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 1صفحه 



 
PEGASUS D K 130 

 
 هاي کلی دستورالعمل 1
  ،از آنجایی که هشدارهاي قید شده در این دفترچه راهنما، اطالعات مهمی را جهت نصب

دهند، باید به دقت  اندازي، تعمیر و نگهداري صحیح و مناسب دستگاه به مصرف کننده می راه
 مطالعه شوند.

  (الینفک) شود و مصرف کننده  محصول محسوب می این دفترچه راهنما جزء جدایی ناپذیر
 باید به دقت از آن نگهداري کند.

  در صورت جابجایی دستگاه پس از نصب یا فروش آن، دقت شود که این دفترچه نیز به همراه
 دستگاه منتقل شده باشد تا در اختیار مصرف کننده جدید قرار گیرد.

  سرویس دستگاه باید توسط افراد واجد شرایط و متخصصین مجاز، مطابق با قوانین و نصب و
 هاي شرکت سازنده انجام پذیرد. مقررات حاکم و دستورالعمل

 از این  تواند سبب خسارات جانی و مالی شود. ینصب غیر اصولی و سرویس نادرست دستگاه م
اشتباهات در نصب و یا عدم رعایت  رو شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از

 اصولی نکات قید شده در این دفترچه را بر عهده نخواهد داشت.
  قبل از اقدام به انجام هرگونه شستشو و یا سرویس، برق دستگاه را توسط کلید اصلی جریان

 برق قطع کنید.
  غیر فعال کرده و در صورت بروز هر گونه ایراد در دستگاه و یا عملکرد نامناسب آن، دستگاه را

از هرگونه اقدامی براي تعمیر آن پرهیز نمایید، هرگونه تعمیر یا تعویض قطعات دستگاه باید 
 کنند، صورت پذیرد. بوسیله متخصصین مجاز شرکت که از قطعات اصلی استفاده می

 گیرد، عملکرد صحیح دستگاه با  سرویس سالیانه دستگاه که توسط متخصصین مجاز انجام می
 باشد. نماید و براي طول عمر دستگاه مفید می می ان باال را تضمینراندم

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

  دسترس اطفال قرار بگیرد.بندي محصول استفاده شده، نباید در  که جهت بستهموادي 
 

 دستورالعمل استفاده از دستگاه  2
 معرفی دستگاه 2-1

 مشتري گرامی
فرولـی، یکـی از صـدها محصـول بـا کیفیـت        زمینـی از حسن سلیقه شما در انتخاب پکـیج شـوفاژ   

ــزه  ــه آمی ــی ک ــادوام فرول ــی   و ب ــا م ــوژي روز دنی ــرد و تکنول ــه ف ــر ب ــی منحص ــد،  اي از طراح باش
ــکریم و   ــمیمانه متش ــوالت       ص ــا محص ــما را ب ــتر ش ــه بیش ــر چ ــایت ه ــوانیم رض ــدواریم بت امی

 تر خود جلب نماییم. تر و خدمات شایسته مرغوب
هـایی بـا رانـدمان بـاال جهـت تـامین آب گـرم         پکـیج  Pegasus D Kزمینـی  هاي شـوفاژ   پکیج

مـی تواننـد بـا سـوخت گـاز طبیعـی و یـا گـاز          باشـند و  بهداشتی و گرمایش مطبوع سـاختمان مـی  
هـا مجهـز بـه     ایـن دسـتگاه   ، کـه نیـاز بـه تنظیمـات مخصـوص بـه خـود دارنـد.        عمل نمایند مایع

بـه منظـور    هـاي چـدنی بـا طراحـی خـاص      پـره ، بـاز بـا محفظـه احتـراق    اتمسـفریک  یک مشعل 
ــال حــرارت،   ــه حــداکثر انتق ــه همــراه سیســتم اشــتعال الکترونیکــی و یــک میکــرو   دســتیابی ب ب

ایـن پکـیج شـوفاژ زمینـی، مجهـز بـه        باشـند.  دارد مـی  پروسسور کـه کنتـرل دسـتگاه را برعهـده    
لیتـر اسـت کـه توسـط یـک میلـه آنـد، در برابـر          130یک مخـزن آب گـرم بهداشـتی بـه حجـم      

 خوردگی محافظت شده است.
 

 صفحه کنترل 2-2

 
 صفحه کنترل  1شکل 

 
 دکمه کاهش دماي آب گرم بهداشتی -1
 دکمه افزایش دماي آب گرم بهداشتی -2
 دکمه کاهش دماي مدار شوفاژ – 3
 دکمه افزایش دماي مدار شوفاژ -4
 صفحه نمایشگر -5
 دکمه انتخاب حالت تابستانی/زمستانی -6

  (economy/comfort) دکمه انتخاب حالت اقتصادي/راحتی -7
  (reset)اندازي مجدد دکمه راه -8
 دکمه خاموش و روشن دستگاه -9

  (sliding temperature)دکمه منو براي کنترل درجه حرارت توام  -10
 رسیدن به درجه حرارت آب گرم بهداشتی نمودار -11
 عالمت آب گرم بهداشتی -12
 فعال بودن آب گرم بهداشتی -13
 رارات خروجی آب گرم بهداشتیدرجه ح -14
 (Comfort) و راحتی (eco) اقتصادي هاي حالت عالمت -15
 س شده توسط حسگر خارجی (انتخابی به همراه حسگر خارجی)درجه حرارت ح -16
 نصب حسگر خارجی ظاهر می شود (انتخابی) پس از -17
 درجه حرارت اتاق (انتخابی به همراه کنترل کننده درجه حرارت اتاق)  -18
 روشن بودن مشعل و نمایش توان آن  -19
 زدگی ضد یخودن سیستم فعال ب -20
 مدار شوفاژفشار  -21
 عالمت خطا -22
 درجه حرارت مدار شوفاژ -23
 عالمت مدار شوفاژ -24
 فعال بودن مدار شوفاژ -25
 رسیدن به درجه حرارت شوفاژ نمودار -26
 تابستانی فعال بودن حالت -27

