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صحیح و جهت نصب، راه اندازي، تعمیر و نگهداري  را در این دفترچه راهنما، اطالعات مهمیاز آنجایی که هشدارهاي قید شده 
 باید به دقت مطالعه شوند. ،هندمناسب دستگاه به مصرف کننده می د

 آن نگهداري کند.به دقت از  و مصرف کننده باید شود محصول محسوب می )راهنما جزء جدایی ناپذیر (الینفکاین دفترچه   •
ا در دستگاه منتقل شده باشد ت ، دقت شود که این دفترچه نیز به همراهجابجایی دستگاه پس از نصب یا فروش آندر صورت  •

 .مصرف کننده جدید قرار گیرد اختیار
اي هانین و مقررات حاکم و دستورالعمل و متخصصین مجاز، مطابق با قو افراد واجد شرایطنصب و سرویس دستگاه باید توسط  •

 شرکت سازنده انجام پذیرد.
 یهیچ گونه مسئولیت شرکت رو از این جانی و مالی شود.تواند سبب خسارات  میسرویس نادرست دستگاه  و نصب غیر اصولی •

 .بر عهده نخواهد داشتنکات قید شده در این دفترچه را و یا عدم رعایت اصولی  ارات ناشی از اشتباهات در نصبدر قبال خس
 قبل از اقدام به انجام هرگونه شستشو و یا سرویس، برق دستگاه را توسط کلید اصلی جریان برق قطع کنید. •
در صورت بروز هر گونه ایراد در دستگاه و یا عملکرد نامناسب آن، دستگاه را غیر فعال کرده و از هرگونه اقدامی براي تعمیر آن  •

تفاده می که از قطعات اصلی اس شرکتقطعات دستگاه باید بوسیله متخصصین مجاز  پرهیز نمایید، هرگونه تعمیر یا تعویض
 .صورت پذیرد ،کنند

اید عملکرد صحیح دستگاه با راندمان باال را تضمین می نم گیرد، خصصین مجاز انجام میته دستگاه که توسط مسرویس سالیان •
 و براي طول عمر دستگاه مفید می باشد.

استفاده شود. هرگونه استفاده دیگري براي دستگاه نامناسب  این دستگاه باید براي هدفی که به منظور آن طراحی گردیده است •
 شود. می محسوب خطرسازو درنتیجه 

 نباید در دسترس اطفال قرار بگیرد. ،موادي که جهت بسته بندي محصول استفاده شده •

 گواهی انطباق:
 Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR Italy: نشانی، شرکت سازنده: کارخانجات صنعتی فرولی

 (سهامی خاص) *شرکت عرضه کننده محصوالت فرولی و خدمات وابسته در ایران: شرکت ایرتمپ 
ساخته و  (EN 297 , EN 625 , EN 483)مطابق استاندارهاي اروپایی  رشرکت سازنده گواهی می نماید که محصول مورد نظ

  عرضه می شود.
 و نماینده قانونی  هیئت مدیره ئیسر             

Cav.  Del Lavoro 
Dante Ferroli  

 
 

تمامی متونی که اشاره به هشدارهاي ایمنی دارند، قرارداده  درکنار این عالمت نشان دهنده هشدار می باشد و 
 خطراحتمالی جلوگیري نمایید.شده است. با رعایت اصولی این دستورالعمل ها از بروز هرگونه 

 
 این عالمت نشان دهنده نکته مهمی می باشد.
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شرکت ایرتمپ (سهامی خاص) شرکت با سرمایه گذاري خارجی (ایتالیایی) می باشد که در متن حاضر به اختصار شرکت نامیده  
 می شود.
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 دستور العمل هاي استفاده از دستگاه – 1

 معرفی دستگاه -1 – 1

 مشتري گرامی
محصـول بـا کیفیـت و بـادوام فرولـی کـه آمیـزه ، یکـی از صـدها انتخـاب پکـیج شـوفاژ دیـواري فرولـی از حسن سلیقه شما در

و امیــدواریم بتــوانیم رضــایت هــر چــه  دنیــا مــی باشــد، صــمیمانه متشــکریمروز  اي از طراحــی منحصــر بــه فــرد و تکنولــوژي
 بیشتر شما را با محصوالت مرغوب تر و خدمات شایسته تر خود جلب نماییم.

