زماني كه گاز و يا برق دستگاه وصل نباشد، سيستم ضد يخ
زدگي در زمستان و هنگامي كه مدت  براي جلوگيري از آسيب دستگاه در برابر يخ

شود كه تمام آب موجود در  كنيد، توصيه مي زمان طوالني از دستگاه استفاده نمي
د. براي دستگاه خالي شوو تخليه آب چگاليده شوفاژ  ،مدار آب گرم بهداشتي
  مراجعه كنيد. 3-3اطالعات بيشتر به بخش

  
  به كار دستگاه آغاز
 .شير گاز ورودي به دستگاه را باز كنيد  
  وصل كنيد برق را بهدستگاه.  

  
  آغاز به كار دستگاه 5 شكل

  
  هواگيري 6شكل

  دهد  را نيز نمايش مينمايشگر نسخه نرم افزاري دستگاه  ثانيه ابتدايي، صفحه 5در مدت
 ).5(شكل 

 صفحه نمايشگر عالمت ،ثانيه 300دت م به FH  هواگيري را نشان خواهد داد كه بيانگر پروسه
  .ي استيسيستم گرما از
  زماني كه عالمتFH دستگاه به طور اتوماتيك آماده توليد آب گرم بهداشتي و يا  ،ناپديد شد

 باشد. تامين گرمايش محيط مي

  

در صورتي كه بعد از تالش دستگاه جهت روشن شدن مشعل، مشعل روشن نشود، 
ثانيه صبر  15بر روي صفحه نمايش داده خواهد شد. در اين حالت  A01خطاي 

را فشار دهيد. عمليات روشن شدن مجدد آغاز خواهد شود.  RESETكنيد و دكمه 
اگر مجدد مشعل روشن نشد، به بخش عيب يابي مراجعه كرده و يا با مركز تماس 

  تماس بگيريد. 02161056سراسر كشور، 
 

  
دليل برق ورودي به دستگاه قطع شود، مشعل دستگاه خاموش در صورتي كه به هر 

شود. پس از وصل برق، دستگاه به صورت اتوماتيك روشن  شده و شير گاز بسته مي
  گيرد. شده و در تنظيمات قبلي قرار مي

  
  
  
  
  
  
  

  خاموش كردن دستگاه
   .ثانيه فشار دهيد 5 به مدترا  )1شكل  7(قسمت  on/off دكمه

  
  كردن دستگاهخاموش  7 شكل

  
گرمايش در اين حالت  باشد. كماكان فعال مي هنگامي كه دستگاه خاموش است، برد الكترونيكي

. ماند زدگي همچنان فعال باقي مي سيستم ضد يخاست، ولي شوفاژ و آب گرم بهداشتي غير فعال 
  ثانيه فشار دهيد. 5را به مدت  )1شكل  7(قسمت  on/off براي روشن كردن مجدد دستگاه دكمه

  
  8شكل 

آماده توليد آب گرم بهداشتي و يا تامين گرمايش محيط بالفاصله دستگاه پس از روشن شدن مجدد، 
 باشد. مي

  
  خاموش كردن دستگاه براي دوره طوالني مدت

  دكمهon/off .دستگاه را فشار دهيد 

  يد.ببندورودي به دستگاه را شير گاز  
  از برق جدا كنيد.دستگاه را 

  

 .زدگي عمل نخواهد كرد زماني كه گاز و يا برق دستگاه وصل نباشد، سيستم ضد يخ
زدگي در زمستان و هنگامي كه مدت  براي جلوگيري از آسيب دستگاه در برابر يخ

شود كه تمام آب موجود در  كنيد، توصيه مي زمان طوالني از دستگاه استفاده نمي
د. براي دستگاه خالي شوو تخليه آب چگاليده شوفاژ  ،مدار آب گرم بهداشتي
  مراجعه كنيد. 3-3اطالعات بيشتر به بخش

  
  تنظيمات 2-4

  تغيير حالت تابستاني و زمستاني
در حالت اه دستگ ثانيه فشار دهيد. 2را به مدت  )1شكل  6(قسمت  summer/winter دكمه

ط آب در اين حالت دستگاه فق). 1شكل  10گيرد و عالمت حالت تابستاني (قسمت  قرار ميتابستاني 
براي فعال كردن  .ماند فعال باقي ميكماكان زدگي  . سيستم ضد يخكند گرم بهداشتي را تهيه مي

 ثانيه فشار دهيد. دورا به مدت ) 1شكل  6(قسمت  summer/winterدكمه حالت زمستاني 

  شود. شكل خورشيد از روي صفحه نمايشگر حذف مي
  

  حرارت مدار شوفاژتنظيم درجه 
رجه آب براي مدار شوفاژ را توان د مي ،)1شكل  4 و 3(قسمت پايين،  -+ و هاي با استفاده از دكمه

  تغيير داد.درجه سانتيگراد  80تا حداكثر درجه سانتيگراد  20 از حداقل

 
  9شكل شماره 
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  تنظيم درجه حرارت آب گرم بهداشتي
رارت براي آب گرم توان درجه ح مي ،)1شكل  2 و1(قسمت باال،  -+ وهاي  با استفاده از دكمه

  درجه سانتيگراد تنظيم كرد. 55 تا حداكثردرجه سانتيگراد  40 از حداقلبهداشتي را 

  
  10شكل 

  )انتخابي(تنظيم درجه حرارت اتاق با استفاده از ترموستات اتاقي 
تات اتاقي نصب تنظيم نمود. اگر ترموستوان دماي مطلوب محيط را  با استفاده از ترموستات اتاقي مي

  دارد. روي دماي تنظيم شده نگه مي دماي مدار شوفاژ را بر نشده باشد، دستگاه
  

  تنظيم درجه حرارت اتاق با استفاده از ترموستات اتاقي هوشمند (انتخابي)
روز  با استفاده از ترموستات اتاقي هوشمند دماي اتاق در روزهاي مختلف هفته و ساعات مختلف

  قابل تنظيم است. جهت اطالعات بيشتر به دفترچه ترموستات اتاقي هوشمند مراجعه كنيد.
  