 
 عالیم در حین کار دستگاه 

 مدار گرمایش شوفاژ
فرمان ترموستات اتاقی اسکار، یا برنامه  هتواند به واسط درخواست گرمایش محیط که میهنگام در 

زن  صورت چشمکه عالمت هواي گرم بزمانبندي گرمایش و یا کاهش دماي آب ایجاد شده باشد، 
 اعالئم پیشرفت دم ).1شکل  25و  24شود. (قسمت  در باالي عالمت رادیاتور نمایش داده می

درجه حرارت تنظیم شده براي مدار شوفاژ  با توجه به اختالف درجه حرارت با )1شکل  26(قسمت 
) مقدار واقعی دماي گرمایش را نشان 1شکل  23در این حالت، نمایشگر (قسمت  .شوند روشن می

 .دهد می

 
 2شکل 

 
 )Comfort(حالت  آب گرم بهداشتی

صورت ه ب ،شیر آبتصویر تولید آب گرم بهداشتی، عالمت آب گرم در زیر درخواست هنگام در 
راحتی یا  مطمئن باشید عملکرد ).1شکل  13و  12شود (قسمت  نمایش داده می زن چشمک

Comfort  (قسمت  یشرفت دما براي آب گرم بهداشتیپعالئم  ) فعال باشد.1شکل  15(قسمت
با توجه به اختالف درجه حرارت خوانده شده توسط حسگر درون آب مخزن براي آب  )1شکل  11

) مقدار واقعی دماي آب 1شکل  14این حالت، نمایشگر (قسمت  در گرم بهداشتی روشن می شوند.
 می دهد.گرم مصرفی را نشان 

 
 3شکل 

 
 )ecoمجزا کردن مخزن آب داغ (حالت 

گردد. در  ) مخزن آب گرم بهداشتی فعال میcomfortدر صورت تنظیم دستگاه به حالت راحتی (
شود. در صورت تنظیم دستگاه  ) نمایش داده می1شکل  15(قسمت  comfortاین حالت عالمت 

 ecoگردد. در این حالت عالمت  ) مخزن آب گرم بهداشتی غیر فعال میecoبه حالت اقتصادي (
 دکمه نتوان با فشار داد را می گرممخزن آب شود.  ) نمایش داده می1شکل  15(قسمت 

 2صفحه 
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eco/comfort  براي فعال سازي مجدد حالت راحتی .ردمدار خارج ک از) 1شکل  7(قسمت، 

 مجددا باید فشار داده شود.) 1شکل  7(قسمت  eco/comfort دکمه
 

 روشن و خاموش کردن 2-3
 در حالتی که دستگاه به برق متصل نباشد

 
 دستگاه به برق متصل نیست 4شکل 

 

 .زدگی عمل نخواهد کرد زمانی که گاز و یا برق دستگاه وصل نباشد، سیستم ضد یخ
زدگی در زمستان و هنگامی که مدت  براي جلوگیري از آسیب دستگاه در برابر یخ

شود که تمام آب موجود در  کنید، توصیه می زمان طوالنی از دستگاه استفاده نمی
مدار آب گرم بهداشتی و شوفاژ دستگاه خالی شود. براي اطالعات بیشتر به 

 مراجعه کنید. 3 -3بخش
 

 آغاز به کار دستگاه
 .شیر گاز ورودي به دستگاه را باز کنید 
  وصل کنید برق را بهدستگاه. 

 
 آغاز به کار دستگاه 5 شکل

  دهد. ثانیه ابتدایی، صفحه نمایشگر نسخه نرم افزاري دستگاه را نیز نمایش می 5در مدت 
 صفحه نمایشگر عالمت ،ثانیه 120دت م به FH  هواگیري را نشان خواهد داد که بیانگر پروسه

  .ی استیسیستم گرما از
  زمانی که عالمتFH دستگاه به طور اتوماتیک آماده تولید آب گرم بهداشتی و یا  ،ناپدید شد

 باشد. تامین گرمایش محیط می

 

در صورتی که بعد از تالش دستگاه جهت روشن شدن مشعل، مشعل روشن نشود، 
ثانیه صبر  15بر روي صفحه نمایش داده خواهد شد. در این حالت  A01خطاي 

را فشار دهید. عملیات روشن شدن مجدد آغاز خواهد شود.  RESETکنید و دکمه 
اگر مجدد مشعل روشن نشد، به بخش عیب یابی مراجعه کرده و یا با مرکز تماس 

 تماس بگیرید. 02161056سراسر کشور، 
 

 

دلیل برق ورودي به دستگاه قطع شود، مشعل دستگاه خاموش در صورتی که به هر 
شود. پس از وصل برق، دستگاه به صورت اتوماتیک روشن  شده و شیر گاز بسته می

 گیرد. شده و در تنظیمات قبلی قرار می
 

 خاموش کردن دستگاه
  .ثانیه فشار دهید 1 به مدترا  )1شکل  9(قسمت  on/off دکمه

 
 خاموش کردن دستگاه 6 شکل

 
گرمایش در این حالت  باشد. هنگامی که دستگاه خاموش است، برد الکترونیکی کماکان فعال می

 . ماند زدگی همچنان فعال باقی می سیستم ضد یخاست، ولی شوفاژ و آب گرم بهداشتی غیر فعال 
 ثانیه فشار دهید. 1را به مدت  )1شکل  9(قسمت  on/off براي روشن کردن مجدد دستگاه دکمه

 
 7شکل 

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

 
 خاموش کردن دستگاه براي دوره طوالنی مدت

  دکمهon/off .دستگاه را فشار دهید 
  ید.ببندورودي به دستگاه را شیر گاز 
  از برق جدا کنید.دستگاه را 

 

زدگی در زمستان و هنگامی که مدت  براي جلوگیري از آسیب دستگاه در برابر یخ
شود که تمام آب موجود در  کنید، توصیه می زمان طوالنی از دستگاه استفاده نمی

 مدار آب گرم بهداشتی و شوفاژ دستگاه خالی شود.
 

