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 ) 2-5تغییر سوخت
 ) 3-5تنظیمات اضافی
 ) 4-5تعمیر
مشخصات ساخ ت
 (1-2مشخصات فنی
واحد

مشخصه
رده (طبقه) گاز
کالسNOX
نوع
گازهای مرجع
حداکثر توان اسمی
حداقل توان اسمی
حداکثر توان حرارتی
حداقل توان حرارتی
بازده اسمی
بازده در  %03توان اسمی
دمای محصوالت احتراق
مشخصات سیستم گرمایشی
حداقل و حداکثر دمای آب سیستم گرمایشی
ظرفیت منبع انبساط
فشار منبع انبساط
حداکثرفشار عملکرد سیستم گرمایشی
حداکثر دمای سیستم گرمایشی
مشخصات سیستم آب مصرفی
دبی آب گرم ΔT 25°C
دبی آب گرمΔT 35°C
حداکثر فشار آب مصرفی
حداقل فشار آب مصرفی
حداقل و حداکثر دمای آب گرم مصرفی

شرح

kW
kW
kW
kW
%
%
°C

II2H3+
3
B22-C12-C32-C42-C52-C62-C82
G20
G30/31
25
9
23.3
7.5
93
90.8
135

°C
litre
bar
bar
°C

40-80
7
1
3
85

l/min
l/min
bar
bar
°C

14
10
6
0.8
35-60

مشخصات الکتریکی
ولتاژ وفرکانس عملکرد
توان الکتریکی مصرفی
سطح حفاظت الکتریکی

V/Hz
W
IP

230/50
152
X4D

مشخصات ابعاد و اتصاالت
عرض
ارتفاع
عمق
وزن
اتصاالت ورودی و خروجی سیستم گرمایشی
اتصاالت ورودی و خروجی آبگرم مصرفی
اتصاالت گاز
ابعاد لوله های دودکش کواکسیال
حداقل و حداکثر طول دودکش کواکسیال
ابعاد لوله هوای ورودی موازی
حداکثر طول لوله های موازی
مشخصات گاز مصرفی
G20
برای گاز طبیعی
برای گاز مایع G30/31
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mm
mm
mm
kg
In
In
In
mm
m
mm
m

456
689
239
28
¾
½
¾
60/100
زانوها0.5 - 5 +
80/80
30+30

mbar
mbar

20
29/37
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فشار گاز دربرنر
حداکثر فشار برای گاز شهری
حداقل فشار برای گاز شهری
حداکثر فشار برای گاز مایعG30/31
حداقل فشار برای گاز مایعG30/31
قطر نازل برای گاز شهری
قطر نازل برای گاز مایع

12.5
1.4
27.1 / 35.4
3.6 / 4.5
1.3
0.78

mbar
mbar
mbar
mbar
mm
mm

 )2-2ابعاد خارجی

شکل 1
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 ) 3-2دیاگرام کار

شکل 2
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برگشت سیستم

ورودی آب

آب گرم

رفت سیستم

گرمایشی

سرد

مصرفی

گرمایشی

ورودی گاز
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 )4-2اجزا اصلی دستگاه

شکل 3

 -1فن تخلیه

 -7برنر

 -11سنسور فشار آب

 -2ترموستات اطمینان

 -8الکترود جرقه زن

 -11شیر اطمینان

 -1مبدل اولیه مخصوص تک مبدله

 -9پایه الکترود

 -11شیر گاز

 -1سنسور دمای آب گرم مصرفی

 -11فشارسنج

 -11منبع انبساط

 -1سنسور دمای سیستم گرمایشی

 -11پمپ سیرکوالسیون
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 -1محفظه احتراق

 -12فلوسوئیچ

 )5-2دیاگرام کلی جریان

دیاگرام پمپ سرکوالسیون
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شکل 4

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

دبی آب(لیتر برساعت)