  تنظيم حالت اقتصادي / آسايش
باشد كه سرعت باالي توليد آب گرم بهداشتي، مصرف بهينه سوخت و  اين دستگاه داراي قابليتي مي

براي فعال كردن حالت آسايش دستگاه،  حداكثر آسايش را براي مصرف كننده تامين مي نمايد.
را هنگامي كه دستگاه در حالت انتظار است فشار دهيد. هنگام عملكرد حالت  1شكل  7دكمه 

شود و در نتيجه به محض باز كردن شير آب گرم، بدون  آسايش، آب داخل پكيج گرم نگه داشته مي
  شود. صرف وقت، آب گرم بهداشتي تامين مي

 1شكل  7غير فعال كردن حالت آسايش دستگاه، مجددا دكمه  يات اقتصادي براي فعال كردن حال
 "eco" را زماني كه دستگاه در حالت انتظار است فشار دهيد. در اين وضعيت صفحه نمايشگر كلمه

شود اين دستگاه  توصيه مي دهد. ) به معناي حالت اقتصادي را نمايش مي1شكل  12(قسمت 
  ) قرار گيرد.1شكل  12 (قسمت "eco" هميشه روي حالت

  
  متغيردرجه حرارت 

به دستگاه متصل شود، در اين حالت، سيستم كنترل پكيج (انتخابي)  حسگر خارجيصورتي كه  در
راحتي بيشتر و صرفه جويي در و جهت ايجاد  كند شوفاژ ديواري بر اساس نمودارهاي جبران كار مي

رجه حرارت بيرون دستگاه درجه حرارت مدار شوفاژ را با توجه به د ،مصرف انرژي در طول سال
درجه حرارت مدار شوفاژ با توجه به نمودار و با باال رفتن دماي هواي بيرون،  تنظيم خواهد كرد

شكل  4 و 3(قسمت پايين،  -+/دماي هاي  جبران كاهش مي يابد. درجه حرارت تنظيم شده با دكمه
تنظيمات مربوط بايد در  كند. ين ميعيرا تشوفاژ را ت توليد شده در مدار باالترين درجه حرار ،)1

مصرف كننده نيز هنگام نصب دستگاه توسط تكنسين فرولي انجام گيرد. البته تغييرات الزم توسط 
  پذير خواهد بود. امكان

  
  دماي مبدامنحني جبران و 

را بصورت  CUصفحه نمايشگر عبارت . فشار دهيد ثانيه 5را ) 1شكل  6(قسمت  resetدكمه 
توان آن  كه ميخواهيد كرد را مشاهده ) 11(شكل جبران شماره منحني  دهد. زن نمايش مي چشمك

تا  1ه منحني مورد نظر را از )، تغيير داد. شمار1شكل  2و  1باال (قسمت  - +/هاي  را بوسيله دكمه
  شود. ارت متغير غير فعال مي، سيستم درجه حر0انتخاب نماييد. با انتخاب شماره  10

  
  نمودار جبران 11شكل 

منوي تنظيم دماي مبدا وارد به ، )1شكل  4و  3(قسمت پايين  -+/هاي  با فشار دادن دكمه
 -+/هاي  كه با دكمه دهد زن نمايش مي كرا بصورت چشم OFصفحه نمايشگر عبارت  .شويد مي

 هستند.قابل تنظيم و انتخاب )، 1شكل  2و  1باال (قسمت 

 .ثانيه فشار دهيد 5را ) 1شكل  6(قسمت  reset دكمهدرجه حرارت متغير  ز تنظيماتجهت خروج ا
شود از منحني  كنيد، پيشنهاد مي پايين است و احساس سرما ميدر صورتي كه درجه حرارت اتاق 

به تنظيمات ادامه دهيد و تاثير  اي با كم و زياد كردن پله . به صورتو برعكسباالتر استفاده نماييد 
  .آن را بر درجه حرارت اتاق ارزيابي كنيد

 

  ترموستات اتاقي هوشمندريموت كنترل و تنظيمات 

  
 زيرجدول تواند طبق  (انتخابي) تنظيمات مي ريموت كنترلدر صورت استفاده از 

  انجام شود.
  

قابل  ريموت كنترلتنظيمات بر روي صفحه كنترل دستگاه و صفحه   تنظيمات دماي شوفاژ
  انجام است.

تنظيمات دماي آب 
  بهداشتي

قابل  ريموت كنترلتنظيمات بر روي صفحه كنترل دستگاه و صفحه 
  انجام است.