 تنظیمات 2-4
 تغییر حالت تابستانی و زمستانی

 ثانیه فشار دهید. 1را به مدت  )1شکل  6(قسمت  summer/winter دکمه

 
 8شکل 

در این حالت ). 1شکل  27گیرد و عالمت حالت تابستانی (قسمت  قرار میتابستانی در حالت اه دستگ
 .ماند فعال باقی میکماکان زدگی  . سیستم ضد یخکند ط آب گرم بهداشتی را تهیه میدستگاه فق

را به مدت یک ) 1شکل  6(قسمت  summer/winterدکمه براي فعال کردن حالت زمستانی 
 شود. شکل خورشید از روي صفحه نمایشگر حذف می ثانیه فشار دهید.

 
 تنظیم درجه حرارت مدار شوفاژ

رجه آب براي مدار شوفاژ را از توان د می ،)1شکل  4و 3(قسمت پایین،  -+ و هاي با استفاده از دکمه
دماي شوفاژ کمتر شود  تغییر داد. توصیه میدرجه سانتیگراد  80 تا حداکثردرجه سانتیگراد  30 حداقل

 درجه سانتیگراد تنظیم نشود. 45از 

 
 9شکل شماره 

 
 تنظیم درجه حرارت آب گرم بهداشتی

رارت براي آب گرم توان درجه ح می ،)1شکل  2و1(قسمت باال،  -+ وهاي  با استفاده از دکمه
 درجه سانتیگراد تنظیم کرد. 65 تا حداکثردرجه سانتیگراد  10 از حداقلبهداشتی را 

 
 10شکل 

  

 3صفحه 
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 )انتخابی(تنظیم درجه حرارت اتاق با استفاده از ترموستات اتاقی 

توان دماي مطلوب محیط را تنظیم نمود. اگر ترموستات اتاقی نصب  با استفاده از ترموستات اتاقی می
 دارد. را برروي دماي تنظیم شده نگه مینشده باشد، دستگاه، دماي مدار شوفاژ 

 
 تنظیم درجه حرارت اتاق با استفاده از ترموستات اتاقی هوشمند (انتخابی)

با استفاده از ترموستات اتاقی هوشمند دماي اتاق در روزهاي مختلف هفته و ساعات مختلف روز 
 مراجعه کنید. قابل تنظیم است. جهت اطالعات بیشتر به دفترچه ترموستات اتاقی هوشمند

 
 متغیردرجه حرارت 

 5(قسمت دستگاه صفحه کنترل به دستگاه متصل شود، (انتخابی)  حسگر خارجیصورتی که  در
در این حالت، سیستم کنترل پکیج . ی فضاي بیرون را نمایش خواهد داددرجه حرارت واقع) 1شکل 

راحتی بیشتر و صرفه جویی در کند.و جهت ایجاد  شوفاژ دیواري بر اساس نمودارهاي جبران کار می
رجه حرارت بیرون 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 بیرون،  تنظیم خواهد کرد
شکل  4و3(قسمت پایین،  -+/دماي هاي  جبران کاهش می یابد. درجه حرارت تنظیم شده با دکمه

تنظیمات مربوط باید در  کند. ین میعیرا تشوفاژ را باالترین درجه حرارت تولید شده در مدار  ،)1
مصرف کننده نیز هنگام نصب دستگاه توسط تکنسین فرولی انجام گیرد. البته تغییرات الزم توسط 

 پذیر خواهد بود. امکان
 

 دماي مبدامنحنی جبران و 
را ) 11(شکل جبران . شماره منحنی را یک بار فشار دهید) 1شکل  10(قسمت  modeدکمه 

)، تغییر داد. 1شکل  2و  1باال (قسمت  -+/هاي  توان آن را بوسیله دکمه که میخواهید کرد مشاهده 
، 0انتخاب نمایید. با انتخاب شماره  13، با توجه به شکل 10تا  1شماره منحنی مورد نظر را از 

 شود. درجه حرارت متغیر غیر فعال می سیستم

 
 نمودار جبران 11شکل 

) مبدا 14منوي تنظیم دماي (شکل به ، )1شکل  4و  3(قسمت پایین  -+/هاي  با فشار دادن دکمه
 قابل تنظیم و انتخاب هستند.)، 1شکل  2و  1باال (قسمت  -+/هاي  که با دکمهشوید  وارد می

 
 12شکل 

در  درجه حرارت متغیر خارج شوید. تنظیمات را فشار دهید تا از) 1شکل  10(قسمت  modeدکمه 
شود از منحنی باالتر  کنید، پیشنهاد می پایین است و احساس سرما میصورتی که درجه حرارت اتاق 

به تنظیمات ادامه دهید و تاثیر آن را  اي با کم و زیاد کردن پله . به صورتو برعکساستفاده نمایید 
 .ر درجه حرارت اتاق ارزیابی کنیدب

 
 نمودارهاي جبران 13شکل 

 
 مثالی از جابجایی نمودار جبران 14شکل 

 
 تنظیمات ترموستات اتاقی هوشمند

 

تواند  در صورت استفاده از ترموستات اتاقی هوشمند (انتخابی) تنظیمات باال می
)، دماي 1شکل  5انجام شود. همچنین صفحه نمایش دستگاه (قسمت  زیرطبق 

گیري شده  واقعی اتاق را نشان خواهد داد که توسط ترموستات اتاقی هوشمند اندازه
 است.

