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 مشخصات و اطالعات فنی  – 1فصل 

 

 های کلیدستورالعمل 1-1
ه مصرف کننده اسب دستگاه بح و مناندازی، تعمیر و نگهداری صحیاز آنجایی که هشدارهای قید شده در این دفترچه راهنما، اطالعات مهمی را جهت نصب، راه

 دهند، باید به دقت مطالعه شوند.می

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

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

 ذیرد.پازنده انجام های شرکت سواجد شرایط و متخصصین مجاز، مطابق با قوانین و مقررات حاکم و دستورالعملنصب و سرویس دستگاه باید توسط افراد 

ر دقبال خسارات ناشی از اشتباهات  از این رو شرکت هیچ گونه مسئولیتی در تواند سبب خسارات جانی و مالی شود.نصب غیر اصولی و سرویس نادرست دستگاه می
 رعایت اصولی نکات قید شده در این دفترچه را بر عهده نخواهد داشت.نصب و یا عدم 

 قبل از اقدام به انجام هرگونه شستشو و یا سرویس، برق دستگاه را توسط کلید اصلی جریان برق قطع کنید.

تعویض  ایید، هرگونه تعمیر یاآن پرهیز نم تعمیر اقدامی برایدر صورت بروز هر گونه ایراد در دستگاه و یا عملکرد نامناسب آن، دستگاه را غیر فعال کرده و از هرگونه 
 کنند، صورت پذیرد.قطعات دستگاه باید بوسیله متخصصین مجاز شرکت که از قطعات اصلی استفاده می

 باشد.تگاه مفید میی طول عمر دسو برانماید گیرد، عملکرد صحیح دستگاه با راندمان باال را تضمین میسرویس سالیانه دستگاه که توسط متخصصین مجاز انجام می

 شود.ساز محسوب میدرنتیجه خطر ناسب واین دستگاه باید برای هدفی که به منظور آن طراحی گردیده است استفاده شود. هرگونه استفاده دیگری برای دستگاه نام

که تجربه الزم یا  مچنین افرادیههای مشابه استفاده شود. مغزی و بیماریجهت حفظ ایمنی، دستگاه نباید توسط کودکان، افراد با توانایی جسمی پایین، مشکالت 
ت زدن به دستگاه اقدام به دس مسئول شناخت کافی از دستگاه ندارند، نباید به دستگاه دست بزنند. مگر در مواردی که مشخص شده است و یا تحت نظارت یک فرد

 نمایند.

 ه، نباید در دسترس اطفال قرار بگیرد.بندی محصول استفاده شدکه جهت بستهموادی 

هایی وجود داشته ه تفاوتسازی شده باشد و با تصویر اصلی دستگاتصاویری که در این راهنما استفاده شده است، جهت معرفی محصول است و ممکن است ساده
 باشد.
 
 معرفی دستگاه 1-2

یناادگی بساایار بااه همااراه مشااعل پاایب مخلااو  بااا آال هااایی بااا راناادمان باااال،پکیج BLUEHELIX TECH RRT 34 Cهااای شااوفاو دیااواری چگالشاای پکیج
و یاا گااز ماایع  ت گااز طبیعایباشاند و مای توانناد باا ساوخپایین، و مبدل حرارتای اساتیل، جهات تاامین آب گارم بهداشاتی و گرماایب مطباون سااختمان می

ضاای نیمااه اختمان در فساا مناساب بارای نصااب در محایط داخال و یاا خاار  هعمال نمایناد، کاه نیااز باه تنظیماات مخصاود بااه خاود دارناد. ایان دساتگاه
 باشند.رجه سانتیگراد به همراه کیت ضد یخ زدگی( مید -15گراد )یا تا در جه سانتی -5( تا دمای EN15502محافظت شده )طبق استاندارد 

 
 صفحه کنترل 1-3

 
 صفحه نمایب -1شکل 
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  توضیحات
 کمه کاهب دمای آب گرم بهداشتید -1
 کمه افزایب دمای آب گرم بهداشتید -2
 دکمه کاهب دمای مدار شوفاو – 3
 کمه افزایب دمای مدار شوفاود -4
 صفحه نمایشگر -5

 هوای بیرونتنظیم سنسور کمه منو د -(reset)اندازی مجدددکمه راه -6
 دکمه -روشن خاموش ودکمه  -انتخاب حالت تابستانی/زمستانیدکمه  -7

 (eco/comfort) آسایبانتخاب حالت اقتصادی/
 شانگر حالت اقتصادی و آسایبن  -8
 آب گرم بهداشتی نشانگر فعال بودن -9

 نشانگر حالت تابستانی -10
 ز مبدل(حفاظت انشانگر چند منظوره )چشمک زن هنگام بروز ایراد  -12
 نشانگر گرمایب -13

a14- وراسیون نشانگر روشن بودن مشعل )چشمک زن هنگام عملکرد کالیب 
 مراحل تشخیص خود عیب یابی(

b14-  شدن دستگاه شده است بلوکهه هرگونه خطایی که منجر بنشانگر .
 برای رفع آن نیاز به ریست کردن دستگاه است

 الکترونیکیرگاه اتصال ابزار سرویس د -16
نشانگر اتصال سنسور هوای بیرون )در صورت وجود سنسور( -17

 

 عالئم صفحه نمایش هنگام روشن بودن دستگاه

  حالت گرمایش شوفاژ:

 شود.ایب داده مینم "d2"و حین انتظار حالت گرمایب، پیغام  نمایب داده می شوددمای آب خروجی مدار گرمایب هنگام گرمایب مدار شوفاو، 

 

 2شکل 

 حالت تولید آب گرم بهداشتی:

 .شودصورت چشمک زن نمایب داده میهنگام تولید آب گرم بهداشتی، عالمت آب گرم در زیر شیر آب ب

 
 3شکل 

 شود.نمایب داده می "d1"حین حالت انتظار آب گرم بهداشتی، پیغام در این حالت، نمایشگر مقدار واقعی دمای آب گرم مصرفی را نشان داده و 

 :(Comfort) حالت آسایش

بهداشتی رم رف وقت، آب گم، بدون صشود و در نتیجه به محض باز کردن شیر آب گرداخل پکیج گرم نگه داشته میگرم بهداشتی هنگام عملکرد حالت آسایب، آب 
 دهد.اشتی را نشان میبر روی صفحه نمایب دمای واقعی آب گرم بهد و زندروی صفحه نمایب چشمک می Comfortدر این حالت عالمت  شود.تامین می

 روشن و خاموش کردن دستگاه 1-4

 هنگامی که پکیج به برق متصل نیست، صفحه نمایشگر بصورت شکل زیر است.