 )6-2دیاگرام الکتریکی

راهنمای پکیج شوفاژدیواری آرتـا

)(V=00

LORCH

صفحه 6

X4

GAS VALVE MODULATOR

D.H.W. PROBE
HEATING PROBE

LIMIT TERNINAL

X2

X9

X3
X7

T5
X6

IGNITOR

X10

EARTHING

FLUX
SIGN
GND
+5VDC

X5

X30
X13

X1

APS/
SAFETY FUME
THERMOSTAT

ROOM THERMOSTAT
ROOM THERMOSTAT

X16

NEUTRAL

WATER
PRESSURE
SWITCH

LINE

NEUTRAL POWER

F

LINE POWER

LINE

NEUTRAL

FAN NEUTRAL

N
X17

FAN LINE

CIRCULATOR NEUTRAL

X12

CIRCULATOR PHASE

X19

EARTHING

GAS
VALVE

BOILER
EARTHING

5 شکل

 ) نصب3

7 صفحه

LORCH

(V=00)

راهنمای پکیج شوفاژدیواری آرتـا

 )1-3محل نصب :
نصب این دستگاه در محل هایی مثل پارکینگ خودرو یا محل انبارش مواد آتش زا بدلیل وجود احتراق ممنوع است .دستگاه باید حتما برروی دیوار و
درمحل مناسب نسبت به دودکش وهواکش نصب شود.

 )2-3نصب دستگاه :
_ محل مناسب جهت استقرار دستگاه را مطابق الگوی نصب همراه محصول شناسایی نمایید.
_ قالب موجود دربسته همراه محصول را باتوجه به الگوی نصب به دیوار محکم کنید.
_ سیستم دودکش را مطابق شکل و مندرجات بند  3-3مهیا نمایید.
_ بست اتصال به دیوار را توسط پیچهای مربوط به بدنه دستگاه محکم کنید.
_ دستگاه را بر روی دوقالب که قبال محکم شده اند  ،قراردهید.

 )1-2-3اتصاالت هیدرولیک:
_قبل از شروع نصب اتصاالت لوله کشی  ،اطمینان حاصل کنید که مسیر رفت و برگشت سیستم گرمایش تمیز و عاری از آلودگی باشد و در صورت
نیاز مسیر را شستشو نمایید.
_ اتصاالت دستگاه را مطابق اطالعات مندرج در الگوی نصب به سیستم لوله کشی ساختمان متصل نمایید.
_از فیلتر مناسب برای هردو چرخه آب استفاده شود.
_ از اتصاالت استاندارد با حداقل قطر داخلی  11mmبرای آب مصرفی و  11mmبرای آب سیستم گرمایش استفاده شود.

 )2-2-3اتصال گاز:
از شیلنگ گاز استاندارد با حداقل قطر داخلی  11mmو بست مناسب استفاده شود .
اطمینان حاصل کنید:
_ مسیر عبورگاز عاری از هرگونه آلودگی باشد .
_ اتصال گاز دارای قطر بزرگتر یا هم اندازه ورودی شیر گاز باشد .
_ فشار گاز متناسب با تنظیمات کارخانه باشد در غیر اینصورت نصب گاورنر ضروری است .
_ نوع گاز(شهری ،کپسولی ) با آنچه در دستگاه تنظیم شده است  ،مطابقت داشته باشد .درغیر اینصورت باید تغییر سوخت و تنظیمات مورد نظر
اعمال گردد.
_لوله گاز عاری از هوا باشد.
_ اتصاالت گاز ایمن و بدون نشتی باشد.
 -به هیچ عنوان از لوله های آب و گاز به عنوان اتصال به زمین (ارت) استفاده نگردد.
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توجه :
  .هنگام استفاده از گاز مایع الزم است حتما از رگالتورگاز استاندارد و غیر قابل تنظیم استفاده شود و حداکثر فشار آن نباید بیش از 61میلی بار باشد ایمنی الکتریکی وسیله فقط زمانی حاصل می شود که اتصال ارت به طور صحیح با زمین برقرار شود -آسیب های زیست محیطی ناشی از عدم رعایت موارد فوق شامل ضمانت نمی گردد و تمامی مسئولیت آن بر عهده مشتری است.