تنظيم حالت تابستانه بر روي ترموستات اتاقي هوشمند در اولويت است   حالت تابستاني/زمستاني
  كار خواهد كرد. ريموت كنترلو دستگاه طبق تنظيمات 

، ريموت كنترلدر صورت غير فعال كردن آب بهداشتي بر روي   حالت آسايش/اقتصادي
باال  -هاي +/ گيرد و دكمه قرار مي (eco)دستگاه در حالت اقتصادي 

  شوند. ) غير فعال مي1شكل  2و  1(قسمت 
، دستگاه در ريموت كنترلدر صورت فعال كردن آب بهداشتي بر روي 

گيرد. در اين حالت دكمه  قرار مي (comfort)حالت آسايش 
eco/comfort  فعال خواهد شد.1شكل  7(قسمت (  

تواند بر روي دستگاه و يا بر روي  حرارت متغير مي تنظيمات درجه  درجه حرارت متغير
انجام شود. در اين حالت، تنظيمات انجام شده بر روي  ريموت كنترل

  صفحه كنترل دستگاه در اولويت خواهد بود.
  

  تنظيم فشار آب سيستم
از  كمتربار باشد. اگر فشار سيستم به  1فشار مدار شوفاژ هنگامي كه آب مدار سرد است، بايد تقريبا 

در اين حالت  .دهد را نمايش مي F37خطاي ،حداقل مقدار آن افت نمايد، صفحه نمايشگر دستگاه
توسط شير پر كن به حالت اوليه برگرداند. هميشه در پايان كار شير پركن را  بايد فشار سيستم را

  نحوه باز و بسته نمودن شيرپركن را نشان مي دهد. 12 شكل ببنديد. كامالً
  

  
بار رسيد، هواگيري  1پس از اينكه فشار مدار گرمايش احيا شد و به باالتر از 

  شود. نمايش داده مي FHشود و عالمت  ثانيه انجام مي 300خودكار به مدت 
  

  
  شير پركن 12شكل 

  
  نصب 3
  توضيحات عمومي  3-1

مجاز، مطابق با قوانين و ضوابط حاكم توسط افراد واجد شرايط و متخصصين نصب دستگاه بايد 
  هاي شركت سازنده انجام پذيرد. و دستورالعملمحلي 

  
  مكان نصب 3-2

  

هاي با محفظه احتراق بسته هواي مورد نياز جهت احتراق را از فضاي  گرچه پكيج
نمايند و با هواي اتاق در ارتباط نيستند،  خارج از محل نصب (هواي آزاد) تامين مي

ها، حتما بايد در اتاقي كه به صورت مناسب تهويه  اين مدل پكيجبا اين احوال 
شود نصب گردند، تا از خطر نشت احتمالي حتي مقادير ناچيزي از گازهاي  مي
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شماره  EECهاي ايمني طبق استاندارد  احتراق نيز جلوگيري شود. اين دستورالعمل
محفظه احتراق براي تمام وسايل گازسوز اعم از وسايل گاز سوز با  142/2009

  بسته، ملزم شده است.
 ENطبق استانداردنيمه محافظت شده  فضاييدر  ديواري چگالشي بايدپكيج شوفاژ نصب  محل

297/A6  درجه سانتيگراد و يا در صورت بكارگيري كيت ضد يخزدگي تا  - 5تا حداقل دماي
بايست در اتاقي كه به  مي ديواري چگالشي. پكيج شوفاژ .باشددرجه سانتيگراد  -15حداقل دماي 

دد. در صورتي كه شود و مطابق استاندارها و قوانين محلي است، نصب گر صورت مناسب تهويه مي
هاي مكنده هوا وجود داشته باشد، ابعاد  هاي گازسوز ديگر و دستگاه ، دستگاهدر محل نصب پكيج
ها  ركرد همزمان تمام دستگاهبايست به صورتي طراحي شود كه بتواند هواي كا دريچه تامين هوا مي

، به دليل نفوذ به مشعل دستگاه محل نصب دستگاه بايد عاري از هرگونه گرد و غبار را تامين كند.
خشك بوده و در معرض مواد قابل اشتعال، اشياء و يا گازهاي خورنده باشد. محل نصب دستگاه بايد 

  زدگي نباشد. باران، برف و يخ
  استاندارد بر روي ديواري كه تحمل اين بار را داشته باشد نصب گردد. اين پكيج بايستي با براكت

  
چنانچه دستگاه داخل و يا بين كابينت نصب گردد، فضاي كافي براي جابجايي، باز 

  كردن كاورها و سرويس و نگهداري آن در نظر گرفته شده باشد.
 

  كشي دستگاه لوله 3-3
ظرفيت گرمايشي دستگاه بايد مطابق با قوانين و مقررات حاكم و بر اساس محاسبات گرمايش مورد 

بايست براي كاركرد  مورد نياز آن ميو تجهيزات نياز ساختمان از قبل تعيين شده باشد. سيستم 
هاي  شيردستگاه، هاي متصل به  در مسير لولهشود  توصيه مي صحيح و متناسب در نظر گرفته شود.

  قطع و وصل تعبيه گردد تا در صورت لزوم بتوان دستگاه را از مدار جدا كرد.

  

خروجي شير اطمينان بايد 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 

اطمينان باعث آب گرفتگي شود،  گردد. در غير اينصورت، چنانچه باز شدن شير
شركت سازنده دستگاه هيچ گونه مسئوليتي را درقبال خسارات ناشي از آن برعهده 

  نخواهد داشت.
  