ــواري پکــیج ــا  پکــیج DIVAtech D هــاي شــوفاژ دی ــایی ب ــایش ه ــرم بهداشــتی و گرم ــامین آب گ ــاال جهــت ت ــدمان ب ران
(قابــل تنظـیم زمــان نصــب  تواننــد بــا سـوخت گــاز طبیعـی و یــا گـاز مــایع عمــل نماینـد مـی باشــند و مطبـوع ســاختمان مـی

الکترونیکـی و  سیسـتم اشـتعالبسـته، بـه همـراه  و یـا. این دستگاه ها مجهز بـه یـک مشـعل بـا محفظـه احتـراق بـاز )دستگاه
 ند.باش کرو پروسسور که کنترل دستگاه را برعهده دارد مییک می

مبدل مسی . صورت مدل محفظه احتراق بسته (فن دار) استه کیلووات و ب 37و  32، 24در ظرفیت  DIVAtech D پکیج هاي
 .دنو ایمنی مطلوب را تضمین می نمای راندمان باالي تامین آب گرم بهداشتی ،مبدل ثانویه همراه بااین دستگاه  اصلی

گرم بهداشتی و گرمایش ساختمان تنظیم و در  شما مصرف کننده گرامی فقط باید دماي مطلوب و مد نظر خود را جهت تامین آب
 نهایت با آسایش از مزایاي دستگاه استفاده نمایید.

 ه سیستم گرمایش مرکزي شاملب پکیج هاي شوفاژ دیواري فرولی قابلیت گرمایش محیط را بوسیله اتصال
ارت عب از فقط کویل هاي گرمایشی را دارند، ولی در متن حاضر براي اختصار شوفاژ، گرمایش از کف و یا مدارهاي

 .مدار شوفاژ /مدار گرمایش شوفاژ استفاده شده است
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 صفحه کنترل -1-2

 
 )1شکل (

 :توضیحات

 دکمه کاهش دماي آب گرم بهداشتی -1
 دماي آب گرم بهداشتیدکمه افزایش  -2
 دکمه کاهش دماي مدار شوفاژ -3
 دکمه افزایش دماي مدار شوفاژ -4
 صفحه نمایشگر -5
 (reset)اندازي مجدد الت تابستانی/زمستانی و دکمه راهدکمه انتخاب ح -6
 (Economy/Comfort)روشن کردن دستگاه و دکمه انتخاب حالت اقتصادي/آسایش /دکمه خاموش -7
 عالمت آب گرم بهداشتی -8
 عالمت فعال بودن آب گرم بهداشتی -9

 عالمت حالت تابستانی -10
 خطانمایشگر دما و کدهاي  -11
  (eco)عالمت عملکرد در حالت اقتصادي -12
 عالمت فعال بودن گرمایش شوفاژ -13
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 عالمت گرمایش شوفاژ -14
 عالمت روشن بودن مشعل -15
 درگاه اتصال ابزار سرویس -16
 سنج مدار شوفاژ فشار -17

 دستگاه روشن بودنفحه نمایش هنگام عالئم ص

  :شوفاژ حالت گرمایش

 و13(قسمت  .عالمت رادیاتور نمایش داده می شود عالمت هواي گرم بصورت چشمک زن در باالي ،مدار شوفاژ گرمایشهنگام 
 )1شکل  14

 
 )2شکل(

 "d2"را نشان داده و حین حالت انتظار گرمایش، پیغام  مقدار واقعی دماي گرمایش )1شکل  11نمایشگر (قسمت  ،در این حالت
 نمایش داده می شود.

 گرم بهداشتی: آب حالت تولید

 )1شکل  9و 8(قسمت .صورت چشمک زن نمایش داده می شودگرم در زیر شیر آب ب عالمت آب ،گرم بهداشتی آب هنگام تولید

 
 )3شکل (

گرم بهداشتی،  گرم مصرفی را نشان داده و حین حالت انتظار آب ) مقدار واقعی دماي آب1شکل  11نمایشگر (قسمت  ،در این حالت
 نمایش داده می شود. "d1"پیغام 

 روشن و خاموش کردن دستگاه - 1-3
 .بصورت شکل زیر است نمایشگر ت، صفحهنیس که پکیج به برق متصلهنگامی 
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 )4شکل (

د یخ زدگی عمل نخواهد کرد، براي جلوگیري از آسیب دستگاه برق دستگاه وصل نباشد، سیستم ض ازمانی که گاز و ی
هنگامی که مدت زمان طوالنی از دستگاه استفاده نمی کنید، توصیه می شود که تمام  ،در برابر یخ زدگی در زمستان

 .مراجعه کنید 3 -2به بخشگرم و شوفاژ دستگاه خالی شود. براي اطالعات بیشتر  آب موجود در مدار آب