 

 4شکل 

ان، زمانی که گاز و یا برق دستگاه وصل نباشد، سیستم ضد یخ زدگی عمل نخواهد کرد، برای جلوگیری از آسیب دستگاه در برابر یخ زدگی در زمست
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 توصیه می شود که تمام آب موجود در مدار آب گرم و شوفاو دستگاه خالی شود.شود هنگامی که مدت زمان طوالنی از دستگاه استفاده نمی

 :دستگاه به برق اتصال

 برق دستگاه را وصل نمایید.

 
 نیکینسخه نرم افزار برد الکترو -5شکل روشن                            فن  وواگیری مدار ه -6شکل                            فن خاموش وهواگیری مدار  -7شکل                      

 

  (5)شکل  دهد.نسخه نرم افزاری دستگاه را نمایب میثانیه ابتدایی، صفحه نمایشگر  5در مدت 

 صفحه نمایب عالمت بعدی ثانیه 20 در ،FH این  درشود. انجام می رمایبگهواگیری مدار  است ودر این حالت پمپ دستگاه روشن  .دهدرا نشان می
 (6ماند. )شکل فن دستگاه نیز برای پیب تخلیه محفظه احتراق و دودکب روشن میمدت 

  ثانیه بعدی، عالمت  280درFh (7یابد. )شکل یمشود و هواگیری مدار گرمایب ادامه روی صفحه نمایب ظاهر و فن دستگاه خاموش می 

 .شیر گاز دستگاه را باز کنید 

  پس از ناپدید شدن عالمتFh  می باشد. امین گرمایب محیطدستگاه به طور اتوماتیک آماده تولید آب گرم بهداشتی و یا ت ،صفحه نمایبروی از 

 کردن دستگاه: و روشن خاموش

مراحل  هید.ثانیه فشار د 1 ( را به مدت1شکل  7)قسمت  تصادی/آسایباق -اموش و روشنخ-انتخاب حالت تابستانی/زمستانی جهت خاموش کردن دستگاه، دکمه

 را دنبال کنید. 8شکل 

A حالت زمستانی = 

Bحالت تابستانی = 

Cدستگاه خاموش = 

 (--ار دهید تا عالمت )( را چندین بار فش1شکل  7)قسمت  قتصادی/آسایبا -خاموش و روشن-انتخاب حالت تابستانی/زمستانی دکمهجهت خاموش کردن دستگاه، 

 ظاهر شود.

 

 8شکل 

ضد یخ زدگی  ود ولی سیستمشعال میگرمایب شوفاو و آب گرم بهداشتی در این حالت غیر ف .استهنگامی که دستگاه خاموش است، برد الکترونیکی کماکان فعال 

را ( 1شکل  7قسمت ) قتصادی/آسایبا -خاموش و روشن-انتخاب حالت تابستانی/زمستانی دکمه مجددا برای روشن کردن دستگاه، ماند.همچنان فعال باقی می

 فشار دهید.

 

 9شکل 
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 باشد.داشتی و یا تامین گرمایب محیط میدستگاه پس از روشن شدن مجدد، آماده تولید آب گرم به

ان، زمانی که گاز و یا برق دستگاه وصل نباشد، سیستم ضد یخ زدگی عمل نخواهد کرد، برای جلوگیری از آسیب دستگاه در برابر یخ زدگی در زمست
 توصیه می شود که تمام آب موجود در مدار آب گرم و شوفاو دستگاه خالی شود.شود هنگامی که مدت زمان طوالنی از دستگاه استفاده نمی

 دم نمایب عالمت حالت تابستانی و نشان دادن دما روی صفحه نمایب، دستگاه در حالت زمستانی است.نکته: در صورت ع

 تنظیمات صفحه کنترل 5-1

 حالت تابستانی/ زمستانی:تغییر 

-ا فعال میرمایشگر عالمت تابستان را یک بار فشار دهید. صفحه ن( 1شکل  7قسمت ) اقتصادی/آسایب -اموش و روشنخ-انتخاب حالت تابستانی/زمستانی دکمه

 ماند.می همچنان فعال باقیند و سیستم ضد یخ زدگی کتولید میدر این حالت دستگاه تنها آب گرم بهداشتی  (1شکل  10کند. )قسمت

 
. شکل خورشید بار فشار دهید دورا  (1شکل  7)قسمت  قتصادی/آسایبا -اموش و روشنخ-انتخاب حالت تابستانی/زمستانی دکمهبرای فعال کردن حالت زمستانی،  

 شود.از روی صفحه نمایشگر حذف می

 

 10شکل 

 :تنظیم دمای مدار شوفاژ

درجه  20وفاو از حداقل دمای . دمای مدار شاست( امکان پذیر 1شکل  4و  3های مثبت و منفی گرمایب شوفاو )قسمت توسط دکمهتنظیم دمای مدار شوفاو 

 گراد قابل تنظیم است.درجه سانتی 80 سانتیگراد تا حداکثر دمای

 
 11شکل 
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 :تنظیم دمای آب گرم بهداشتی

گرم بهداشتی از حداقل دمای  ( صورت می گیرد. دمای آب1شکل  2و 1تنظیم دمای آب گرم بهداشتی توسط دکمه های مثبت و منفی آب گرم بهداشتی )قسمت  

 گراد قابل تنظیم است.درجه سانتی 55گراد تا حداکثر دمای درجه سانتی 40

 
 12شکل 

 .تنظیمی متفاوت خواهد بود ورودی به دستگاه، دمای آب گرم بهداشتی احتماال با دمای در صورت پایین بودن دبی و یا باال بودن دمای آب

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

ه ا برروی دمای تنظیم شدرمدار شوفاو  ه، دمایتوان دمای مطلوب محیط را تنظیم نمود. اگر ترموستات اتاقی نصب نشده باشد، دستگابا استفاده از ترموستات اتاقی می

 دارد.مینگه 

 تنظیم حالت اقتصادی / آسایش:

 ی نماید.ننده تامین مصرف کمیب را برای این دستگاه دارای قابلیتی می باشد که سرعت باالی تولید آب گرم بهداشتی، مصرف بهینه سوخت و حداکثر آسا

تگاه در را هنگامی که دس (1شکل  7)قسمت  قتصادی/آسایبا -اموش و روشنخ-انتخاب حالت تابستانی/زمستانی دکمهبرای فعال کردن حالت آسایب دستگاه، 

یجه به محض باز کردن شیر آب گرم، شود و در نت نگه داشته میفشار دهید. هنگام عملکرد حالت آسایب، آب داخل پکیج گرم ثانیه  5 به مدت حالت انتظار است

 بدون صرف وقت، آب گرم بهداشتی تامین می شود.