  

هـا و مـدار آب بايـد بـه دقـت شستشـو و تميـز         قبل از نصب دسـتگاه، تمـام لولـه   
 گردند تا هيچ گونه مواد اضافي يـا ناخالصـي در خـط لولـه بـاقي نمانـد. زيـرا ايـن        

  تواند بر كاركرد مناسب دستگاه تاثير بگذارد. مواد مي
  

 
  هاي آب به عنوان ارت الكتريكي استفاده نكنيد. به هيچ عنوان از لوله

  
ها را به  كشي ، لولههاي قديمي براي اولين بار و يا جايگزيني اين پكيج با پكيج قبل از نصب دستگاه

ها كه  درون لوله، و رسوبات ها ناخالصي، ضايعاتصورت كامل شستشو دهيد و از خروج تمام 
هاي  از محلولتوانيد  براي اين منظور ميمطمئن شويد. توانند در عملكرد دستگاه تاثير بگذارند،  مي

استفاده كنيد. براي مثال موادي كه مورد تاييد شركت سازنده  مناسبشيميايي محافظت كننده 
اكسيدهاي فلزي را داشته باشد. اين مواد نبايد در توانايي زدودن اجسام خارجي مثل لجن و 

به  دنهاي دما باال، دما پايين و هنگام سرد بودن آب مدار خاصيت خورندگي و يا آسيب رسان سيستم
 PHاجزاي فلزي يا پالستيكي مدار را داشته باشد. همچنين اين مواد نبايد تاثير قابل توجهي روي 

بكارگيري تگاه هيچ گونه مسئوليتي را درقبال خسارات ناشي از طبيعي آب بگذارد. شركت سازنده دس
  برعهده نخواهد داشت. مواد نامناسب

   .هاي روي دستگاه اجرا كنيد و برچسب 13شكل اتصاالت را با توجه به دستورالعمل 
  

  
  كشي اتصاالت لوله 13شكل 

  
  سايز لوله  شرح  رديف

  4/3"  لوله خروج مدار شوفاژ پكيج  1
  2/1"  خروج آب گرم مصرفيلوله   2
  2/1"  لوله گاز ورودي  3
  2/1"  لوله ورود آب سرد مصرفي  4
  4/3"  لوله ورود مدار شوفاژ پكيج  5

  
   مشخصات آب سيستم

جلوگيري از بايست از سيستم مناسب جهت  ، ميباشد ppm 250كه سختي آب بيش از  صورتي در
وجود رسوب در مبدل عالوه بر رسوب گذاري احتمالي آّب داخل مبدل حرارتي دستگاه استفاده شود. 

 كاهش راندمان دستگاه و در نتيجه مصرف بيشتر سوخت، سبب كاهش عمر مفيد دستگاه نيز خواهد
   شد.

  
  ها ، ضد يخ، مواد افزودني و بازدارندهسيستم ضد يخ زدگي

درجه  6زدگي مجهز است و در صورت كاهش دماي مدار شوفاژ تا  دستگاه به سيستم ضد يخ ناي
سانتيگراد، عمل خواهد كرد و دستگاه در حالت گرمايش محيط به صورت اتوماتيك روشن خواهد 

 ،در صورت لزوم فعال نخواهد شد.در صورت قطع بودن گاز و يا برق دستگاه، اين سيستم  شد.
ها وجود دارد. به شرطي كه توليد كننده اين  ، مواد افزودني و ساير بازداندهضد يخاز استفاده امكان 

مواد و مايعات، متناسب بودن جهت سيستم و عدم آسيب به قطعات، مواد و سيستم دستگاه را 
هاي معمولي و ساير مواد افزودني و بازدارنده معمولي كه مخصوص  استفاده از ضديخ تضمين نمايند.

  هاي گرمايشي نبوده و با قطعات، مواد و سيستم دستگاه سازگار نيستند، ممنوع است. سيستم

  

زدگـي تـا زمـاني كـه بـرق و گـاز دسـتگاه متصـل باشـد، فعـال            سيستم ضـد يـخ  
شـود هنگـامي كـه از دسـتگاه در زمسـتان بـراي مـدت         شود. لـذا توصـيه مـي    مي

ــي  ــتفاده نم ــوالني اس ــان ط ــخ  زم ــوگيري از ي ــت جل ــود، جه ــام آب  ش ــي، تم زدگ
  دستگاه تخليه شود.و تخليه آب چگاليده شوفاژ  ،موجود در مدار آب گرم

  
  كيت ضد يخ زدگي جهت نصب در فضاي بيرون (انتخابي)

درجه  - 15الي  - 5در صورت نصب پكيج در فضاي نيمه محافظت شده كه دماي محيط در آن بين 
ردد تا شيرهاي مدار گرمايش و شيرهاي زدگي گ پكيج بايد مجهز به كيت ضد يخ ،باشدسانتيگراد 

اين كيت شامل يك ترموستات، گرمكن الكتريكي، و زدگي محافظت شوند.  هواگير در مقابل يخ
 ،كيت را به برد الكترونيكي متصل نموده باشد. هواگير ميمدار گرمايش و شيرهاي گرمكن براي 

 نصبترموستات و گرمكن هاي برقي را به شيرهاي آب همانند آنچه در دستورالعمل كيت آمده 
   نماييد.