 :روشن کردن دستگاه

 وصل نمایید.دستگاه را برق 

 
 )5شکل (

 دهد. نمایش می را دستگاه نرم افزاري نسخهصفحه نمایشگر  ،ثانیه ابتدایی 5در مدت  •

 .نمایید شیرگاز را باز •
 می باشد.گرم بهداشتی و یا تامین گرمایش محیط  آماده تولید آببه طور اتوماتیک  دستگاه اکنون •
 

 :خاموش کردن دستگاه

 ثانیه فشار دهید. 5 را به مدت) 1شکل  7(قسمت eco دکمهجهت خاموش کردن دستگاه، 

 
 )6شکل (

 دستگاه خاموش است، برد الکترونیکی کماکان فعال می باشد. هنگامی که
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 سیستم ضد یخ زدگی همچنان فعال باقی می ماند. ولیشود  گرم بهداشتی در این حالت غیر فعال می آبگرمایش شوفاژ و 
 ثانیه فشار دهید. 5را به مدت ) 1شکل  7(قسمت  eco مجددا دکمه ،براي روشن کردن دستگاه 

 
 )7شکل (

 گرم بهداشتی و یا تامین گرمایش محیط می باشد. دستگاه پس از روشن شدن مجدد، آماده تولید آب

 تنظیمات صفحه کنترل -1-4
 :ی/ زمستانحالت تابستانییر تغی

 )1شکل  10(قسمت .دهید. صفحه نمایشگر عالمت تابستان را فعال می کندفشار  یک باررا ) 1شکل  6(قسمت  reset دکمه
 ماند. همچنان فعال باقی می سیستم ضد یخ زدگی و تولید می کندگرم بهداشتی  در این حالت دستگاه تنها آب

 شود.روي صفحه نمایشگر حذف می از شکل خورشید فشار دهید.یک بار  را مجدداً reset دکمه ،زمستانیبراي فعال کردن حالت  

 تنظیم دماي مدار شوفاژ:

دماي مدار  امکان پذیر میباشد.) 1شکل  4 و 3(قسمت  مثبت و منفی گرمایش شوفاژ تنظیم دماي مدار شوفاژ توسط دکمه هاي
اي عملکرد شود که دم باشد. توصیه می گراد قابل تنظیم میدرجه سانتی 85دماي  حداکثراد تا گردرجه سانتی 30فاژ از حداقل دماي شو

 گراد کمتر نباشد.درجه سانتی 45مدار شوفاژ از 

 
 )8شکل (
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 گرم بهداشتی: آب تنظیم دماي

 گیرد.می صورت ) 1شکل  2 و1 (قسمت  مثبت و منفی آب گرم بهداشتی هاي گرم بهداشتی توسط دکمه آب دمايتنظیم 
 .باشد میدرجه سانتی گراد قابل تنظیم  55درجه سانتی گراد تا حداکثر دماي  40گرم بهداشتی از حداقل دماي  آب دماي

 
 )9شکل (

 :(گزینه انتخابی)تنظیم دماي اتاق به وسیله ترموستات اتاقی

دماي مدار  ،تگاهدس ،ترموستات اتاقی نصب نشده باشد. اگر نمودرا تنظیم  توان دماي مطلوب محیط با استفاده از ترموستات اتاقی می
 .می دارد دماي تنظیم شده نگه را بررويشوفاژ 

 

 :اقتصادي / آسایشتنظیم حالت 

ا براي مصرف ر حداکثر آسایش مصرف بهینه سوخت و گرم بهداشتی، آب تولید می باشد که سرعت باالي قابلیتی ستگاه داراياین د
 می نماید. کننده تامین

فشار دهید.  هنگامی که دستگاه در حالت انتظار است را) 1شکل  7(قسمت  eco دستگاه، دکمه ي فعال کردن حالت آسایشبرا
گرم، بدون صرف  به محض باز کردن شیر آب در نتیجه وشود  آب داخل پکیج گرم نگه داشته می ،حالت آسایش عملکردهنگام 

 گرم بهداشتی تامین می شود. وقت، آب
زمانی که دستگاه را ) 1شکل  7(قسمت  eco دستگاه، مجددا دکمه تصادي و غیر فعال کردن حالت آسایشفعال کردن حالت اقي برا

به معناي حالت اقتصادي را ) 1شکل  12ت ( قسم"ECO" فشار دهید. در این وضعیت صفحه نمایشگر کلمه در حالت انتظار است 
 نمایش می دهد.