 
تنظیمات بر روي صفحه کنترل دستگاه و صفحه ترموستات اتاقی  تنظیمات دماي شوفاژ

 هوشمند قابل انجام است.
تنظیمات دماي آب 

 بهداشتی
تنظیمات بر روي صفحه کنترل دستگاه و صفحه ترموستات اتاقی 

 هوشمند قابل انجام است.
تنظیم حالت تابستانه بر روي ترموستات اتاقی هوشمند در اولویت است  حالت تابستانی/زمستانی

 و دستگاه طبق تنظیمات ترموستات اتاقی هوشمند کار خواهد کرد.
ت غیر فعال کردن آب بهداشتی بر روي ترموستات اتاقی در صور حالت آسایش/اقتصادي

هاي  گیرد و دکمه قرار می (eco)هوشمند، دستگاه در حالت اقتصادي 
 شوند. ) غیر فعال می1شکل  2و  1باال (قسمت  -+/

در صورت فعال کردن آب بهداشتی بر روي ترموستات اتاقی هوشمند، 
گیرد. در این حالت  قرار می (comfort)دستگاه در حالت آسایش 

 ) فعال خواهد شد.1شکل  7(قسمت  eco/comfortدکمه 
تنظیمات درجه حرارت متغیر میتواند بر روي دستگاه و یا بر روي  درجه حرارت متغیر

ترموستات اتاقی هوشمند انجام شود. در این حالت، تنظیمات انجام 
 بود.شده بر روي صفحه کنترل دستگاه در اولویت خواهد 

 
 تنظیم فشار آب سیستم

از  بار باشد. اگر فشار سیستم به کمتر 1فشار مدار شوفاژ هنگامی که آب مدار سرد است، باید تقریبا 
 .دهد را نمایش می) 15(شکل  F37خطاي ،حداقل مقدار آن افت نماید، صفحه نمایشگر دستگاه

 
 آب دستگاهفشار  پایین بودن ایراد 15شکل 

 
بار رسید، هواگیري  1پس از اینکه فشار مدار گرمایش احیا شد و به باالتر از 

 شود. نمایش داده می FHشود و عالمت  ثانیه انجام می 120خودکار به مدت 
 

 نصب 3
 توضیحات عمومی  3-1

نصب دستگاه باید توسط افراد واجد شرایط و متخصصین مجاز، مطابق با قوانین و ضوابط حاکم 
 هاي شرکت سازنده انجام پذیرد. دستورالعملو محلی 

 
 مکان نصب 3-2

هاي تامین هوا  و دریچهاتاقی که به صورت مناسب تهویه می شود بایست در  پکیج شوفاژ زمینی می
د. پکیج شوفاژ زمینی نصب گردبا فضاي بیرون را دارد و مطابق استاندارها و قوانین محلی است، 

هاي تامین هوا با فضاي بیرون را  مناسب تهویه می شود و دریچهبایست در اتاقی که به صورت  می
دارد و مطابق استاندارها و قوانین محلی است، نصب گردد. در صورتی که در محل نصب پکیج 

هاي مکنده هوا وجود داشته باشد، ابعاد دریچه  هاي گازسوز دیگر و دستگاه شوفاژ زمینی، دستگاه
ها را  راحی شود که بتواند هواي کارکرد همزمان تمام دستگاهبایست به صورتی ط تامین هوا می

، مواد به دلیل نفوذ به مشعل دستگاه محل نصب دستگاه باید عاري از هرگونه گرد و غبار تامین کند.
خشک بوده و در معرض قابل اشتعال، اشیاء و یا گازهاي خورنده باشد. محل نصب دستگاه باید 

 .زدگی نباشد باران، برف و یخ

 
چنانچه دستگاه داخل و یا بین کابینت نصب گردد، فضاي کافی براي جابجایی، باز 

 کردن کاورها و سرویس و نگهداري آن در نظر گرفته شده باشد.
 4صفحه 
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 لوله کشی دستگاه 3-3

ظرفیت گرمایشی دستگاه باید مطابق با قوانین و مقررات حاکم و بر اساس محاسبات گرمایش مورد 
بایست براي کارکرد  مورد نیاز آن میو تجهیزات نیاز ساختمان از قبل تعیین شده باشد. سیستم 

ي ها دستگاه، شیرهاي متصل به  در مسیر لولهشود  توصیه می صحیح و متناسب در نظر گرفته شود.
 قطع و وصل تعبیه گردد تا در صورت لزوم بتوان دستگاه را از مدار جدا کرد.

 

خروجی شیر اطمینان باید به محلی مناسب متصل باشد تا در صورت افزایش 
احتمالی فشار مدار شوفاژ و سر ریز شدن آب، از پخش شدن آب در محیط جلوگیري 

ان باعث آب گرفتگی شود، گردد. در غیر اینصورت، چنانچه باز شدن شیر اطمین
شرکت سازنده دستگاه هیچ گونه مسئولیتی را درقبال خسارات ناشی از آن برعهده 

 نخواهد داشت.
 

 
 هاي آب به عنوان ارت الکتریکی استفاده نکنید. به هیچ عنوان از لوله

 
ها را به صورت کامل شستشو دهید و از خروج تمام ضایعات و  کشی قبل از نصب دستگاه، لوله

اتصاالت را توانند در عملکرد دستگاه تاثیر بگذارند، مطمئن شوید.  ها که می هاي درون لوله ناخالصی
 هاي روي دستگاه اجرا کنید. و برچسب 5با توجه به دستورالعمل قسمت 

 
  مشخصات آب سیستم

جلوگیري از بایست از سیستم مناسب جهت  ، میباشد ppm 250که سختی آب بیش از  صورتی در
وجود رسوب در مبدل عالوه بر رسوب گذاري احتمالی آّب داخل مبدل حرارتی دستگاه استفاده شود. 

کاهش راندمان دستگاه و در نتیجه مصرف بیشتر سوخت، سبب کاهش عمر مفید دستگاه نیز خواهد 
استفاده از  برسد. ppm 150گیر، سختی آب نباید به کمتر از  در صورت استفاده از سختیشد. 

شود  هایی که آب مدار در گردش مدام تعویض می گیر در سیستم هاي بزرگ و یا سیستم سختی
 اجباري است.