 

  اتصال گاز 3-4

  

قبل از اتصال دستگاه به مدار گاز از تطابق دستگاه با سوخت فراهم شده اطمينان 
ها را قبل از اتصال كنترل و تميز كنيد تا  هاي گاز و بست حاصل كنيد. كليه لوله

  ضايعات و اجسام خارجي مانع از عملكرد صحيح دستگاه نشوند.
فلزي صلب و يا بر اساس قوانين محلي و توسط لوله بايد ) 13(شكل به شبكه گاز  دستگاهاتصال 

شلنگ استيل يكپارچه انجام گيرد و يك شير قطع و وصل گاز در مسير آن قرار گيرد. گازبند بودن 
كنتور گاز بايد متناسب به مصرف همزمان تمام  شود. سايزبايست بررسي  اتصاالت ميتمام 
با بر اساس قوانين محلي و بايد قطر لوله اتصال گاز به پكيج هاي گازسوز نصب شده باشد.  دستگاه

  ير انتخاب شود.توجه به طول و افت فشار مس

 
  هاي گاز به عنوان ارت الكتريكي استفاده نكنيد. به هيچ عنوان از لوله

  
  الكتريكياتصاالت  3-5

  اتصال به شبكه برق

  

شـود كـه اتصـال زمـين مناسـب       امنيت مدار برق دستگاه تنها زمـاني تضـمين مـي   
سيسـتم  نين محلـي اجـرا شـده باشـد. تناسـب      آن به صورت صحيح بر اسـاس قـوا  

ط تكنسـين مـاهر و باتجربـه بررسـي شـده باشـد. در       سـ بايست تو اتصال زمين مي
تعهـدي   بـه زمـين، توليـد كننـده هيچگونـه     صـال  صورت عدم كـارايي سيسـتم ات  

ــت     ــين از تناســب ظرفي ــرد. همچن ــول نخواهــد ك ــال صــدمات ناشــي را قب در قب
سيستم برق جهـت تـامين انـرژي الزم بـراي كـاركرد صـحيح دسـتگاه اطمينـان         

  حاصل نماييد.
به  اتصال دستگاه بوده و آماده اتصال به شبكه برق است. Yسيم جريان برق دستگاه يك كابل 

هاي آن حداقل  بايد يك اتصال دايمي باشد و در مسير آن يك كليد دوگانه كه فاصله كنتاكتشبكه 
آمپر، قرار گيرد. در زمان اتصال به شبكه برق اتصال صحيح نول، فاز و  3ميليمتر است و يك فيوز  3
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اتصال به ط ي خط نول و سيم زرد سبز خاي خط فاز، سيم آب بايست رعايت شود. سيم قهوه ارت مي
سانتيمتر از  2زمين است. در هنگام نصب يا تعويض كابل دقت شود طول سيم اتصال به زمين، 

  طول دو سيم ديگر بلندتر باشد.

  

گـاه نبايـد شخصـا اقـدام بـه تعـويض كابـل دسـتگاه بكنـد. در           مصرف كننده هيچ
صــورت صــدمه ديــدن كابــل دســتگاه را خــاموش كنيــد و كابــل را فقــط توســط  

ــا از   سرويســك ــرق تنه ــل ب ــويض كاب ــد. در صــورت تع ــويض كني ار متخصــص تع
 HAR“كابــل بــا مشخصــات    H05  VV‐F”  3x0.75mm2   بــا قطــر

  ميليمتر استفاده شود. 8خارجي حداكثر 
  

  ترموستات اتاقي (انتخابي)

  

 ه باشند. اتصال برقتنبايد اختالف پتانسيل داشاتاقي ترموستات هاي  مهم! كنتاكت
ديدگي برد الكترونيكي  ولت به سوكت ترموستات اتاقي دستگاه، موجب آسيب 220

  دستگاه خواهد شد.
  

  

برق زمان يا ترموستات اتاقي هوشمند،  در صورت استفاده از سيستم تنظيم
بايست جداگانه از طريق تابلو برق و يا باطري تامين گردد و نبايد به  ترموستات مي

  برق دستگاه متصل شوند. 
  

  هاي برق دسترسي به ترمينال
هاي دستگاه براي  ترمينالترمينال الكتريكي پس از باز نمودن كاور پكيج قابل دسترسي است. 

كنترل در نظ گرفته سنسور دماي خارجي، ترموستات اتاقي، و ريموت كليلد خاموش و روشن، اتصال 
  كشي دستگاه مراجعه كنيد. براي اطالعات بيشتر به نقشه سيم شده است.

  

  
  هاي برق دسترسي به ترمينال 14شكل 

 اتصال دودكش 3-6

باشد انتخاب و نصب دودكش مناسب به دستگاه بايد كامال با ضوابط و مقررات محلي تطبيق داشته 
  و كليه مسايل ايمني ذكر شده در دفترچه راهنماي سازنده بايد به دقت رعايت شوند.

دار به راهنماي دودكش كه در اختيار واحد خدمات پس از  هاي فن جهت نصب دودكش در پكيج
 باشد مراجعه نماييد. فروش پكيج هاي فرولي مي

 
انتخاب دودكش و شركت آسيب هاي ناشي از عدم رعايت نكات فني در نصب و 

  استفاده از قطعات نامرغوب را تحت هيچ شرايطي نخواهد پذيرفت.
 