)قسمت  بیاقتصادی/آسا -خاموش و روشن-انتخاب حالت تابستانی/زمستانی دکمهبرای فعال کردن حالت اقتصادی و غیر فعال کردن حالت آسایب دستگاه، مجددا 

معنای حالت  ( به1شکل  8ت ) قسم"ECO" فشار دهید. در این وضعیت صفحه نمایشگر کلمه  ثانیه 5به مدت  دستگاه در حالت انتظار است را زمانی که (1شکل  7

 دهد.اقتصادی را نمایب می

 ( قرار گیرد.1شکل  8)قسمت "ECO" توصیه می شود این دستگاه همیشه روی حالت 

 :حالت نصب حسگر خارجی

ت واقعی فضای ه، درجه حرارل دستگادمای خارجی )انتخابی( نصب شود، سیستم کنترل پکیج با درجه حرارت توام کار خواهد کرد و صفحه کنتردرصورتی که حسگر 

ا با توجه به شوفاو ر ه حرارت مداراه درجبیرون را نشان خواهد داد. در این حالت، برای دسترسی به آسایب بیشتر و صرفه جویی در مصرف انروی در طول سال، دستگ

نمودار جبران  و با توجه بهار شوفایابد، درجه حرارت تنظیمی مدیدرجه حرارت بیرون تنظیم خواهد کرد. بخصود هنگامیکه درجه حرارت فضای بیرون افزایب م

ت تولید ( باالترین درجه حرار1شکل  4و  3قسمت ) های دمای مدار شوفاوا دکمهکاهب خواهد یافت. در حالت کنترل درجه حرارت توام، درجه حرارت تنظیم شده ب

 کند.شده در مدار را تعیین می

 اشت.واهد دخدستگاه در هنگام نصب باید توسط تکنسین مجاز تنظیم شود. مصرف کننده نیز امکان تنظیم دستگاه برای راحتی بیشتر را 

-کمهدو پارامتر وجود دارد که با فشار دادن ثانیه منو را فعال کنید. د 5دکمه ریست به مدت اید، با فشار دادن ن حسگر خارجی اگر آن را نصب کردهبرای فعال کرد

ه صورت اتوماتیک ذخیره د. تغییرات بشتی را فشار دهیمدار آب گرم بهدا "-+ و"توانید تنظیم کنید. برای مشاهده مقادیر پارامترها فقطمدار گرمایب می "-+ و"های

 شوند.می

 پیب فرض منه تغییراتدا شرح نمایشگر

CU نمودار جبران 
 = بدون منحنی جبران 0

 ن های جبرامنحنی 0-10 =
0 

OF 
انتقال مبداء 
 نمودارها

20-40°C 30 
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 کند(شود. )برای کلیه موارد، در حالت گرمایب صدق میمقدار تنظیمی کاربر توسط محاسبات ذیل محدود می

فعلی سنسور خارجیدمای  – OF + C1 * [(20 =نقطه تنظیم  ) / 4] 

 یعنی نمودار جبران دارد.  CUمقداری است که بستگی به مقدار پارامتر  C1انتقال مبداء نمودارها و  OFکه در آن 

 (C30 °دهد. )با مقدار جابجایی مبنا جدول زیر محاسبه نقطه تنظیم حرارت رانشان می

 
 

 
 OFFSET=30با  های سنسور دمای بیرونمنحنی -13شکل 

 
 های سنسور دمای بیرونها از منحنیبرخی مثال -14شکل 

 کند.اگر دمای تنظیمی کاربر کمتر از نقطه محاسبه شده باشد سیستم با دمای تنظیمی کاربر کار می
طای مربوطه و در نتیجه کد خ (CU=0ید )کنتوانید از برد الکترونیکی این حالت را غیر فعال می (F39)بروز کد خطای در صورت بروز خطا در سیستم سنسور خارجی 

 شود.حذف می
 دقیقه خار  خواهد شد. 2ثانیه نگاه دارید یا به صورت خودکار پس از  5برای خرو  از منوی حسگر خارجی دکمه ریست را 

 تنظیم فشار آب:

د. اگر فشار سیستم به کمتر از حداقل مقدار آن بار باش 1شود هنگامی که آب مدار سرد است، باید تقریبا فشارسنج دستگاه خوانده میفشار مدار شوفاو که از روی درجه 
ن کار پایامیشه در هت اولیه برگرداند. دهد. در این حالت باید فشار سیستم را توسط شیر پر کن به حالرا نمایب می F37افت نماید، صفحه نمایشگر دستگاه خطای

 رفته و Fhستگاه به حالت چ فشار آب، داکت سوئیبعد از پر شدن مدار و بسته شدن کنت دهد.پرکن را نشان می شیر پرکن را کامالً ببندید. نحوه باز و بسته نمودن شیر
 شود.هواگیری خودکار مدار گرمایب انجام می 300به مدت 
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 شیر پرکن دستگاه -15شکل 

 و تخلیه مدار اتصال شیر اطمینان

یر اینصورت، چنانچه باز ی گردد. در غط جلوگیریخروجی شیر اطمینان باید به محلی مناسب متصل باشد تا در صورت افزایب احتمالی فشار مدار شوفاو و سر ریز شدن آب، از پخب شدن آب در مح
از را در  1هره شماره دار گرمایب مخلیه آب مرا درقبال خسارات ناشی از آن برعهده نخواهد داشت. جهت تشدن شیر اطمینان باعث آب گرفتگی شود، شرکت سازنده دستگاه هیچ گونه مسئولیتی 