 قرار گیرد.) 1شکل  12(قسمت "ECO" توصیه می شود این دستگاه همیشه روي حالت 

 درجه حرارت توام:

ترل کار خواهد کرد و صفحه کندرصورتی که حسگر دماي خارجی (انتخابی) نصب شود، سیستم کنترل پکیج با درجه حرارت توام 
صرف بیشتر و صرفه جویی در م براي دسترسی به آسایشدرجه حرارت واقعی فضاي بیرون را نشان خواهد داد. در این حالت،  ،دستگاه

جه حرارت بیرون تنظیم خواهد کرد. بخصوص دستگاه ماکزیمم درجه حرارت مدار شوفاژ را با توجه به در، انرژي در طول سال
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ی یابد، درجه حرارت تنظیمی مدار شوفاژ با توجه به نمودار جبران کاهش خواهد یافت. هنگامیکه درجه حرارت فضاي بیرون افزایش م
) باالترین درجه 1شکل  4 و 3(قسمت  ا دکمه هاي دماي مدار شوفاژشده ب درجه حرارت تنظیم ،در حالت کنترل درجه حرارت توام

 حرارت تولید شده در مدار را تعیین می کند.
باید توسط تکنسین مجاز تنظیم شود. مصرف کننده نیز امکان تنظیم دستگاه براي راحتی بیشتر را خواهد  دستگاه در هنگام نصب

 داشت.
ثانیه فشار دهید. صفحه نمایشگر  5) را به مدت 1شکل  6قسمت ( reset راه اندازي مجدد دکمهبراي دسترسی به نمودار جبران، 

می توان  )1شکل  2و1(قسمت گرم بهداشتی  وسیله دکمه هاي تنظیم آبرا بصورت چشمک زن نمایش می دهد. به  CUعبارت 
بر حسب مشخصات درخواستی تنظیم نمود. با تنظیم کردن آن روي صفر، تنظیم درجه حرارت توام غیر فعال  10الی  1مقدار آن را از 

 خواهد شد.
 Parallel curveانتقال مبناي نمودارها (به مقادیر  ،)1شکل  4 و 3(قسمت  با فشار دادن دکمه هاي مخصوص مدار شوفاژ

offset ،قابل تنظیم و  ) 1شکل  2و1 (قسمت گرم بهداشتی که با دکمه هاي تنظیم درجه حرارت آب) دسترسی خواهید یافت
 ).10(شکل  تخاب هستندان

 

 
 ) مثالی از جابجایی نمودار جبران10( شکل

 

 

 

 

 

 



 
  

Divatech D F24/ F32/ F37 
 

11 

 دستگاه:تنظیم فشار آب 

باید تقریبا  ، هنگامی که آب مدار سرد است،)1شکل  17(قسمت  سنج دستگاه خوانده می شوداز روي درجه فشارکه  دار شوفاژفشار م
را نمایش می دهد. در این  F37داقل مقدار آن افت نماید، صفحه نمایشگر دستگاه خطاياز ح بار باشد. اگر فشار سیستم به کمتر 1

) نحوه 12شکل( ندید.بب در پایان کار شیر پرکن را کامالًهمیشه  به حالت اولیه برگرداند. پر کن توسط شیر  را باید فشار سیستم حالت
 .باز و بسته نمودن شیرپرکن را نشان می دهد

 
 نحوه استفاده از شیر پرکن) 11شکل (

 نصب -2

 دستورالعمل هاي کلی - 2-1
قوانین و ضوابط حاکم و دستورالعمل هاي شرکت سازنده نصب دستگاه باید توسط افراد واجد شرایط و متخصصین مجاز، مطابق با 

 دستگاه انجام پذیرد.

 محل نصب -2-2
) هواي مورد نیاز جهت احتراق را از فضاي خارج از محل نصب اي فن دار (با محفظه احتراق بستهگرچه پکیج ه

و با هواي اتاق در ارتباط نیستند، با این احوال  (هواي آزاد) تامین می نمایند (در صورت نصب لوله مجزاي تامین هوا)
حتما باید در اتاقی که به صورت مناسب تهویه می شود نصب گردند، تا از خطر نشت احتمالی  ،این مدل پکیج ها

ي برا 90/396شماره  EEC استاندارد حتی مقادیر ناچیزي از گازهاي احتراق نیز جلوگیري شود. این دستورالعمل هاي ایمنی طبق
 تمام وسایل گازسوز اعم از وسایل گاز سوز با محفظه احتراق بسته، ملزم شده است.