 اتصال تخليه آب چگاليده 3-7

طبق شكل ذيل  باشد. ميداخلي جهت تخليه آب چگاليده دودكش يك سيفون  مجهز بهدستگاه 
 نيمقبل از روشن كردن دستگاه، سيفون جمع آوري آب چگاليده را با تقريبا  مراحل را دنبال نماييد.

  صل كنيد.و آن را به مسير فاضالب به صورت اتصال غير مستقيم و ليتر آب پر كنيد

 
  دستگاه را بدون پر كردن سيفون آب چگاليده روشن نكنيد. به هيچ وجه

  

  
  دودكش تخليه آب چگاليدهخروجي اتصال  15شكل 

 

  نگهداري تعميرات و 4
بايد توسط  اين راهنما،در ه تمام تنظيمات، تغييرات و عمليات نگهداري و تعمير توضيح داده شد

شركت هيچ گونه تعهدي در  انجام شود.اساس استاندارد  خصص و تاييد شده برسرويسكاران مت
غير متخصص و انجام شده توسط افراد و تعميرات قبال صدمه و يا حوادث ايجاد شده در اثر تغييرات 

 گيرد. عهده نمي غيره تاييد شده را به

  
  اندازي دستگاه راه 4-1

  

اندازي دستگاه بايد توسط سروسيكاران متخصص و تاييد شده انجام شود. تمام  راه
تغيير فصل به دستگاه و  اندازي و بعد از هر تعمير و يا تغيير ها در اولين راه بررسي

   توسط سرويسكاران متخصص انجام شود.صورت كامل 
  

  قبل از روشن كردن دستگاه
 .تمام شيرهاي بين دستگاه و ورودي و خروجي را باز كنيد  
 .خط لوله گاز ورودي هواگيري شده باشد و از وجود گاز در آن اطمينان حاصل كنيد 

 با استفاده از آب كنيدهاي گازي اطمينان حاصل كنيد. در حين كار احتياط  از سفت بودن بست .
 اطمينان حاصل كنيد.ها و اتصاالت گازي  لولهبندي  آبو صابون از 

  دستگاه را از آب پر كنيد و اطمينان حاصل كنيد كه دستگاه به صورت كامل با استفاده از
 شيرهاي هواگير تعبيه شده در دستگاه، هواگيري شده باشد.

 كنيد از كافي بودن فشار منبع انبساط اطمينان حاصل. 
  اطمينان حاصل كنيد. ها و اتصاالت در لولهاز عدم نشتي آب 

  مدار الكتريكي و ارت  صحيحاز اتصال(earth) .سيستم اطمينان حاصل كنيد 

 .از كافي بودن فشار گاز ورودي و تنظيم بودن شير گاز اطمينان حاصل كنيد 

 قرار نداشته باشد. دستگاهزا در نزديكي  هيچ گونه ماده آتش 

  
 روشن كردن دستگاه 4-2

 .شير گاز ورودي به دستگاه را باز كنيد  
 .دستگاه را به برق وصل كنيد 

 .سيفون تخليه آب چگاليده پر شود و اتصاالت مربوط به تخليه آب چگاليده بررسي گردد  
  دهد. مي شانثانيه ابتدايي، صفحه نمايشگر نسخه نرم افزاري دستگاه را نيز ن 5در مدت 

  صفحه نمايشگر عالمت  ثانيه، 300به مدتFH  را نشان خواهد داد كه بيانگر پروسه هواگيري
 از سيستم گرمايي است. 

  زماني كه عالمتFH  ناپديد شد، دستگاه به طور اتوماتيك آماده توليد آب گرم بهداشتي و يا
 باشد. تامين گرمايش محيط مي

 

  

در صورتي كه بعد از تالش دستگاه جهت روشن شدن مشعل، مشعل روشن نشود، 
ثانيه صبر  15بر روي صفحه نمايش داده خواهد شد. در اين حالت  A01خطاي 

را فشار دهيد. عمليات روشن شدن مجدد آغاز خواهد شود.  RESETكنيد و دكمه 
يا با مركز تماس اگر مجدد مشعل روشن نشد، به بخش عيب يابي مراجعه كرده و 

  تماس بگيريد. 02161056سراسر كشور، 
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در صورتي كه به هر دليل برق ورودي به دستگاه قطع شود، مشعل دستگاه خاموش 

شود. پس از وصل برق، دستگاه به صورت اتوماتيك روشن  شده و شير گاز بسته مي
  گيرد. شده و در تنظيمات قبلي قرار مي

  
 بودنهاي زمان روشن  بررسي

 بندي مسير گاز و مدار آب اطمينان حاصل كنيد. از آب 

  كنيد.اطمينان حاصل  صحيح گازهاي حاصل از احتراق،از عملكرد صحيح دودكش و تخليه 

 وجود  خليه آب چگاليدههيچ نشتي آب از سيفون تخليه آب چگاليده و اتصاالت مربوط به ت
 نداشته باشد.

  كشي اطمينان سيستم لولهصحت عملكرد و لوازم گرمايش و  دستگاهاز جريان صحيح آب بين 
 كنيد. حاصل

  گاز در دو حالت گرمايش شوفاژ و آب گرم مصرفي اطمينان حاصل  مداراز عملكرد صحيح
 كنيد.