 های ساعت بگردانید. این کار بایستی فقط با نیروی دست انجام شود. برای باز کردن آن از ابزار استفاده نکنید.جهت خالف عقربه

 

 اتصال شیر اطمینان و تخلیه مدار -16شکل 

 نصب -2ل فص

 دستورالعمل های کلی - 1-2

 ذیرد.پستگاه انجام زنده دنصب دستگاه باید توسط افراد واجد شرایط و متخصصین مجاز، مطابق با قوانین و ضوابط حاکم و دستورالعمل های شرکت سا

 محل نصب -2-2

نمایند و با هوای اتاق در ارتبا  های با محفظه احتراق بسته هوای مورد نیاز جهت احتراق را از فضای خار  از محل نصب )هوای آزاد( تامین میگرچه پکیج
مالی حتی مقادیر ناچیزی از شود نصب گردند، تا از خطر نشت احتها، حتما باید در اتاقی که به صورت مناسب تهویه مینیستند، با این احوال این مدل پکیج

برای تمام وسایل گازسوز اعم از وسایل گاز سوز با  142/2009شماره  EECهای ایمنی طبق استاندارد گازهای احتراق نیز جلوگیری شود. این دستورالعمل
 محفظه احتراق بسته، ملزم شده است.

راد و یا در صورت درجه سانتیگ -5تا حداقل دمای  EN 297/A6ه طبق استاندارد محل نصب پکیج شوفاو دیواری چگالشی باید در فضایی نیمه محافظت شد
شود و بایست در اتاقی که به صورت مناسب تهویه میراد باشد.. پکیج شوفاو دیواری چگالشی میدرجه سانتیگ -15بکارگیری کیت ضد یخزدگی تا حداقل دمای 

اشته باشد، ابعاد دهای مکنده هوا وجود های گازسوز دیگر و دستگاهج، دستگاهمطابق استاندارها و قوانین محلی است، نصب گردد. در صورتی که در محل نصب پکی
از هرگونه گرد و غبار  ها را تامین کند. محل نصب دستگاه باید عاریبایست به صورتی طراحی شود که بتواند هوای کارکرد همزمان تمام دستگاهدریچه تامین هوا می

 زدگی نباشد.ف و یخرض باران، بردر مع وبل اشتعال، اشیاء و یا گازهای خورنده باشد. محل نصب دستگاه باید خشک بوده به دلیل نفوذ به مشعل دستگاه، مواد قا
 این پکیج بایستی با براکت استاندارد بر روی دیواری که تحمل این بار را داشته باشد نصب گردد.
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به  1 -4با اندازه های داده شده در بخب باشد. بست آویز را مطابق ه بست آویز و نگهدارنده میاین دستگاه به منظور نصب برروی دیوار طراحی شده است و مجهز ب
 دیوار محکم و ثابت نمایید و سپس آن را بر روی نگهدارنده قرار دهید.

 آن در نظر گرفته شده باشد.چنانچه دستگاه داخل و یا بین کابینت نصب گردد، فضای کافی برای جابجایی، باز کردن کاورها و سرویس و نگهداری 

 لوله کشی دستگاه -3-2

تم و تجهیزات مورد ده باشد. سیسعیین شظرفیت گرمایشی دستگاه باید مطابق با قوانین و مقررات حاکم و بر اساس محاسبات گرمایب مورد نیاز ساختمان از قبل ت
های قطع و وصل تعبیه گردد تا در های متصل به دستگاه، شیرشود در مسیر لولهمی فته شود. توصیهبایست برای کارکرد صحیح و متناسب در نظر گرنیاز آن می

 صورت لزوم بتوان دستگاه را از مدار جدا کرد.
یط خروجی شیر اطمینان باید به محلی مناسب متصل باشد تا در صورت افزایب احتمالی فشار مدار شوفاو و سر ریز شدن آب، از پخب شدن آب در مح

گردد. در غیر اینصورت، چنانچه باز شدن شیر اطمینان باعث آب گرفتگی شود، شرکت سازنده دستگاه هیچ گونه مسئولیتی را درقبال خسارات جلوگیری 

 ناشی از آن برعهده نخواهد داشت.

خالصی در خط لوله باقی نماند. زیرا این مواد ها و مدار آب باید به دقت شستشو و تمیز گردند تا هیچ گونه مواد اضافی یا ناقبل از نصب دستگاه، تمام لوله
 تواند بر کارکرد مناسب دستگاه تاثیر بگذارد.می

 های آب به عنوان ارت الکتریکی استفاده نکنید.به هیچ عنوان از لوله
ها، و م ضایعات، ناخالصیکامل شستشو دهید و از خرو  تماها را به صورت کشیهای قدیمی، لولهقبل از نصب دستگاه برای اولین بار و یا جایگزینی این پکیج با پکیج

های شیمیایی محافظت کننده مناسب مورد توانید از محلولتوانند در عملکرد دستگاه تاثیر بگذارند، مطمئن شوید. برای این منظور میها که میرسوبات درون لوله
های دما باید در سیستمند. این مواد ته باشیی زدودن اجسام خارجی مثل لجن و اکسیدهای فلزی را داشتایید شرکت سازنده استفاده کنید. برای مثال موادی که توانا

واد نباید مهمچنین این  داشته باشد. ار رامد و الستیکی پالستیکی ،باال، دما پایین و هنگام سرد بودن آب مدار خاصیت خورندگی و یا آسیب رساندن به اجزای فلزی

 خواهد داشت.نناسب برعهده گیری مواد نامطبیعی آب بگذارد. شرکت سازنده دستگاه هیچ گونه مسئولیتی را درقبال خسارات ناشی از بکار PHروی  تاثیر قابل توجهی
 های روی دستگاه اجرا کنید. و برچسب 17اتصاالت را با توجه به دستورالعمل شکل 

 

 اتصاالت لوله کشی -17شکل 

 سایز لوله شرح ردیف

 4/3" لوله گاز ورودی 7

 2/1" آب گرم بهداشتی خروجی 8

 2/1" آب سرد ورودی 9

 4/3" خرو  مدار شوفاو پکیج 10

 4/3" ورود مدار شوفاو پکیج 11

A6 اتصال تخلیه آب چگالیده  

 