 

گیـر در مسـیر آب سـرد ورودي نصـب شـده باشـد، بایـد توجـه داشـت           اگر سختی
کـاهش پیـدا نکنـد. زیـرا در ایـن صـورت عمـر میلـه          که سختی آب بـیش از حـد  

 آند منیزیم نصب شده داخل مخزن آب گرم بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.
 

 ها ، ضد یخ، مواد افزودنی و بازدارندهسیستم ضد یخ زدگی
درجه  6زدگی مجهز است و در صورت کاهش دماي مدار شوفاژ تا  دستگاه به سیستم ضد یخ نای

سانتیگراد، عمل خواهد کرد و دستگاه در حالت گرمایش محیط به صورت اتوماتیک روشن خواهد 
در صورت لزوم امکان  فعال نخواهد شد.در صورت قطع بودن گاز و یا برق دستگاه، این سیستم  شد.

ها وجود دارد. به شرطی که تولید کننده این مواد و  ، مواد افزودنی و سایر بازداندهضد یخز استفاده ا
مایعات، متناسب بودن جهت سیستم و عدم آسیب به قطعات، مواد و سیستم دستگاه را تضمین 

هاي معمولی و سایر مواد افزودنی و بازدارنده معمولی که مخصوص  استفاده از ضدیخ نمایند.
 اي گرمایشی نبوده و با قطعات، مواد و سیستم دستگاه سازگار نیستند، ممنوع است.ه سیستم

 

زدگـی تـا زمـانی کـه بـرق و گـاز دسـتگاه متصـل باشـد، فعـال            سیستم ضـد یـخ  
شـود هنگـامی کـه از دسـتگاه در زمسـتان بـراي مـدت         شود. لـذا توصـیه مـی    می

ــی  ــتفاده نم ــوالنی اس ــان ط ــخ  زم ــوگیري از ی ــت جل ــود، جه ــی،  ش ــام آب زدگ تم
 موجود در مدار آب گرم و شوفاژ دستگاه تخلیه شود.

 
 اتصال گاز 3-4

 

قبل از اتصال دستگاه به مدار گاز از تطابق دستگاه با سوخت فراهم شده اطمینان 
ها را قبل از اتصال کنترل و تمیز کنید تا  هاي گاز و بست حاصل کنید. کلیه لوله

 یح دستگاه نشوند.ضایعات و اجسام خارجی مانع از عملکرد صح
فلزي صلب و یا بر اساس قوانین محلی و توسط لوله باید ) 25(شکل به شبکه گاز  دستگاهاتصال 

شلنگ استیل یکپارچه انجام گیرد و یک شیر قطع و وصل گاز در مسیر آن قرار گیرد. گازبند بودن 
کنتور گاز باید متناسب به مصرف همزمان تمام  بایست بررسی شود. سایز اتصاالت میتمام 

بر اساس قوانین باید شوفاژ زمینی قطر لوله اتصال گاز به پکیج هاي گازسوز نصب شده باشد.  دستگاه
 یر انتخاب شود.با توجه به طول و افت فشار مسمحلی و 

 
 هاي گاز به عنوان ارت الکتریکی استفاده نکنید. به هیچ عنوان از لوله

 
 
 
 
 
 
 

 الکتریکیاتصاالت  3-5
 اتصال به شبکه برق

 

شـود کـه اتصـال زمـین مناسـب       امنیت مدار برق دستگاه تنها زمـانی تضـمین مـی   
سیسـتم  نین محلـی اجـرا شـده باشـد. تناسـب      آن به صورت صحیح بر اسـاس قـوا  

ط تکنسـین مـاهر و باتجربـه بررسـی شـده باشـد. در       سـ بایست تو اتصال زمین می
سیســتم اتصــال بــه زمــین، تولیــد کننــده هیچگونــه هــیچ  صــورت عــدم کــارایی 

ــین از       ــرد. همچن ــد ک ــول نخواه ــی را قب ــدمات ناش ــال ص ــدي در قب ــه تعه گون
تناســب ظرفیــت سیســتم بــرق جهــت تــامین انــرژي الزم بــراي کــارکرد صــحیح 

 دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
به  اتصال دستگاه است.بوده و آماده اتصال به شبکه برق  Yسیم جریان برق دستگاه یک کابل 

هاي آن حداقل  باید یک اتصال دایمی باشد و در مسیر آن یک کلید دوگانه که فاصله کنتاکتشبکه 
آمپر، قرار گیرد. در زمان اتصال به شبکه برق اتصال صحیح نول، فاز و  3میلیمتر است و یک فیوز  3

اتصال به ل و سیم زرد سبز خط ی خط نواي خط فاز، سیم آب بایست رعایت شود. سیم قهوه ارت می
سانتیمتر از  2زمین است. در هنگام نصب یا تعویض کابل دقت شود طول سیم اتصال به زمین، 

 طول دو سیم دیگر بلندتر باشد.

 

گـاه نبایـد شخصـا اقـدام بـه تعـویض کابـل دسـتگاه بکنـد. در           مصرف کننده هیچ
صــورت صــدمه دیــدن کابــل دســتگاه را خــاموش کنیــد و کابــل را فقــط توســط  
ــا از    ــرق تنه ــل ب ــویض کاب ــد. در صــورت تع ــویض کنی سرویســکار متخصــص تع

بــا قطــر   HAR H05 VV-F” 3x0.75mm2“کابــل بــا مشخصــات   
 تفاده شود.میلیمتر اس 8خارجی حداکثر 

 
 ترموستات اتاقی (انتخابی)

 

 ه باشند. اتصال برقتنباید اختالف پتانسیل داشاتاقی ترموستات هاي  مهم! کنتاکت
دیدگی برد الکترونیکی  ولت به سوکت ترموستات اتاقی دستگاه، موجب آسیب 220

 دستگاه خواهد شد.
 

 

برق زمان یا ترموستات اتاقی هوشمند،  در صورت استفاده از سیستم تنظیم
بایست جداگانه از طریق تابلو برق و یا باطري تامین گردد و نباید به  ترموستات می

 برق دستگاه متصل شوند. 
 