 

دستگاه  محل نصب گازهاي خورنده باشد. یا اشیاء و، ، مواد قابل اشتعالو غبار گردهرگونه بنابراین محل نصب دستگاه باید عاري از 
 نداشته باشد.قرار  )و درمعرض یخ زدگی (سرماي شدید خشک محلی باید نیز

 اندازه با بست آویز را مطابق .باشد و نگهدارنده می آویز دستگاه به منظور نصب برروي دیوار طراحی شده است و مجهز به بستاین 
 و سپس آن را بر روي نگهدارنده قرار دهید. نماییدمحکم و ثابت  به دیوار 1 -4هاي داده شده در بخش
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 گاه وراي جا به جا کردن کاور دست، باید فضاي کافی بنصب شده باشد کنار آنستگاه داخل کابینت و یا چنانچه د
 سرویس و نگهداري آن تعبیه شده باشد.

 

 بهداشتیگرم  بآ مدار مدار شوفاژ واتصاالت  -2-3

ه یین شدل تعقبمورد نیاز ساختمان از بر اساس محاسبات گرمایش  و مقررات حاکم و قوانین با قمطابدستگاه باید  یظرفیت گرمایش
شود که از شیر  م شرایط توصیه میمی قطعات مورد نیاز باشد. درتمامنظم و صحیح مجهز به تما باشد. سیستم باید براي کارکردي

 امکان آن میسر باشد. ،شوفاژ از پکیج استفاده شود، تا درصورت نیاز به جدا کردن پکیج آب جهت قطع کردن مدار
 

ید به محلی مناسب متصل باشد تا در صورت افزایش احتمالی فشار مدار شوفاژ و سر ریز شدن خروجی شیر اطمینان با
شدن آب در محیط جلوگیري گردد. در غیر اینصورت، چنانچه  شدنآب، از پخش  گی گرفت شیر اطمینان باعث آب باز 

 نخواهد داشت. شود، شرکت سازنده دستگاه هیچ گونه مسئولیتی را درقبال خسارات ناشی از آن برعهده
 

 دا خودداري نمایید.به عنوان ارت الکتریکی دستگاه ج از قرار دادن لوله هاي آب
 

حیح به منظور کارکرد مناسب و ص با چه نوع سوختی امکان پذیر می باشد و عملکرد دستگاهمطمئن شوید ، قبل از نصب دستگاه
 تخلیه گردد. مدارناخالصی ها و ذرات جامد داخل  کلیه مدار شوفاژ باید به دقت شسته شود تا ،دستگاه

و عالئم داده شده برروي  1 -4 الت ترسیمی نشان داده شده در بخشگرم بهداشتی را مطابق با اتصا اتصاالت مدار شوفاژ و مدار آب
 دستگاه انجام دهید.

 :ویژگی آب مصرفی
) باشد توصیه می شود به منظور جلوگیري از رسوب گذاري p.p.m 250میلی گرم در لیتر ( 250درصورتیکه سختی آب بیش از 

مشتري گرامی توجه داشته باشد که وجود رسوب در مبدل عالوه  احتمالی ّآب داخل مبدل حرارتی دستگاه از سختی گیر استفاده شود.
 شد. بر کاهش راندمان دستگاه و در نتیجه مصرف بیشتر سوخت، سبب کاهش عمر مفید دستگاه نیز خواهد

 :سیستم ضد یخ زدگی
درجه سانتی گراد  6به  مدار گرمایش باشند. درصورتیکه دماي آب پکیج هاي دیواري فرولی مجهز به سیستم ضد یخ زدگی می 

ادر به عمل این سیستم ق، یا برق دستگاهو گاز  بودن . در صورت قطعدستگاه را در حالت گرمایش روشن می کندبرسد این سیستم 
 بود. کردن نخواهد
     سیستم ضد یخ زدگی تا زمانی که برق و گاز دستگاه متصل نباشد فعال نمی شود. براي جلوگیري از آسیب دیدگی  

 شود  شود توصیه می دستگاه در برابر یخ زدگی، هنگامی که دستگاه در زمستان براي مدت زمان طوالنی استفاده نمی
 .تگاه تخلیه شودگرم و شوفاژ دس تمام آب موجود در مدار آبکه 
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 گاز به شبکه اتصال -2-4
اتصال پکیج به شبکه گاز باید توسط لوله غیر انعطاف پذیر انجام شود و در جایی که از لوله هاي انعطاف پذیر استفاده می شود باید 

 ند.وسایل گازسوز کفایت کبا اخذ مجوز صورت گیرد. مقدار جریان گاز در کنتور باید به نحوي باشد که براي کارکرد همزمان تمام 
 قطر لوله اتصال گاز به پکیج باید با توجه به طول و افت فشار مسیر انتخاب شود تا بتواند جوابگوي نیازهاي سیستم باشد.