)3-2-3هواگیری سیستم گرمایشی :
پس از نصب اتصاالت لوله کشی و الکتریکی دستگاه سیستم
گرمایشی را مطابق روش زیر هواگیری کنید.
کلیه شیر های متصل به سیستم گرمایشی(رادیاتورها)راباز کنید.
شیر پرکن را به تدریج باز کرده و مطمئن شوید که شیر خروجی
هوای سیستم گرمایش باز باشد.
Charge
valveشیر پرکن

اطمینان حاصل کنید هوای سیستم گرمایش

شکل .6
Manometer
فشار سنج

( رادیاتورها) بطور کامل خارج شده است.

فشار آب دستگاه را بین 1تا 1.2بار تنظیم کنید.
هواکش :
دودکش و
شیراتصال
)3-3
ببندید.
پرکن را حتما
جهت نصب اتصاالت دودکش و هواکش رعایت موارد زیر الزامی است:
الف) انتخاب محل نصب دودکش و هواکش
چنانچه دودکش ایجاد نشده است با در نظر گرفتن شرایط زیر و مندرجات جدول  ،محل مناسب را انتخاب نمایید .در صورتیکه دودکش در ساختمان
تعبیه شده باشد اطمینان حاصل کنید که دودکش با شرایط مندرج در جدول مغایرت نداشته باشد.
فاصله

فاصله

موقعیت لوله خروجی

نصب نشود
600
300
300

A
B
C
D

زیر پنجره
زیر خروجی کانال هوا
زیر لبه آبچکان
زیر بالکن

400
600
300
300
300
2500

E
F
G
H
I
L

فاصله از پنجره مجاور
فاصله افقی از کانال خروجی هوا
از لوله های دودکش افقی یا عمودی**
لبه دیوارها
کنج دیوارها
از زمین

1500
1000
10000
11000

M
N
O
P

فاصله عمودی از کانال خروجی
بین دولوله خروجی افقی
از ساختمان تا جلو بالکن ساختمان روبرو
فاصله بین دو ساختمان
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ب) انتخاب لوله های دودکش و هواکش بصورت کلی زیر امکانپذیر است :
 -1لوله های کواکسیال( هم مرکز )

 -2لوله های موازی

شرایط استفاده از دریچه خروجی فن برای لوله های هم مرکز و موازی :
برای نصب دودکش با لوله های هم مرکز دریچه خروجی فن را مطابق جدول زیر انتخاب کنید :
طول لوله کواکسیال

0.5-2m

2-3m

3-4m

4-5m

دریچه خروجی فن

Ø39

Ø41

Ø44

بدون دریچه

برای نصب دودکش با لوله های موازی برای افت فشار کمتراز  0.8mbarاز دریچه خروجی فن با قطر  Ø37استفاده کنید .برای مسیرهای
طوالنی تر دریچه استفاده نشود و اتصاالت انتخاب شده باید بصورتی باشد که افت فشار ( )ΔPمسیر دودکش یا هواکش بیش از 1.64 mbar
نگردد.

جدول افت فشار برای محاسبه طول مجازدودکش های موازی و کواکسیال(هم مرکز).
طول لوله های
2.8
1
2.2
1.3
1
1
3
1.3
0.8
1.5

معادل)(m

)P (Pa
25
6
15
7
6
3
14
7
3.5
1.5
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شکل
A
B
C
D
D
E
F
F
G
H

اجزاء دودکش
لوله دودکش هم مرکزL.990
لوله رابطL.1000 M-F
اتصال کالهک عمودیM
زانویی90° M-F
زانویی45°
لوله رابط M-F L.1000
زانویی90° M-F
زانویی45°
لوله دودکشL.990
لوله ورودی هواL.950

نوع دودکش
کواکسیال(هم مرکز)
Ø 60/100

لوله های موازی
Ø80 Ø80
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در زیر تصاویر مربوط به نصب های مختلف  B22/ C12/C32/C42/C52/C62/C82آمده است.
کاربردهای نوع B22

شکل.9
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ادامه شکل.9
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در زیر اتصاالت دودکش و هواکش مورد نیاز آمده است.