 هاسیستم ضد یخ زدگی، ضد یخ، مواد افزودنی و بازدارنده
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رد و دستگاه در حالت گرمایب محیط به عمل خواهد ک درجه سانتیگراد، 6در صورت کاهب دمای مدار شوفاو تا زدگی مجهز است و این دستگاه به سیستم ضد یخ
یخ، مواد افزودنی و  ستفاده از ضدمکان ااصورت اتوماتیک روشن خواهد شد. در صورت قطع بودن گاز و یا برق دستگاه، این سیستم فعال نخواهد شد. در صورت لزوم، 

. ستگاه را تضمین نماینددواد و سیستم طعات، مها وجود دارد. به شرطی که تولید کننده این مواد و مایعات، متناسب بودن جهت سیستم و عدم آسیب به قسایر بازدانده
گاه سازگار نیستند، ستم دستهای گرمایشی نبوده و با قطعات، مواد و سیهای معمولی و سایر مواد افزودنی و بازدارنده معمولی که مخصود سیستماستفاده از ضدیخ

 ممنون است.
شود هنگامی که از دستگاه در زمستان برای مدت زمان شود. لذا توصیه میزدگی تا زمانی که برق و گاز دستگاه متصل باشد، فعال میسیستم ضد یخ

 خلیه آب چگالیده دستگاه تخلیه شود.زدگی، تمام آب موجود در مدار آب گرم، شوفاو و تشود، جهت جلوگیری از یخطوالنی استفاده نمی

 مشخصات آب سیستم 

رارتی حبایست از سیستم مناسب جهت جلوگیری از رسوب گذاری احتمالی آّب داخل مبدل باشد، می ppm 150( بیب از  3CaCoدر صورتی که سختی آب )مقدار 
 اهد شد. ستگاه نیز خودمفید  دستگاه استفاده شود. وجود رسوب در مبدل عالوه بر کاهب راندمان دستگاه و در نتیجه مصرف بیشتر سوخت، سبب کاهب عمر

نداشته باشد. از  دستگاه وجود به ساندنآسیب رامکان  باشد تاعاری از هر گونه کثافات و اجسام خارجی به سیستم  بایستیمدارهای لوله کشی جدید و یا کارکرده 
های فلزی را لجن و اکسید جی مثلمحلول های شیمیایی محافظت کننده مناسب جهت این منظور استفاده کنید. برای مثال موادی که توانایی زدودن اجسام خار

ا رلزی یا پالستیکی مدار ی به اجزای فب رساند. این مواد نباید در سیستم های دما باال، دما پایین و هنگام سرد بودن آب مدار خاصیت خورندگی و یا آسیداشته باش

 طبیعی آب بگذارد. PHداشته باشد. همچنین این مواد نباید تاثیر قابل توجهی روی 
 ”system “case Iب در سیستم های با میزان نفوذ اکسیژن ناچیز مناسب است.)مراجعه شود بهجهت نص BLUEHELIX TECH RRT 34Cچگالشی  پکیج

Standard EN14868 (. در سیستم های با ورود دائمی اکسیژن )مانند گرمایب از کف اجرا شده بدون لوله های ضد نفوذ هوا( یا در سیستم های با ورود هوای
 رر آب( باید از ایرسپراتور استفاده گردد.دوره ای )سیستم های با ورود و خرو  مک

ر برابر خوردگی( را داشته د)حفاظت مواد فلزی  EN14868و  UNI 8065آب مورد استفاده در سیستم های گرمایشی باید مشخصات اعالم شده توسط استاندارد 
 باشد. 

های شیمیایی و باید حاوی محلول داشته باشد ppm150آب پرکن بایستی سختی کمتر از باشد. و شفاف آب پرکن مدار )آب پرکن اولیه و آب جبرانی( باید تمیز 
و  ستیکیپال، زای فلزیبه اج این مواد محافظ نباید تا حداقل یک سال باشد. در برابر رسوب و خوردگی محافظت کننده با غلظت کافی جهت حفاظت سیستم

اید های دما پایین سیستم ب در سیستمود. فیلم شین این مواد باید مانع از تولید گاز و تکثیر باکتری و تشکیل بیومدار آسیب برساند. در سیستم های دما پای الستیکی
 عاری از بارهای میکروبی و باکتریایی باشد.

 این آب بایستی دارای ظاهری شفاف ( بررسی شود؛UNI 8065 بار در فصلی که پکیج در حال کار است طبق استاندارد 2ای )حداقل آب مدار بایستی به صورت دوره
 محدوده پارامترهای مهم کیفیت آب باید به صورت جدول زیر باشد: باشد.
 

 سیستم نو، جهت راه اندازی سیستم موجود، کار کرده پارامترها

 150 < 150 > (ppmسختی کل آب پرکن سیستم)

 200 < 150 > (ppmسختی کل آب مدار در گردش)

Ph 7-8,5 

(mg/l) Cu 0,1 >  مس 

(mg/l) Fe 0,5 >  آهن 

 (mg/l) Cl 50 > کلر 

 200 > (µS/cm)*هدایت الکتریکی 

 یابد.یافزایب م 1200  (µS/cmهای شیمیایی محافظت کننده، محدودیت هدایت الکتریکی تا میزان )* در صورت بکارگیری مواد محلول

 الزم اد ضد رسوب مناسبگیری و یا استفاده از موباشد، بکارگیری روشی مناسب برای سختی ppm  150در صورتی که سختی آب پر کن سیستم  بیب از 

 .االجراست

در سیستم بکار رود. سازنده این مواد باید  تنهابه صورت  منحصراباید  ، افزودنی ها، بازدارنده ها و مایعات ضد یخمحلول های شیمیایی محافظت کننده 

زند. استفاده از مواد ستگاه و سایر اجزای سیستم نمیب جهت سیستم های گرمایشی بوده و هیچگونه آسیبی به مبدل دتضمین دهد که این مواد مناس
های شیمیایی محلولو سایر قطعات سیستم ناسازگار بوده ممنون است.  ستگاهد شیمیایی رایج که مخصود سیستم های گرمایشی نبوده و یا با اجزای