 

 خودداري نمایید. اًدستگاه جد ارت الکتریکی گاز به عنوانلوله هاي  قرار دادن از 

 اتصال به شبکه برقی -2-5
ه بین آمپري و یک کلید که حداقل فاصل 3 ولت وصل شود و در مسیر آن یک فیوز 220هرتز،  50به منبع برق پکیج دیواري باید 

 برق پکیج نیاز به تعویض شدن داشته باشد باید فقط از کابل  لقرار بگیرد. در صورتی که کاب ،میلیمتر باشد 3 آن کنتاکت هاي
20.75 mm×F 3-HAR H05 VV توجه داشته باشید که تعویض آن حتما باید  متر استفاده شود. میلی 8با حداکثر قطر خارجی

 توسط تکنسین مجاز شرکت انجام شود.
 پکیج باید به طور مناسب به شبکه ارت متصل باشد. ترتیب نصب سیم هاي پکیج مهم می باشد.

 زرد -ارت: سیم سبز -نول: سیم آبی -فاز: سیم قهوه اي
 

 :)انتخابیگزینه ی (ترموستات اتاق

ت ترموستا مینال هايتر ولت به 230هایی با ولتاژ آزاد اتصال داشته باشد. اتصال برق  ترموستات اتاقی باید به کنتاکت
 شود. می دستگاه ونیکیبرد الکتراتاقی باعث آسیب دیدگی 

 دسترسی به ترمینال الکتریکی:
 .باشد دسترس می قابل زیر دستگاه مطابق شکل زیریناز قسمت  براي اتصال ترموستات اتاقی ترمینال الکتریکی

 

 
 اتصال ترموستات اتاقی )12شکل(
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 متعلقات نصب مورد نیاز پکیج شوفاژ دیواري: -2-6

 محافظ برق استاندارد: از عملکرد صحیح محافظ برق اطمینان حاصل گردد.  •

 صافی برگشت مدار گرمایش •

 اتصاالت آن اطمینان حاصل گردد.صافی گاز: از عدم وجود نشتی گاز در صافی گاز و  •

 ) می باشد.EDSسختی گیر مناسب: اولویت استفاده از رسوب گیر التراسونیک و رسوب گیر الکترومغناطیسی ( •

 شیلنگ گاز مناسب و استاندارد: استفاده از شیلنگ آب به جاي شیلنگ گاز مجاز نمی باشد. •
 ی باشد.شیلنگ آب مناسب: اولویت در استفاده از شیلنگ حصیري م •
شیرهاي قطع و وصل مناسب آب ورودي و خروجی از پکیج: این شیرها جهت افزایش آسایش و سرعت تعمیرات دستگاه  •

 پیشنهاد می گردد و الزامی نمی باشد.

 در پکیج هاي فن دارنصب دودکش  -2-7
ذکر شده  باشد و کلیه مسایل ایمنیانتخاب و نصب دودکش مناسب به دستگاه باید کامال با ضوابط و مقررات محلی تطبیق داشته 

 د.در دفترچه راهنماي سازنده باید به دقت رعایت شون

جهت نصب دودکش در پکیج هاي فن دار به راهنماي دودکش که در اختیار واحد خدمات پس از فروش پکیج هاي فرولی می باشد 
 مراجعه نمایید.

نتخاب دودکش و استفاده از قطعات نامرغوب را تحت شرکت آسیب هاي ناشی از عدم رعایت نکات فنی در نصب و ا
 هیچ شرایطی نخواهد پذیرفت.

 

 تعمیر و نگهداري.3
تنظیمات دستگاه، تبدیالت، راه اندازي و عملیات نگهداري از دستگاه باید تنها به وسیله افراد واجد شرایط و متخصصین مجاز  کلیه

 تگاهعهده نخواهد داشت و دس در قبال خسارات ناشی از آن بر گونه مسئولیتی راصورت شرکت هیچ  در غیر این .پذیردشرکت انجام 
 .مشمول گارانتی نخواهد بود نیز

 :دستگاهراه اندازي  - 3-1

 به منظور راه اندازي دستگاه موارد ذیل را به دقت بررسی نمایید:

 :ه اندازي دستگاه براي اولین باررا قبل از يکنترل و بررسی ها
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ورودي و خروجی آب بهداشتی به دستگاه و شیرهاي بین پکیج و مدار گرمایش (شوفاژ، فن کویل، گرمایش شیرهاي  •
 از کف، داکت اسپیلیت و سایر مبدل هاي حرارتی) باز باشد.