شکل .11
 -0واشر آب بندی لوله دودکش و هواکش به دستگاه
 -2دریچه خروجی فن
 -3زانویی هم مرکز دودکش60/100
-4واشر آب بندی دودکش Ø60
-5واشرآب بندی ورودی هواØ100
-6لوله هم مرکز
 -7واشرآب بندی لوله هوا Ø80
-8اتصال لوله ورودی هوا به دستگاه Ø80
-9واشر آب بندی لوله هوا Ø80
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-01زانویی
-00واشرآب بندی زانوییØ80
-02لوله ورودی هواØ80
-03لوله خروجی دودØ80
 -04لوله اتصال لوله خروجی دود60/80
 -05لوله اتصال  Ø60دودکش
 -06واشر آب بندی اتصال  Ø60دودکش
-07اتصال مخصوص ورودی هوا Ø60/80
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استفاده
 )1-4نکات مهم برای مصرف کننده
 این دستورالعمل یک مجموعه ضروری برای این محصول است بنابراین اطمینان حاصل کنید که همیشه با دستگاه
می ماند.در هنگام خرید و فروش و انتقال مطمئن شوید که راهنما همراه دستگاه باشد.
 نصب  ،تنظیم وروشن کردن برای اولین بار باید توسط نماینده مجاز انجام شود.
 تنظیم نهایی سوخت در کارخانه انجام شده و هر گونه تغییرات بدون هماهنگی با واحد خدمات پس از فروش مجاز نمی باشد.
 سرویسهای دوره ای و تعمیرات توسط نماینده مجاز انجام شود.
 در دوره های زمانی مختلف بررسی کنید که خروجی دودکش باز است.
 برای نصب در حالت  Bاطمینان حاصل کنید که تهویه مناسب هوا در اتاق یا محل نصب دستگاه وجود دارد.
 هوای ورودی از کانال مشترک دود و هوا تأمین نشود.
 قسمت های داغ دستگاه مثل اتصاالت دودکش  ،لوله های دودکش و...را لمس نکنید.
 دستگاه نزدیک اجاق گاز نصب نگردد(.برای نصب در حالت )B
 دستگاه را با آب یا سایر مایعات مرطوب نکنید.
 هیچ وسیله ای روی دستگاه قرارندهید.
 از دستکاری اطفال و افراد غیر متخصص جلوگیری کنید.
 برای غیرفعال کردن برای زمان طوالنی شیرگاز اصلی رابسته و اتصال برق دستگاه را قطع و آب دستگاه را تخلیه نمایید.
 در صورت باز بودن شیر اصلی گاز و برقرار بودن اتصال برق  ،دستگاه توسط سیستم خودکار ضدیخ زدگی در برد اصلی کنترل می شود.این
سیستم زمانیکه دمای درونی مدار گرمایشی کمتر از 5˚Cمی شود  ،فعال شده و دستگاه روشن میشود تا دمای مدار گرمایشی به 12˚C
برسد  ،سپس خاموش می شود وپمپ به مدت  181ثانیه کار می کند.
 جابجایی و تغییر محل نصب دستگاه توسط نماینده مجاز انجام شود.
 هنگامیکه بوی گاز می آید :
 هیچگونه کلیدی راروشن نکنید و از تلفن یا هر وسیله ای که منجر به تولید جرقه شود استفاده نکنید.
 درها و پنجره ها را به سرعت باز نمایید.
 شیر گاز راببندید.
 با حوله یا دستمال مرطوب اقدام به تخلیه گاز از محیط نمایید.
 جهت رفع مشکل از افراد متخصص کمک بگیرید.
 پیشنهاد می شود که از هشدار دهنده نشت گاز در مکان مناسب نسبت به محل نصب شده استفاده شود.

 همواره فشار نشان داده شده روی کنترل پانل را چک کنید باید بین  1تا  1/5بار باشد .
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 )2-4نحوه روشن و خاموش کردن دستگاه

بررسی های اولیه
قبل از روشن کردن دستگاه موارد زیر چک شود:


همه شیرهای بین دستگاه وسیستم لوله کشی آب و گاز ساختمان باز باشد.



سیستم هواگیری شده باشد.