ن(، مواد ضد محافظت کننده باید بتواند به طور کامل از آب اکسیژن زدایی کند. این مواد باید دارای حفاظت ویژه ای جهت فلزات زرد )مس و آلیاوهای آ

 کتری و میکروبی باشد.طبیعی آب و در سیستم های دما پایین خاصیت ضد با PH، تثبیت کننده  (ppm  150رسوب )با میزان سختی آب مجاز حداکثر 
 های شیمیایی محافظت کننده:محلول
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 توضیحات نام ماده

LL100 ضد رسوب و خوردگی 

LL200 ضد صدا 

LL700 ضد باکتری و جلبک 

 

   درجه سانتی گراد برسد این سیستم دستگاه را در حالت  6مدار گرمایب به خروجی دمای آب  چنانچهد. باش مجهز به سیستم ضد یخ زدگی می این دستگاه
در صورت نیاز جهت حفاظت سیستم می  گرمایب روشن می کند. در صورت قطع بودن گاز و یا برق دستگاه، این سیستم قادر به عمل کردن نخواهد بود.

 باشد را به سیستم اضافه نمود. UNI8065ه و مطابق استاندارد توان ضد یخ مناسبی که تمام موارد ذکر شده در باال را شامل شد

استفاده  ستگاهدگرمایب ، بایستی از فیلتر صافی مناسب روی خط پر کن مدار و همچنین در مسیر مدار برگشت دستگاهجهت اطمینان از عملکرد صحیح  
 گردد.گردد. همچنین استفاده از فیلتر مغناطیسی و دی اریتور در مدار گرمایب توصیه می

 
 اتصال به شبکه گاز -2-4

ل تمیز کنید تا قبل از اتصال دستگاه به مدار گاز از تطابق دستگاه با سوخت فراهم شده اطمینان حاصل کنید. کلیه لوله های گاز و بستها را قبل از اتصا
 کثافات و اجسام خارجی مانع از عملکرد صحیح دستگاه نشوند.

نگ با سطح س فوالد ضد زاز جن توسط شیلنگ و عالئم داده شده بر روی دستگاه( با اتصاالت ترسیمی نشان داده شده اتصال دیگ به شبکه گاز باید )مطابق
ر کنتور باید به در جریان گاز مقداردد. از محکم بودن و عدم نشتی گاز اطمینان حاصل گبین شبکه گاز و دستگاه یک شیر گاز تعبیه گردد. انجام گیرد. یکنواخت 

نتخاب شود تا بتواند ات فشار مسیر ول و افقطر لوله اتصال گاز به دستگاه باید با توجه به ط نحوی باشد که برای کارکرد همزمان تمام وسایل گازسوز کفایت کند.
 جوابگوی نیازهای سیستم باشد.

 

 مدار برق دستگاه خودداری کنید. (earth)از بکار بردن لوله گاز جهت ارت 
 

 اتصال به شبکه برق -2-5

تولید  .شده است متصل شود (earth)امنیت مدار برق تنها زمانی تضمین می شود که این مدار به سیستم برقی که به درستی و بر اساس استاندارد ارت 
زم برای کننده هیچ گونه تعهدی در قبال صدمات ناشی از عدم ارت کردن صحیح دستگاه را قبول نخواهد کرد. از ظرفیت سیستم برق جهت تامین انروی ال

 کارکرد صحیح دستگاه اطمینان حاصل کنید.

دارد و همچنین  3mmکه دهنه ای حدقل  دوپلشامل یک کلید دائمی  به صورتتعبیه شده است. اتصال دستگاه به شبکه باید  جهت اتصال به شبکه برق Yاتصال 

زرد: ارت(. در زمان نصب و یا  -بین دستگاه و شبکه باشد. به قطبیت سیم ها دقت شود )سیم قهوه ای: فاز، سیم آبی: نول و سیم سبز A 3فیوز با جریان ماکزیمم 

 شد.بلندتر از سیمهای دیگر با cm2تعویض کابل سیم ارت باید 
 تکنسینفقط توسط  بایستیکابل  .هیچ گاه نباید شخصا اقدام به تعویض کابل دستگاه بکند. در صورت صدمه دیدن کابل دستگاه را خاموش کنید مشتری

 mm8با قطر خارجی حداکثر  HAR H05 VV-F “  3x0.75mm2“ در صورت تعویض کابل برق تنها از کابل با مشخصات  گردد.متخصص تعویض 
 اده شود.استف

 استفاده از تجهیزات ایمنی جهت اتصال به منبع برق مانند محافظ برق ضروری است.
 

 ترموستات اتاقی )انتخابی(

ترموستات اتاقی باعث آسیب دیدگی برد  ولت به ترمینال های 230ترموستات اتاقی باید به کنتاکت هایی با ولتاو آزاد اتصال داشته باشد. اتصال برق 

 دستگاه می شود. الکترونیکی

ی به طور مستقیم از ه آنها بایستمنبع تغذی د.متصل نکنی وسایلاین قبیل آزاد را به کنتاکت های شهری  یا کلید تایمر هرگز منبع برقاتصال کنترل از راه دور هنگام 
 منبع برق شهری یا توسط باتری )بسته به نون دستگاه( تامین گردد.

 
 دستگاه برقیهای ترمینالبلوک دسترسی به 

گیر زمان و ریموت دازهات اتاقی، انهای دستگاه برای اتصال سنسور دمای خارجی، ترموستترمینال الکتریکی پس از باز نمودن کاور دیگ قابل دسترسی است. ترمینال
 کشی دستگاه مراجعه کنید.قابل دسترسی خواهند بود. برای اطالعات بیشتر به نقشه سیم
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 های برقسترسی به ترمینالد -18شکل                                                                                                           

 

 اتصال دودکش -6-2

قبل از . دانجام شوب/دهب ی از دو روش مکباشد، تامین هوای ورودی و خرو  گازهای احتراق آنها باید به یکبا محفظه احتراق بسته و مکب اجباری می Cاین دستگاه از نون 

ه دیوارها و یا بحل نصب نسبت مقعیت نین مواقدام جهت نصب، از تطابق شرایط موجود با قوانین و مقررات محلی و دستورالعمل سازنده اطمینان حاصل گردد. همچ

 سقف، حداقل فواصل دستگاه از دیوارها، پنجره ها، دهانه های تهویه و ... بررسی گردد.