 بار) پر شده و هواگیري شده باشد.5/1الی  1مدار گرمایش با فشار مناسب (بین  •

 نداشته باشد.هیچ نشتی آب در پکیج و مدار گرمایش وجود  •

 شیر گاز ورودي به دستگاه باز باشد و از برقراري جریان گاز اطمینان حاصل گردد. •

از عدم وجود نشتی گاز در پکیج و لوله ها و اتصاالت ورودي به آن اطمینان حاصل گردد. جهت اطمینان از عدم وجود  •
 این کار استفاده نگردد.)نشتی گاز از آب و کف صابون استفاده شود. (به هیچ وجه از شعله براي 

 اتصاالت الکتریکی و ارت دستگاه بطور صحیح متصل باشد.  •

 از عدم وجود هرگونه ماده یا مایع قابل اشتعال در نزدیکی پکیج و دودکش آن اطمینان حاصل شود. •

 دودکش مسدود نباشد. •

 :هنگام عملکرد دستگاه ،و بررسیکنترل 
 روشن نمایید. 3-1قسمت پکیج را مطابق با توضیحات داده شده در  •
 هیچ نشتی آب در پکیج و مدار گرمایش وجود نداشته باشد. •

 هیچ نشتی گاز در پکیج و لوله ها و اتصاالت ورودي به آن وجود نداشته باشد. •

 کارایی مناسب دودکش و لوله هاي هوا در حین عملکرد دستگاه بررسی شود. •
 بررسی شود.گردش مناسب آب بین پکیج و مدار گرمایش شوفاژ  •
 از کارکرد صحیح دستگاه در حالتهاي تولید آب گرم بهداشتی و گرمایش شوفاژ اطمینان حاصل شود. •
 باشند. شده تنظیمپارامترها به صورت صحیح تا جهت عملکرد مناسب دستگاه، بررسی نمایید  •

 
 ایراد یابی  -3-2

 عیوب:شیوه هاي تشخیص 
که درصورت بروز ایراد  باشد ند میهوشمپیشرفته و مجهز به سیستم ایرادیاب  DIVAtech Dپکیج شوفاژ دیواري فرولی مدل 

 )1شکل  11(قسمت  .روي صفحه نمایشگر ظاهر می گرددبر  چشمک زن د مربوطه به صورتک ،احتمالی
براي در این صورت باید . درجدول مشخص شده اند "A" شوند که با حرف بعضی از خطاها سبب خاموش شدن دائم دستگاه می

اگر دستگاه روشن نشد الزم است  ثانیه فشار دهید. 1را به مدت  )1شکل  6راه اندازي مجدد (قسمت  عملکرد مجدد دستگاه دکمه
مشخص شده اند. F" "ف شدن موقت دستگاه می شوند که با حرخاموش  خطاها سبب سایر که براي رفع ایراد دستگاه اقدام شود.
 گیرد. عملکرد خود را از سر می به صورت خودکار دستگاه ،ایراددر این حالت به محض برطرف شدن 
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 :دول ایراداتج
 راه حل ایراد  کد مربوطه

A01 روشن نشدن مشعل 
 بررسی باز بودن شیر گاز

 ریست کردن دستگاه
 در صورت تکرار یا برطرف نشدن ایراد تماس با مرکز خدمات سراسر کشور

A03 باال رفتن بیش از حد دما 
 هواگیري مدار گرمایش

 ریست کردن دستگاه (یکبار)
 در صورت تکرار یا برطرف نشدن ایراد تماس با مرکز خدمات سراسر کشور

F05 مشکل در خروج دود 
 بررسی دودکش و کالهک دودکش

 در صورت تکرار یا برطرف نشدن ایراد تماس با مرکز خدمات سراسر کشور

F20 تکرار یا برطرف نشدن ایراد تماس با مرکز خدمات سراسر کشوردر صورت  احتراق ناقص 

A21 احتراق ناقص 
 ریست کردن دستگاه

 در صورت تکرار یا برطرف نشدن ایراد تماس با مرکز خدمات سراسر کشور

F34  بررسی شبکه برق ولت می باشد 180ولتاژ برق مصرفی کمتر از 

F37 فشار پایین مدار شوفاژ 
 بار 1/5الی  1پر بودن مدار گرمایش با فشار بین اطمینان از  

 در صورت تکرار یا برطرف نشدن ایراد تماس با مرکز خدمات سراسر کشور

F43 باال رفتن بیش از حد دما 
 هواگیري مدار گرمایش

 در صورت تکرار یا برطرف نشدن ایراد تماس با مرکز خدمات سراسر کشور

A51  /مسیر ورود هواانسداد مسیر دودکش 

 بررسی دودکش و کالهک دودکش
 بررسی مسیر ورود هوا

 بررسی باز بودن شیر گاز
 ریست کردن دستگاه

 در صورت تکرار یا برطرف نشدن ایراد تماس با مرکز خدمات سراسر کشور
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 مشخصات و اطالعات فنی -4