سوخت دستگاه بدرستی انتخاب شده باشد(گاز مایع یا طبیعی)



نشتی گاز یا آب در انشعابات وجودنداشته باشد.



دوشاخه برق دستگاه به پریز ارت دار وصل باشد.



مواد اشتعال زا در نزدیکی دستگاه نباشد.



دودکش بسته نباشد.



کلید  selectorترموستات محیطی( در صورت وجود ) در وضعیت  ONباشد.



ارت پریز همیشه وصل باشد.
معرفی کنترل پانل

MAX

MIN

A
RESET/OFF

MAX

MIN

B

" "Aولوم تابستان /زمستان و تنظیم دمای سیستم گرمایشی
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" "Bولوم خاموش /روشن و تنظیم دمای آبگرم مصرفی

-

راه اندازی اولیه :
برق دستگاه را وصل و ولوم" "Bرا روی ” " MINقرار دهید.دراین صورت دستگاه به حالت آماده به کار ) (STANDBYمی رود و نمایشگر برای چند

ثانیه دمای تنظیمی آبگرم مصرفی وسپس دمای واقعی آنرا نشان می دهد .
با چرخاندن ولوم " "Aروی عالمت ☼ دستگاه به مد تابستانه رفته وباچرخاندن آن روی عالمت ❄ دستگاه به مد زمستانه می رود.
در حالت زمستانه  ،برنر به صورت اتوماتیک وقتی روشن می شود که برای سیستم گرمایشی و یا آب گرم مصرفی مورد نیاز باشد و در حالت تابستانه  ،فقط
وقتی روشن می شود که آب گرم مصرفی مورد نیاز باشد .
ولوم " "Aرا روی عالمت ☼ قرار دهید تا به مد تابستان برود و ولوم " "Bرا تا قبل از اینکه دمای آب گرم مصرفی قابل دسترس باشد بچرخانید و شیر آب گرم را
8

1

11

7

باز کنید ،دراین حالت دستگاه شروع به جرقه زدن می کند و اگر همه چیز به درستی انجام پذیرد  ،نمایشگر  LCDدمای آب گرم مصرفی را نشان می دهد و
عالمت

بصورت چشمک زن روشن می شود  .اگر برنر روشن نشود دستگاه قفل شده و عالمت

روشن خواهد شد  .این عالمت نشانه فقدان شعله برنر

12
خطایی که رخ داده را بصورت چشمک زن نشان می دهد .
است و نمایشگر عدد

3

تکرار سیکل اشتعال  ،ولوم " "Bرا یک ثانیه روی وضعیت  RESET/OFFقرار دهید .
به منظور
آزاد کرد2ن دستگاه و A
6 5
10

قبل از قفل شدن ،دستگاه بصورت اتوماتیک تا سه مرتبه مراحل روشن شدن را تکرار می کند .
تنظیم دمای آب گرم مصرفی :
به منظور تنظیم دمای آب گرم مصرفی ،برای افزایش دما ولوم " "Bرا در جهت عقربه های ساعت و برای کاهش  ،آنرا در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید .
تغییرات  ،در نمایشگر نشان داده خواهد شد  .پس از تنظیم دما  ،مقدارآن در حالت تابستان و زمستان بدون تغییر باقی می ماند  .در هنگام استفاده از آبگرم  ،دمای
آب مصرفی نشان داده می شود .
تنظیم دمای سیستم گرمایشی :
به منظور تنظیم دمای سیستم گرمایشی  ،برای افزایش دما ولوم " "Aرا در جهت عقربه های ساعت و برای کاهش  ،آنرا در خالف جهت عقربه های ساعت
بچرخانید .تغییرات درنمایشگر نشان داده خواهد شد  ،یکبار که دمای آبگرم سیستم در حالت حداکثر قرار گیرد  ،نمایشگر دمای کنونی سیستم گرمایشی را نمایش
خواهد داد .مقداری که تنظیم شده فقط در حالت زمستانه کاربرد دارد.
هواگیری سیستم گرمایشی :
پس از نصب اتصاالت لوله کشی و الکتریکی دستگاه سیستم گرمایشی را مطابق روش زیر هواگیری
کنید.
کلیه شیر های متصل به سیستم گرمایشی(رادیاتورها )راباز کنید.
شیر پرکن را به تدریج باز کرده و مطمئن شوید که شیر خروجی هوای سیستم گرمایش باز باشد.
اطمینان حاصل کنید هوای سیستم گرمایش( رادیاتورها) بطور کامل

Charge
valveشیر پرکن

خارج شده است.
فشار آب دستگاه را بین 1تا 1.2بار تنظیم کنید .
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شیر پرکن را حتما ببندید.