 هاي برق دسترسی به ترمینال
 .)16(شکل اند، باز کنید و روکش مربوطه را بردارید  را که در باالي تابلو کنترل قرار گرفته Aدو پیچ 
ریموت  و گیر زمان اندازه ،ترموستات اتاقی ،خارجیماي سنسور دهاي دستگاه براي اتصال  ترمینال

 کشی دستگاه مراجعه کنید. براي اطالعات بیشتر به نقشه سیم خواهند بود.قابل دسترسی 

 
 هاي برق دسترسی به ترمینال 16شکل 

 اتصال دودکش 3-6
باید کامال با ضوابط و مقررات محلی تطبیق داشته باشد انتخاب و نصب دودکش مناسب به دستگاه 

قطر دودکش  و کلیه مسایل ایمنی ذکر شده در دفترچه راهنماي سازنده باید به دقت رعایت شوند.
 50تر یا حداقل برابر با آن باشد و از خروجی دستگاه حداقل  باید از قطر خروجی دستگاه بزرگ

نمایش داده  24باشد. قطر خروجی دودکش دستگاه در شکل سانتیمتر به صورت عمودي نصب شده 
 شده است.

 
شرکت آسیب هاي ناشی از عدم رعایت نکات فنی در نصب و انتخاب دودکش و 

 استفاده از قطعات نامرغوب را تحت هیچ شرایطی نخواهد پذیرفت.
 

 
  

 5صفحه 
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 نگهداري تعمیرات و 4

باید توسط  این راهنما،در ه توضیح داده شدتمام تنظیمات، تغییرات و عملیات نگهداري و تعمیر 
شرکت هیچ گونه تعهدي در  انجام شود.اساس استاندارد  خصص و تایید شده برسرویسکاران مت

غیر متخصص و انجام شده توسط افراد و تعمیرات قبال صدمه و یا حوادث ایجاد شده در اثر تغییرات 
 گیرد. عهده نمی غیره تایید شده را به

 
 ي دستگاهانداز راه 4-1

 

اندازي دستگاه باید توسط سروسیکاران متخصص و تایید شده انجام شود. تمام  راه
تغییر فصل به دستگاه و  اندازي و بعد از هر تعمیر و یا تغییر ها در اولین راه بررسی

  صورت کامل توسط سرویسکاران متخصص انجام شود.
 

 قبل از روشن کردن دستگاه
 و ورودي و خروجی را باز کنید. تمام شیرهاي بین دستگاه 
 .خط لوله گاز ورودي هواگیري شده باشد و از وجود گاز در آن اطمینان حاصل کنید 
 با استفاده از آب کنیدهاي گازي اطمینان حاصل کنید. در حین کار احتیاط  از سفت بودن بست .

 اطمینان حاصل کنید.ها و اتصاالت گازي  لولهبندي  آبو صابون از 
 را از آب پر کنید و اطمینان حاصل کنید که دستگاه به صورت کامل با استفاده از  دستگاه

 شیرهاي هواگیر تعبیه شده در دستگاه، هواگیري شده باشد.
 از کافی بودن فشار منبع انبساط اطمینان حاصل کنید. 
  اطمینان حاصل کنید. ها و اتصاالت در لولهاز عدم نشتی آب 
  یکی و ارت مدار الکتر صحیحاز اتصال(earth) .سیستم اطمینان حاصل کنید 
 .از کافی بودن فشار گاز ورودي و تنظیم بودن شیر گاز اطمینان حاصل کنید 
 حرارتی قرار نداشته باشد. مولدزا در نزدیکی  هیچ گونه ماده آتش 

 
 روشن کردن دستگاه 4-2
 .شیر گاز ورودي به دستگاه را باز کنید 
 .دستگاه را به برق وصل کنید 
 دهد. می شانثانیه ابتدایی، صفحه نمایشگر نسخه نرم افزاري دستگاه را نیز ن 5مدت  در 

  ثانیه، صفحه نمایشگر عالمت  120به مدتFH  را نشان خواهد داد که بیانگر پروسه هواگیري
 از سیستم گرمایی است. 

  زمانی که عالمتFH اشتی و یا ناپدید شد، دستگاه به طور اتوماتیک آماده تولید آب گرم بهد
 باشد. تامین گرمایش محیط می

 

 

در صورتی که بعد از تالش دستگاه جهت روشن شدن مشعل، مشعل روشن نشود، 
ثانیه صبر  15بر روي صفحه نمایش داده خواهد شد. در این حالت  A01خطاي 

را فشار دهید. عملیات روشن شدن مجدد آغاز خواهد شود.  RESETکنید و دکمه 
اگر مجدد مشعل روشن نشد، به بخش عیب یابی مراجعه کرده و یا با مرکز تماس 

 تماس بگیرید. 02161056سراسر کشور، 
 
 

 

در صورتی که به هر دلیل برق ورودي به دستگاه قطع شود، مشعل دستگاه خاموش 
. پس از وصل برق، دستگاه به صورت اتوماتیک روشن شود شده و شیر گاز بسته می

 گیرد. شده و در تنظیمات قبلی قرار می
 

 هاي زمان روشن بودن بررسی
 بندي مسیر گاز و مدار آب اطمینان حاصل کنید. از آب 
  کنید.اطمینان حاصل  صحیح گازهاي حاصل از احتراق،از عملکرد صحیح دودکش و تخلیه 
  کشی اطمینان سیستم لولهصحت عملکرد و لوازم گرمایش و  دستگاهاز جریان صحیح آب بین 

 کنید. حاصل
  گاز در دو حالت گرمایش شوفاژ و آب گرم مصرفی اطمینان حاصل  مداراز عملکرد صحیح

 کنید.
  ،و تشخیص ن ز از عملکرد صحیح سیستم جرقهبا روشن و خاموش کردن چندین باره دستگاه

 .اطمینان حاصل کنیدشعله، 
  اطمینان حاصل کنید. 3-5مصرف گاز براساس جدول فنی بخش  میزاناز 
 .از روشن شدن صحیح دستگاه در هنگام درخواست آب گرم بهداشتی اطمینان حاصل کنید 

کنترل کنید که با بازکردن آب گرم بهداشتی مدار شوفاژ غیر فعال و مدار آب گرم بهداشتی به 
 درستی فعال شود.