  ،و تشخيص ن ز از عملكرد صحيح سيستم جرقهبا روشن و خاموش كردن چندين باره دستگاه
 .اطمينان حاصل كنيدشعله، 

  اطمينان حاصل كنيد. 5مصرف گاز براساس جدول فني بخش  ميزاناز 

 .از روشن شدن صحيح دستگاه در هنگام درخواست آب گرم بهداشتي اطمينان حاصل كنيد 
كنترل كنيد كه با بازكردن آب گرم بهداشتي مدار شوفاژ غير فعال و مدار آب گرم بهداشتي به 

 درستي فعال شود.

 تي دستگاه به ميزان مناسب اطمينان حاصل كنيد. اين كار از ميزان افزايش دماي آب بهداش
ها در نزديكترين نقطه به دستگاه انجام شود. از  گيري بايد توسط ابزار مناسب انجام شده و اندازه

 هاي حسي توسط دست پرهيز كنيد. بررسي

 حاصل نماييد. پارامترهاي دستگاه را مجدد كنترل نماييد و از صحت آنها اطمينان 

 

  دارينگه 4-3

 
  هاي زير فقط بايد توسط سروسيكاران متخصص و تاييد شده انجام شود. فعاليت

  
  اي بازرسي دوره

 حداقل به صورت ساالنه انجام شود. هاي زير شود مراحل و بررسي توصيه مي

 ها و غيره، به درستي كار كنند. تاتترموسشيرگاز،  و ايمني، مانندكنترل هاي  سيستم 

  تميز و عاري از اجسام خارجي و دوده باشد.لوله دودكش بايد 

  از دودكش خارج شود.گازهاي حاصل از احتراق به درستي 

 بررسي، تميز نمودن و پر كردن سيفون تخليه آب چگاليده 

  و تميز نمودن مسير هواي ورودي به اتاق محل نصب و  دستگاهبررسي كيفيت هواي مصرفي
  پكيج

 آبند باشند. ها و اتصاالت گاز و آب، سفت و لوله 

 از به ي. در صورت نل و مبدل حرارتي بايد تميز و عاري از اجسام خارجي و رسوب باشندعمش
 كاري بر اساس بخش بعد عمل شود. يزتم

  ته باشند.فقرار گر حصورت صحيبه بوده و الكترودهاي دستگاه بايد عاري از رسوب  
  بار برسانيد. 1ر اينصورت فشار را به در غي باشد.بار  1وقتي آب مدار سرد است ، مدار فشار آب 

  شده باشد. شارژمنبع انبساط به درستي  
 گي نداشته باشد.گرفت ها و مسير آنرده به درستي كار كهاي دستگاه  پمپ 

  
  عيب يابي  4-4

يابي مجهز است. درصورت بروز عيب، صفحه نمايش به همراه  دستگاه به يك سيستم پيشرفته عيب
نشان  A. عيوبي كه با حرف نمايش داده خواهد شدزن  به حالت چشمكدرج كد خطاي ايجاده شده 

 Resetشوند، باعث خاموش شدن دستگاه شده و جهت راه اندازي مجدد، بايد دكمه  داده مي
قي باشد، دستگاه ثانيه فشار داد. در صورتيكه عيب همچنان با 1) را به مدت 1شكل  6(قسمت 

اند باعث خاموش موقت  مشخص شده Fايراد مرتفع گردد. عيوبي كه با حرف  روشن نخواهد شد تا
  شوند و دستگاه خود به خود پس از برطرف شدن ايراد شروع به كار خواهد كرد. دستگاه مي

 

  جدول خطاها
  شرح خطا
A01 روشن نشدن مشعل  
A02 عالمت شعله وجود دارد ولي مشعل خاموش است  
A03  دماي بيش از حدخطاي سيستم ايمني  
A04 خطاي سيستم ايمني دماي دود بيش از حد  
A05 ايراد سيستم ايمني فن  

  شرح خطا
A06 ) دقيقه) 4بار تكرار در  6الكترود جرقه زن عمل مي كند ولي شعله تشكيل نمي شود  
F07 دماي دود بيش از حد  
F10 ايراد در سنسور مدار گرمايش  
F11 ايراد در سنسور برگشت مدار گرمايش  
F12 ايراد در سنسور آب گرم بهداشتي  
F13 ايراد در سنسور دود  
F14  گرمايشايراد در سنسور اطمينان مدار  
F15 فن معيوب  
F34  ولت مي باشد 170ولتاژ برق مصرفي كمتر از  
F35 وجود نوسان در فركانس برق مصرفي  
F37 فشار پايين مدار گرمايش  
F39 ايراد حسگر (دماسنج) خارجي  
A41 ايراد در موقعيت سنسورها  
A42 ايراد در سنسور گرمايش  
F43 مي كند سيستم حفاظت از مبدل حرارتي عمل  
F52 ايراد سنسور گرمايش  
A61  ايراد در كنترلر الكترونيكي  
A62  قطع ارتباط شير گاز و كنترلر الكترونيكي  
A63 

 ABM03  A64 ايراد در كنترلر الكترونيكي

A65 

F66 

A23 

  ايراد در برد الكترونيكي

A24 

F20 

F21 

A26 

F40 

F47 
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  مشخصات و اطالعات فني 5
  ، اتصاالت و قطعات اصليابعاد 5-1

 
  كلي دستگاهنماي  17شكل 

  