خاموش کردن دستگاه :
به منظور خاموش کردن دستگاه ولوم " "Bرا روی  RESET/OFFبچرخانید.

به منظور قطع اتصال کامل وسیله  ،ضروری است که دستگاه را از منبع الکتریکی جدا گردد .در این شرایط سیستم ضد یخ زدگی غیر فعال می شود.
هرگاه نیاز است برای مدت طوال نی دستگاه بدون استفاده باشد  ،شیر گاز راببندید و اتصال الکتریکی را قطع نمایید .دراین حالت جهت پیش گیری از
ضررهای ناشی از یخ زدگی در زمستان  ،آب هر دو مدارآب گرم مصرفی و سیستم گرمایشی را تخلیه کنید و یا از مایع ضد یخ مناسب اضافه کنید.

)3-4عملکرد با استفاده از ترموستات محیطی
در صورت تمایل به نصب ترموستات محیطی با سازمان خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمایید  .پس از نصب و راه اندازی
ترموستات محیطی  ،سیستم گرمایشی از طریق این ترموستات فرمانهای الزم را به دستگاه ارسال می نماید.
به منظور جلوگیری از هرگونه ناسا زگاری با مشخصات فنی مورد نیاز دستگاه  ،دستورات نصب را به دقت دنبال کنید.
-

ترموستات محیطی را به دیواره اتاق وصل کنید .بهتر است که ترموستات در معرض کوران هوا و تابش مستقیم خورشید قرار نگیرد.
کلید برق ورودی دستگاه را قطع کنید.
سیم خروجی ترموستات را به کابل مخصوص ترموستات محیطی دستگاه وصل کنید.

جهت راه اندازی سیستم با عملکرد ترموستات محیطی دستورات زیر را دنبال کنید:
 پس از وصل کردن برق ورودی سه دقیقه صبر کنید و سپس ولوم  Aرا فشار دهید. عالمت ' 'AUشروع به چشمک زدن می کند .مجدد ولوم را فشار دهید.11
7
1
8
 اکنون عالمت ' 'AUساکن است و دستگاه شروع به فعالیت در فاز ' 'AUمی کند. صبرکنید تا فاز شناسایی انجام شود .پس از شناسایی  ،دستگاه شکل  aرا نمایش داده و آماده جهت شروع به کار است.-

دستگاه را مطابق دستورالعمل راه اندازی روشن کنید ،اگر ترموستات محیطی درست 9نصب شده باشد عالمت
 LCDنمایش داده می شود.
4
3

10

به منظور تنظیم  Set pointترموستات محیطی موارد مشروحه دمای آب مدار گرمایشی را دنبال کنید.

5

نیز روی12صفحه
6

A

2

پس از نصب ترموستات محیطی  ،تنظیم دمای سیستم گرمایش با توجه به دمای اتاق  ،پارامتر  Kو  Set pointبصورت اتوماتیک انجام
می شود.
در صورت لزوم برای کارکرد بهتر می توان مقدار  Kرا با توجه به دستورالعمل مربوطه تنظیم نمود.
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8

1

11

7

عالئم خطا:
عملکرد دستگاه رخ می دهند با کدهای خطای مربوطه و عالمتهای
خطاهایی که در زمان 12

و

نشان داده می شوند.

 : E1+خطای انجام نشدن اشتعال :
3

A

5
نمایان 6
وقتی10
می شود 2که برنر روشن نشود .برای راه اندازی  ،ولوم" "Bرا روی حالت
سرویس کار مجاز تماس بگیرید.