 ب بهداشتی دستگاه به میزان مناسب اطمینان حاصل کنید. این کار از میزان افزایش دماي آ
ها در نزدیکترین نقطه به دستگاه انجام شود. از  گیري باید توسط ابزار مناسب انجام شده و اندازه

 هاي حسی توسط دست پرهیز کنید. بررسی

 حاصل نمایید. پارامترهاي دستگاه را مجدد کنترل نمایید و از صحت آنها اطمینان 
 

 نگهداري 4-3

 
 هاي زیر فقط باید توسط سروسیکاران متخصص و تایید شده انجام شود. فعالیت

 
 دستگاه و دودکشاي  بازرسی دوره

 حداقل به صورت ساالنه انجام شود. هاي زیر شود مراحل و بررسی توصیه می
 درستی کار کنند.ها و غیره، به  تاتترموسشیرگاز،  و ایمنی، مانندکنترل هاي  سیستم 
 .لوله دودکش باید تمیز و عاري از اجسام خارجی و دوده باشد 
  از دودکش خارج شود.گازهاي حاصل از احتراق به درستی 
 ها و اتصاالت گاز و آب، سفت و آبند باشند. لوله 
 از به ی. در صورت نل و مبدل حرارتی باید تمیز و عاري از اجسام خارجی و رسوب باشندعمش

 ري بر اساس بخش بعد عمل شود.کا یزتم
  ته باشند.فقرار گر حصورت صحیبه بوده و الکترودهاي دستگاه باید عاري از رسوب 
  بار برسانید. 1در غیر اینصورت فشار را به  باشد.بار  1وقتی آب مدار سرد است ، مدار فشار آب 
  شده باشد. شارژمنبع انبساط به درستی 
 گی نداشته باشد.گرفت ها و مسیر آنرده به درستی کار کهاي دستگاه  پمپ 

 

 
 بایست هر شش ماه یکبار تعویض گردد. آند منیزیم مخزن آب بهداشتی می

 
 تخلیه آب مخزن آب بهداشتی و آب مدار گرمایش

  استفاده نمایید. پس از بستن شیر آب 18(شکل  233جهت تخلیه مخزن آب بهداشتی، از شیر (
شیرهاي آب گرم ساختمان، مانند شیر حمام، ظرفشویی،  سرد ورودي به دستگاه، یکی از

 دستشویی یا غیره را باز کنید تا آب مخزن کامل تخلیه گردد.
  استفاده کنید. جهت تخلیه، 18(شکل  275براي تخلیه کامل آب مدار گرمایش، از شیر (

نیز نمایش داده شده است را از حالت  17) که در شکل 18(شکل  179شیرهاي یکطرفه 
تمام شیرهاي ارتباطی بین دستگاه و مدار گرمایش ساختمان را باز نمایید  یکطرفه خارج نمایید.

و شیر هواگیري یکی از رادیاتورها را نیز باز کنید. اگر محل نصب دستگاه از یک یا چند 
 کشی مربوطه را جداگانه تخلیه نمایید. هاي لوله رادیاتور باالتر است، آن رادیاتورها و قسمت

 هت تخلیه آب دستگاه بدون تخلیه آب مدار ساختمان، شیرهاي ورودي و خروجی به دستگاه ج
) را در 18(شکل  179) را کامل باز کنید. سپس شیر یکطرفه 18(شکل  255را ببندید و شیر 

 ) را باز کنید.18(شکل  197حالت دوطرفه قرار دهید. نهایتا شیر 
 

 

قبل از پر کردن مجدد سیستم، به یاد داشته باشید که شیرهاي تخلیه و شیرهاي 
)، در وضعیت 18(شکل  179هواگیري رادیاتورها بسته شده باشند و شیر یکطرفه 

 یکطرفه قرار گرفته باشد.
 

 
 17شکل 
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 مشخصات و اطالعات فنی 5
 ، اتصاالت و قطعات اصلیابعاد 5-1

 
 نماي روبروي دستگاه 18شکل 

 

 
 نماي جانبی دستگاه 19شکل 

 

 
 

 نماي پشت دستگاه 20شکل 
 
 ”½ ورودي گاز 7

 ”1 خروجی مدار شوفاژ پکیج 10
 ”1 ورودي مدار شوفاژ پکیج 11
 شیر اطمینان مدار شوفاژ 14
 پمپ مدار گرمایش 32
 هواگیر اتوماتیک 36
 منبع انبساط آب بهداشتی (انتخابی) 40
 شیرگاز 44
 منبع انبساط 56
 ن (انتخابی)کشیر پر 74
 میله آند 97

 پمپ گرمایش مخزن آب گرم بهداشتی 130
 ترموستات مخزن آب گرم بهداشتی 143
 غالف ترموستات مخزن آب گرم بهداشتی  178
 شیر یکطرفه 179
 مخزن آب گرم بهداشتی 180
 محل اتصال خط برگشت آب گرم بهداشتی 192
 شیر هواگیر دستی 197
 ”¾ شتیخروجی آب گرم بهدا 209
 ”¾ ب سرد بهداشتیآورودي  210
 ”¾ ب گرم بهداشتیآشیر تخلیه مخزن  233
 شیر فشار شکن 246
 ”¾ شیر تخلیه آب دیگ 255
 زن مجموعه پیلوت و جرقه 273
 ”¾ شیر تخلیه مدار شوفاژ 275
 فلنچ بازدید مخزن آب بهداشتی 293
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 نمودار افت فشار پمپ 5-2