  
  دياگرام جريان آب مدار شوفاژ و آب گرم بهداشتي 18شكل 

  
  ”½ ورودي گاز  7
  ”½ خروجي آب گرم بهداشتي  8
 ”½ بهداشتيب سرد آورودي   9

  ”¾ خروجي مدار شوفاژ پكيج  10
  ”¾ ورودي مدار شوفاژ پكيج  11
  شير اطمينان مدار شوفاژ  14
  پمپ  32
  هواگير اتوماتيك  36
  صافي آب سرد ورودي  37
  محدودكننده جريان آب  39
  سنسور دماي آب گرم بهداشتي  42
  شير گاز  44
  منبع انبساط   56
  شير پركن  74
  يونيزاسيونالكترود جرقه و ميله   81
  شير سه راهه  95

  سوئيچ فشار آب  114
 فلومتر  136
  دهيچگال آب هيتخل لوله  154
  سنسور دماي برگشت شوفاژ   186
  سنسور دماي دود  191
  دهيچگال آب هيتخلسيفون   193
 اي مبدل صفحه  194
  سيني جمع آوري آب چگاليده  196
  پس هيدروليكي اتوماتيك باي  241
 سنسور دوگانه  278
  باي پس لوله  340
 مجموعه فن و مشعل  350

  

  /هد پمپنمودار افت فشار پمپ 5-2

  

  BLUHELIX TECH 25 Cنمودار افت فشار/هد پمپ مدل  20شكل 

  

A =  افت فشار
  پكيج

B =  حداقل سرعت پمپ
  سيركوالتور 

C =  حداكثر سرعت پمپ
  سيركوالتور 
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 جدول مشخصات فني 5-3

  
 BLUEHELIX واحد شرح

TECH 25 C
BLUEHELIX 
TECH 35 C

 حداقل حداكثرحداقل حداكثر توان، راندمان
kW 0/258/5توان ورودي  0/32  7/6  

kW 5/247/54/31 )60/80توان خروجي مدار گرمايش (  6/6  
kW 5/262/60/34 )30/50توان خروجي مدار گرمايش (  2/7  

kW 5/278/58/347/6  توان ورودي توليد آب گرم بهداشتي
kW 0/277/51/346/6  توليد آب گرم بهداشتي توان خروجي

0/980/98 %  )60/80راندمان حرارتي در فشار ماكزيمم (
8/978/97 %  )60/80راندمان حرارتي در فشار مينيمم (

1/1061/106 %  )30/50راندمان حرارتي در فشار ماكزيمم (
5/1075/107 %  )30/50راندمان حرارتي در فشار مينيمم (

8/1088/108 %  % 30راندمان در بار جزئي 
 Directive 92/42 EEC  ‐ كالس انرژي

NOx  ‐ 55كالس 
 حداقل حداكثرحداقل حداكثر   مشخصات گاز مصرفي

 mbar 2020  فشار گاز طبيعي
mm 55  قطر نازل گاز طبيعي
m  مصرف گاز طبيعي 

3
/hr 91/261/068/3  71/0  

20/970/820/8 % در حالت گاز طبيعي ميزان   10/8  
 mbar 3737  فشار گاز مايع
mm 8/3/38  مايعقطر نازل گاز 

kg/hr 15/245/072/252/0  مصرف گاز مايع 
70/1080/970/10 % در حالت گاز مايع ميزان   80/9  

 حداقل حداكثرحداقل حداكثر مدار گرمايش
bar 38/03 8/0فشار مدار شوفاژ  

oحداكثر دماي مدار شوفاژ
C 9090 

½litres 7/1حجم آبگيري مدار گرمايش
 litres 810ظرفيت منبع انبساط 

bar 8/08/0  فشار اوليه منبع انبساط
 حداقل حداكثر حداقل حداكثر   مدار آب گرم بهداشتي

bar 93/093/0 فشار آب در حالت آب گرم بهداشتي
t=25 l/min 5/155/19∆دبي آب گرم بهداشتي 
t=30  l/min 9/123/16∆دبي آب گرم بهداشتي 

    ابعاد، وزن و اتصاالت
kg 295/31وزن

mm 400400  عرض
mm 600600  ارتفاع
mm 320320  عمق

inch 4/34/3  سايز لوله خروجي مدار گرمايش
inch 4/34/3  سايز لوله ورودي مدار گرمايش

inch 2/12/1  سايز لوله ورودي آب سرد
inch 2/12/1  سايز لوله خروجي آب گرم بهداشتي

inch 2/12/1  سايز لوله گاز ورودي
mm 6060  سايز لوله دودكش

     مشخصات الكتريكي
V/Hz 50/23050/230  منبع برق

W 100120  حداكثر مصرف برق
IP X5DX5D  درجه حفاظت الكتريكي
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  كشي نقشه سيم 5-4

  
  كشي نقشه سيم 21شكل 

  سنسور دوگانه  278  سنسور هواي بيرون (انتخابي)  138  الكترود جرقه و ميله يونيزاسيون  81  فن  16
  سوئيچ خاموش/روشن   A  (انتخابي) ريموت كنترل  139  شير سه راهه  95  پمپ سيركوالتور  32
     سنسور دماي برگشت شوفاژ  186  فيوز  104  سنسور دماي آب گرم بهداشتي  42
      سنسور دماي دود  191  سوئيچ فشار آب  114  شير گاز  44
      سيگنال پمپ دور متغير  256  فلومتر  136  ترموستات اتاقي (انتخابي)  72
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