 ابعاد -4-1

 
 ابعاد دستگاه )13شکل(

 



 
  

Divatech D F24/ F32/ F37 
 

18 

 :F24  DIVAtech D نماي کلی و قطعات اصلی پکیج -4-2

 

 نماي کلی دستگاه )14شکل(

 توضیحات:
 محفظه بسته -5
 خروجی آب گرم بهداشتی -8
 ورودي آب سرد بهداشتی -9

 پکیجخروجی مدار شوفاژ  -10
 ورودي مدار شوفاژ پکیج -11
 شیر اطمینان -14
 فن -16
 محفظه احتراق -19
 مشعل -22

 مبدل حرارتی مسی یکپارچه -27
 هود محفظه احتراق بسته  -28
 دریچه خروج دود -29

 پمپ سیرکوالتور مدار شوفاژ -32
 شیر تخلیه هواي اتوماتیک -36
 فیلتر آب سرد ورودي -37
 سنسور جداري آب گرم بهداشتی -42
 شیر گاز -44
 منبع انبساط -56

 شیر پرکن مدار شوفاژ -74
 الکترود جرقه زن و تشخیص شعله -81
 شیر سه راهه -95

 سوییچ فشار آب -114
 فلومتر -136
 برد فلومتر -137
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جدول اطالعات فنی -4-4  

 
 
 
 
 
 

Divatech D F37 Divatech D F32 Divatech D F24 شرح واحد 
39.7 34.4 25.8 kW بیشترین توان ورودي 

14 11.5 8.3 kW کمترین توان ورودي 

37 32 24 kW بیشترین توان خروجی مدار شوفاژ 

12.9 9.9 7.2 kW کمترین توان خروجی مدار شوفاژ 

37 32 24 kW بیشترین توان خروجی آب گرم بهداشتی 

12.9 9.9 7.2 kW کمترین توان خروجی آب گرم بهداشتی 

 راندمان دستگاه % 93 93 93.2

 %30راندمان در حالت توان  % 90.5 91 91

*** *** *** - (Directive 92/42 EEC) کالس انرژي 

3(<150MG/KWH) 3(<150MG/KWH) 3(<150MG/KWH) - NOxکالس 
17×1.35 15×1.35 11×1.35 No. × mm  طبیعینازل مشعل گاز 

20 20 20 mbar  طبیعیفشار گاز 

12 12 12 mbar در مشعل طبیعی بیشترین فشار گاز 

1.5 1.5 1.5 mbar در مشعل طبیعی کمترین فشار گاز 

4.20 3.64 2.73 m³/h  طبیعیبیشترین مصرف گاز 

1.48 1.22 0.88 m³/h  طبیعیکمترین مصرف گاز 

17×0.79 15×0.79 11×0.79 No. × mm نازل مشعل گاز مایع 

37 37 37 mbar فشار گاز مایع 

35 35 35 mbar بیشترین فشار گازمایع در مشعل 

5 5 5 mbar کمترین فشار گازمایع در مشعل 

3.10 2.69 2 kg/h بیشترین مصرف گاز مایع 

1.10 0.90 0.65 kg/h کمترین مصرف گاز مایع 

3 3 3 bar حالت گرمایش بیشترین فشار کارکرد در 

0.8 0.8 0.8 bar کمترین  فشار کارکرد در حالت گرمایش 
90 90 90 ˚C بیشترین دماي گرمایش 
1.5 1.2 1 liters حجم آب مدار گرمایش پکیج 
10 10 8 liters ظرفیت منبع انبساط 
1 1 1 bar فشار شارژ منبع انبساط 

21.1 18.3 13.7 l/min  درجه سلسیوس25براي اختالف دمايمیزان جریان آب گرم مصرفی 

17.6 15.2 11.4 l/min درجه سلسیوس30میزان جریان آب گرم مصرفی براي اختالف دماي 

X5D X5D X5D IP نرخ حفاظت 

230V/50HZ 230V/50HZ 230V/50HZ V/Hz منبع برق 

135 135 110 W حداکثر مصرف برق 
135 135 110 W  بهداشتیمصرف برق در حالت تولید آب گرم 

37 35 32 kg وزن 



 
  

Divatech D F24/ F32/ F37 
 

20 

هد پمپ سیرکوالتور: افت فشار/ نمودار -4-5  

:کیلووات 24هاي  پکیجپمپ  نمودار  

 

کیلووات: 37و  32نمودار پمپ پکیج هاي   

 

A = افت هد پکیج  
سرعت پمپ سیرکوالتور1,2,3 = 

  