 نکته مهم 

اده گردد؛ موادی مناسبی استف ز موادادودکب ها بایستی بر اساس قوانین و مقررات محلی و دستورالعمل سازنده طراحی شده باشد. برای ساخت دودکب ها بایستی 

د باشند. جهت جمع گالیده آب بنل آب چکه در مقابل حرارت و خوردگی مقاوم بوده، دارای سطح داخلی صاف و دودبند باشند. تمامی اتصاالت دودکب باید در مقاب

 دکب تعبیه گردد.ب در مسیر دون مناسهمراه سیفوآوری آب کندانس و جلوگیری از ورود آب چگالیده به دستگاه، به تعداد کافی نقطه های تخلیه آب چگالیده به 

، CPVCبا جنس  هایاز دودکب گرددینی آزبستی ممنون است. پیشنهاد مبا توجه به موارد فوق؛ بکارگیری دودکب با جنس فلزی، مصالح بنائی، سیمانی یا سیما

UPVC ( و یا پلی پروپیلن سولفیدPPs.استفاده گردد ) 

 

 چگالیدهتخلیه آب  اتصال -7-2
 دستگاه دارای یک سیفون تخلیه آب چگالیده دودکب می باشد. طبق شکل ذیل مراحل را دنبال نمایید.

 لیتر آب پر کنید. 0.5قبل از روشن کردن دستگاه، سیفون جمع آوری آب چگالیده را با تقریبا  
 هرگز دستگاه را بدون پر کردن سیفون آب چگالیده روشن نکنید. 

 

 
 اتصال تخلیه آب چگالیده -19شکل 
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 و نگهداریسرویس  -3فصل 

تاندارد انجام شود. ه بر اساس اسایید شدتکاران متخصص و تمام تنظیمات، تغییرات و عملیات نگهداری و تعمیر توضیح داده شده در این راهنما، باید توسط سرویس
 گیرد.ه را به عهده نمییره تایید شدصص و غتغییرات و تعمیرات انجام شده توسط افراد غیر متخ شرکت هیچ گونه تعهدی در قبال صدمه و یا حوادث ایجاد شده در اثر

 
 راه اندازی -1-3

 
 کنترل و بررسی های قبل از راه اندازی دستگاه برای اولین بار:

 .شیرهای ورودی و خروجی آب بین دستگاه و سیستم گرمایب باز باشند 

  جه از شعله وود. )به هیچ تفاده شاطمینان حاصل گردد. جهت اطمینان از عدم وجود نشتی گاز از آب و کف صابون اساز عدم وجود نشتی گاز در سیستم

 برای این کار استفاده نگردد.(

 .از مناسب بودن حجم و فشار باد منبع انبسا  بسته پیب از پر نمودن سیستم اطمینان حاصل گردد 

  یرهای هواگیر گاه و تمام شواگیر دستهنگام آبگیری شیر ه هواگیری شده باشد.دستگاه و مدار به طور کامل  شده باشد.مدار گرمایب با فشار مناسب پر

 سیستم باز شود.

 .سیفون تخلیه آب چگالیده پر شود و اتصاالت مربو  به تخلیه آب چگالیده و کیت خنثی کننده بررسی گردد 

 اشد.هیچ نشتی آب در دستگاه و مدار گرمایب وجود نداشته ب 

  .اتصاالت الکتریکی و ارت دستگاه بطور صحیح متصل باشد 

 .فشار گاز ورودی بررسی گردد 

  اطمینان حاصل شود.دستگاه از عدم وجود هرگونه ماده یا مایع قابل اشتعال در نزدیکی 

 .دودکب مسدود نباشد 

 .شیر گاز ورودی به دستگاه باز باشد و از برقراری جریان گاز اطمینان حاصل گردد 

 :دستگاه عملکرد هنگام بررسی، و کنترل

 روشن نمایید. 2-3را مطابق با توضیحات داده شده در قسمت  دستگاه 

 .هیچ نشتی گاز در دستگاه و لوله ها و اتصاالت ورودی به آن وجود نداشته باشد 

 .هیچ نشتی آب در دستگاه و مدار گرمایب وجود نداشته باشد 

  هوا در حین عملکرد دستگاه بررسی شود. تامینمجاری کارایی مناسب دودکب و 

 ه باشدهیچ نشتی آب از سیفون تخلیه آب چگالیده و اتصاالت مربو  به تخلیه آب چگالیده و کیت خنثی کننده وجود نداشت. 

 .گردش مناسب آب بین دستگاه و مدار گرمایب بررسی شود 

 وفاو و آب گرم بهداشتی اطمینان حاصل گردد.از کارکرد مناسب شیر گاز و مدوالسیون آن در حالت گرمایب ش 

  م بهداشتی و تولید آب گر های التدر حبا چندین بار روشن و خاموش کردن آن بوسیله ترموستات اتاقی یا کنترل از راه دور از کارکرد صحیح دستگاه

 گردد.گرمایب شوفاو اطمینان حاصل 

 به صورت صحیح تنظیم شده باشند. بررسی نمایید تا جهت عملکرد مناسب دستگاه، پارامترها 

 دستگاه متصل می گردد، اطمینان حاصل گردد که میزان گاز  احتراق و دود که به خروجی دود با استفاده از آناالیزرCO2  موجود در محصوالت احتراق در

 باشد.مصرفی توان حداکثر و حداقل دیگ مطابق اعداد قید شده در جدول اطالعات فنی برای نون گاز 

 

 نگهداری -2-3

تاندارد انجام شود. ه بر اساس اسایید شدتکاران متخصص و تمام تنظیمات، تغییرات و عملیات نگهداری و تعمیر توضیح داده شده در این راهنما، باید توسط سرویس
 گیرد.ه را به عهده نمییره تایید شدص و غاد غیر متخصشرکت هیچ گونه تعهدی در قبال صدمه و یا حوادث ایجاد شده در اثر تغییرات و تعمیرات انجام شده توسط افر
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 اطالعات فنیمشخصات و  -4فصل 

 ابعاد و اتصاالت 4-1

 
 ابعاد و اتصاالت -20شکل 

 

3 -گاز ورودی -7 4⁄ ” 