 
 جدول مشخصات فنی 5-3
 

 مقدار واحد شرح

kW MAX 5/49 توان ورودي  
kW MIN 7/19  

 kW MAX 45 ظرفیت حرارتی
kW MIN 2/17  

m3/hr MAX 24/5 مصرف گاز طبیعی  
m3/hr MIN 08/2  

  % راندمان در توان ورودي نامی
9/90  

  % راندمان در بار جزئی
6/91  

 کالس بازدهی انرژي
  

 

  m هد پمپ
6 

  .no تعداد پره
5 

 bar MAX 6 مدار گرمایشفشار کاري 
bar MIN 8/0  

حداکثر دماي کارکرد مدار 
 گرمایش

oC  
95 

  litres حجم آبگیري مدار گرمایش
15 

ظرفیت منبع انبساط مدار 
  litres گرمایش

10 

فشار اولیه منبع انبساط مدار 
  bar گرمایش

1 

فشار آب در حالت آب گرم 
 بهداشتی

bar MAX 9 
bar MIN 1/0  

ظرفیت منبع ذخیره آب گرم 
  litres بهداشتی

130 

 l/10min ∆t=30 250 دبی آب گرم بهداشتی
l/h ∆t=30 850 

ظرفیت منبع انبساط منبع 
  litres ذخیره آب گرم بهداشتی

4 

منبع  فشار اولیه منبع انبساط
  bar ذخیره آب گرم بهداشتی

3 

سایز لوله خروجی مدار 
 Inch  1 گرمایش

لوله ورودي مدار سایز 
 Inch  1 گرمایش

 ½  Inch سایز لوله گاز ورودي
  mm قطر لوله دودکش

150 
 IP  X0D درجه حفاظت الکتریکی
  V/Hz مشخصات برق ورودي

50-230  
  W حداکثر مصرف برق

110 
  kg وزن بدون آب

275 
 mm W×H×D 500×1345×950 ابعاد

 
 
 

 عیب یابی  5-4
یابی مجهز است. درصورت بروز عیب، صفحه نمایش به همراه  دستگاه به یک سیستم پیشرفته عیب

نشان داده  Aآید. عیوبی که با حرف  درج کد خطاي ایجاده شده به حالت چشمک زن در می
 8(قسمت  Resetشوند، باعث خاموش شدن دستگاه شده و جهت راه اندازي مجدد، باید دکمه  می

قی باشد، دستگاه روشن نخواهد ثانیه فشار داد. در صورتیکه عیب همچنان با 1مدت ) را به 1شکل 
شوند  اند باعث خاموش موقت دستگاه می مشخص شده Fایراد مرتفع گردد. عیوبی که با حرف  شد تا

 و دستگاه خود به خود پس از برطرف شدن ایراد شروع به کار خواهد کرد.
 
 
 

 جدول خطاها
 احتمالیعلت  ایراد کد خطا

A01  روشن نشدن مشعل 

 نبودن گاز
 الکترود معیوب
 شیر گاز معیوب

 توان اشتعال پایین

A02 
عالمت شعله وجود دارد ولی 

 مشعل خاموش است
 الکترود معیوب

 برد الکترونیکی معیوب

A03 دماي بیش از حد در مبدل 
 سنسور مدار شوفاژ معیوب است

 شوفاژعدم گردش آب در مدار 
 وجود هوا در مدار

F04 
ترموستات دود عمل کرده است. 

پس از این خطا، دستگاه به مدت 
 روشن نخواهد شد. هدقیق 20

 دودکش نامناسب و یا دودکش مسدود
 وجود ایراد در اتصال ترموستات

 ترموستات معیوب
 ایراد برد الکترونیکی

A06 
با وجود جرقه، شعله تشکیل 

 شود. نمی
 پایین بودن فشار گاز 

 عدم تنظیم فشار مینیمم مشعل

F10 ایراد در سنسور اول مدار شوفاژ 
 سنسور معیوب

 سیم کشی معیوب
 قطعی اتصاالت سیم کشی

F11 
ایراد در سنسور مدار آبگرم 

 بهداشتی

 سنسور معیوب
 سیم کشی معیوب

 قطعی اتصاالت سیم کشی

F14  مدار شوفاژایراد در سنسور دوم 
 سنسور معیوب

 سیم کشی معیوب
 قطعی اتصاالت سیم کشی

F34 
 170ولتاژ برق ورودي کمتر از 

 ولت
 ایراد در منبع برق شهر 

F35 ایراد در منبع برق شهر مشکل در فرکانس برق ورودي 

F37 فشار پایین مدار شوفاژ 
 پایین بودن بیش از اندازه فشار

 معیوب است.سوئیچ فشار آب قطع/ 

F39 ایراد سنسور هواي بیرون 
 حسگر معیوب یا ایراد در سیم کشی

قطع شدن سنسور بعد از فعال کردن درجه 
 حرارت توام 

F40 باال بودن بیش از اندازه فشار فشار باالي مدار 
A41 سنسور مدارشوفاژ از لوله جدا شده است ایراد در موقعیت سنسورها 
F42  سنسور معیوب گرمایشایراد در سنسور 
F47 قطعی در سیم کشی  ایراد سنسور فشار آب 

A47 
ایراد در سیم پیچ تدریجی شیر 

 گاز
 قطعی در سیم کشی

A48 اشکال در شیرگاز 
 مشکل در سیم کشی شیرگاز

 مشکل در عملکرد شیرگاز
 مشکل برد الکترونیکی

A49 اشکال در شیرگاز 
 مشکل در سیم کشی شیرگاز

 مشکل در عملکرد شیرگاز
 مشکل برد الکترونیکی
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 کشی نقشه سیم 5-5

 
 کشی نقشه سیم 21شکل 

 
 سنسور دماي آب بهداشتی 42 پمپ گرمایش 32
 ترموستات اتاقی 72 شیر گاز 44
 الکترود تشخیص شعله 82 الکترود جرقه 81

 بهداشتیپمپ آب گرم  130 ترموستات دود 126
 ترموستات اتاقی 139 سنسور هواي بیرون 138
 سنسور دوگانه 278 سنسور فشار آب 246
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