1 -آب گرم بهداشتی خروجی -8 2⁄ ” 

1 -آب سرد ورودی -9 2⁄ ” 

3 -خروجی آب مدار گرمایب -10 4⁄ ” 

3 -برگشت آب مدار گرمایب -11 4⁄ ” 

A6- اتصال تخلیه آب چگالیده 
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نمای کلی و قطعات اصلی 4-2
 وضیحات ت

 شیر اطمینان مدار شوفاو 14
 فن             16
 پمپ 32
 سنسور دمای رفت شوفاو            34
 هواگیر اتوماتیک 36
 آب گرم بهداشتیسنسور دمای              42
 شیر گاز 44
  منبع انبسا              56
 الکترود جرقه و میله یونیزاسیون 81
 شیر سه راهه 95
 سوئیچ فشار آب 114
 فلومتر           136
 گیج فشار آب           145

 دهیچگال آب هیتخللوله  154
 سنسور دمای برگشت شوفاو  186
 سنسور دمای دود 191
 دهیچگال آب هیتخلسیفون  193
 مبدل ثانویه           194

 سینی جمع آوری آب چگالیده 196
                                                                                                                        مجموعه برنر و فن           350

                                                                                                                                                            

 نمای کلی -21کل ش                                                                                                                                                                                       

 دیاگرام جریان آب 4-3
 توضیحات 

 خروجی آب گرم بهداشتی 8
 ورودی آب سرد               9
 خرو  آب مدار گرمایب              10
 برگشت آب مدار گرمایب             11
 شیر اطمینان مدار شوفاو 14
 پمپ 32
 سنسور دمای رفت شوفاو              34
 هواگیر اتوماتیک 36
 سنسور دمای آب گرم بهداشتی             42
 شیر گاز 44
 منبع انبسا               56
 شیر پرکن             74
 الکترود جرقه و میله یونیزاسیون 81
 شیر سه راهه 95
 سوئیچ فشار آب 114
 فلومتر            136
 گیج فشار آب           145

 سنسور دمای برگشت شوفاو  186
 دهیچگال آب هیتخلسیفون  193
 مبدل ثانویه            194

 بای پس خودکار )در ورودی پمپ( 241
 

 دیاگرام جریان آب -22کل ش                                                                                                                                                                     
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 جدول اطالعات فنی 4-4
 

 BLUEHELIX TECH RRT 34 C واحد شرح
 حداقل حداکثر  توان، راندمان

 kW 6/30 4/6 توان ورودی

 kW 30 3/6 (60/80توان خروجی مدار گرمایب )

 kW 5/32 9/6 (30/50توان خروجی مدار گرمایب )

 kW 7/34 4/6 توان ورودی تولید آب گرم بهداشتی

 kW 34 3/6 توان خروجی تولید آب گرم بهداشتی

9/97 % (60/80راندمان حرارتی در فشار ماکزیمم )  

 98 % (60/80راندمان حرارتی در فشار مینیمم )

1/106 % (30/50راندمان حرارتی در فشار ماکزیمم )  

5/107 % (30/50راندمان حرارتی در فشار مینیمم )  

5/109 % % 30بار جزئی راندمان در   

 NOx - 6کالس 

 حداقل حداکثر  مشخصات گاز مصرفی

 mbar 20 فشار گاز طبیعی

m3/hr 67/3 مصرف گاز طبیعی   68/0  

9±8/0 % در حالت گاز طبیعی 𝐶𝑂2میزان   

 mbar 37 فشار گاز مایع

kg/hr 7/2 مصرف گاز مایع   50/0  

10±8/0 % در حالت گاز مایع 𝐶𝑂2میزان   

 مدار گرمایب
 

 حداقل حداکثر

bar 3 8/0 فشار مدار شوفاو  

 oC 95 حداکثر دمای مدار شوفاو

litres 2/4 حجم آبگیری مدار گرمایب  

 litres 10 ظرفیت منبع انبسا  

bar 8/0 فشار اولیه منبع انبسا   

 حداقل حداکثر  مدار آب گرم بهداشتی

bar 9 3/0 فشار آب در حالت آب گرم بهداشتی  

t=250𝐶 l/min 5/19∆دبی آب گرم بهداشتی   

t=300𝐶 l/min 2/16∆دبی آب گرم بهداشتی   

   ابعاد، وزن و اتصاالت

 kg 32 وزن

 mm 420 عرض

 mm 700 ارتفان

 mm 320 عمق

inch 4/3 سایز لوله خروجی مدار گرمایب  

inch 4/3 سایز لوله ورودی مدار گرمایب  

inch 2/1 سردسایز لوله ورودی آب   

inch 2/1 سایز لوله خروجی آب گرم بهداشتی  

inch 4/3 سایز لوله گاز ورودی  

 mm 60 سایز لوله دودکب

 C13-C23-C33-C43-C53 - نون دودکب و تامین هوای دیگ
C63-C83-B23-B33 

   مشخصات الکتریکی

V/Hz 50/230 منبع برق  

 W 99 حداکثر مصرف برق

 IP X5D درجه حفاظت الکتریکی
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 پمپ سیرکوالتورخروجی )در دسترس( نمودار هد  5-4

 
 نمودار هد خروجی )در دسترس( پمپ سیرکوالتور  -23شکل 
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 نقشه سیم کشی 5-4

 
 نقشه سیم کشی  -51شکل 

 

   از راه دور، اتصال جامپر ترمینال مربوطه را باز نمایید. وستات اتاقی یا کنترلتوجه: قبل از اتصال ترم

 سنسور دمای برگشت شوفاو 186 سوئیچ فشار آب 114 شیر گاز 44 فن 16

 سنسور دمای دود 191 فلومتر 136 ترموستات اتاقی )انتخابی( 72 پمپ سیرکوالتور 32

 کیت آنتی فریز 288 سنسور هوای بیرون )انتخابی( 138 الکترود جرقه و میله یونیزاسیون 81 سنسور دمای رفت گرمایب شوفاو 34

 به تنظیمات برد( ستهب -)کاربرد مختلفسوئیچ خاموش/روشن  A ریموت کنترل اوپن ترم )انتخابی( 139 شیر سه راهه 95 سنسور دمای آب گرم بهداشتی 42
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