RESET/OFF

قرار دهید .در صورتیکه این اشکال زیاد تکرار شد با

: E30 +خطای پارامتر های تعریف شده:
با سرویسکار مجاز تماس بگیرید.

: E10 +خطای قفل اصلی:
وقتی روشن می شود که در تنظیم برد مشکلی باشد .دستگاه را با قراردادن ولوم" "Bروی حالت  RESET/OFFاز حالت قفل خارج کنید و اگر
مجدد رخ داد با سرویسکار مجاز تماس بگیرید.

 E9 +خطای عملکرد ترموستات اطمینان :
وقتی دمای مدارآب بیش از  111˚Cشود ،روشن می گردد و دستگاه عملکرد خود را متوقف می کند .با چرخاندن ولوم" "Bروی حالت
 RESET/OFFدستگاه را از قفل خارج کنید .وقتی دمای مدار زیر  61˚ Cبیاید دستگاه مجدد شروع به کار می کند.
اگر این مسئله زیاد اتفاق افتاد با نماینده مجاز تماس بگیرید.

 E15+خطای موقت سوئیچ فشار هوا:
این خطا نشان می دهد سوئیچ فشار هوا عمل کرده یا شرایط نامناسب روی دودکش اثر گذاشته است.در این زمان دستگاه فعالیت خنک کننده را
شروع خواهد کرد .اگر این مشکل ادامه یافت پس از  2دقیقه دستگاه متوقف می شود سپس بعد از  31دقیقه دستگاه مجددأ شروع به کار می کند و
اگر عیب برطرف نشده باشد کد  E2ظاهر می شود.

 E2 +خطای سوئیچ فشار هوا:
وقتی که سوئیچ فشار هوا به دستگاه اجازه اشتعال ندهد  ،روشن می شود .در این زمان دستگاه قفل می شود .به منظور آزاد کردن آن  ،ولوم" "Bرا
روی حالت  RESET/OFFقرار دهید .اگر این خطا ادامه داشت با نماینده مجاز تماس بگیرید.
 E8 +خطای فشار نامناسب سیستم :
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وقتی فشار مدار گرمایشی کمتر از 1/5بارشود این خطا آشکار شده و دستگاه قفل می شود .به منظور رفع عیب به دستورات داده شده در بخش
"تنظیم فشار سیستم گرمایش " رجوع کنید .
 E3 +خطای ترموستات سیستم گرمایشی:
این عالمت وقتی ظاهر می شود که ترموستات گرمایشی به درستی کار نکند و دستگاه متوقف می شود .سعی کنید با قرار دادن ولوم" "Bروی حالت
 RESET/OFFآنرا آزاد کنید و در صورتیکه ادامه داشت با سرویسکار مجاز تماس بگیرید.

 E4 +خطای ترموستات آب گرم مصرفی:
وقتی که ترموستات آب گرم مصرفی درست کار نکند روشن می شود ،دستگاه به فعالیت خود ادامه می دهد اما با قدرت کمتر .ضروری است با
نماینده مجاز تماس بگیرید .

 E6 +افزایش دمای آب سیستم گرمایشی :
وقتی دمای آب سیستم گرمایشی بیشتر از  95˚Cشود ظاهر شده و دستگاه موقتأ خاموش می شود و وقتی دمای آب کمتراز  91˚Cشد ،دستگاه بصورت
خودکار روشن می شود ونیاز به  RESETدستگاه نیست .درصورت تکرار  ،با سرویسکار مجاز تماس بگیرید.

 E5 +خطای مدوالتور شیر گاز :
وقتی ظاهر می شودکه سیستم مدوالسیون قطعی دارد یا مدوالتور شیر گاز کامل نباشد ،در این حالت دستگاه به فعالیت خود ادامه می دهد .ولی اتصاالت
به مدوالتور شیر گاز رابررسی کنید و اگرهمچنان ادامه داشت با نماینده مجاز تماس بگیرید.
 E11 +خطای عملکرد رله برد الکترونیکی :
وقتی ظاهر می شود که رله برد الکترونیکی عملکرد صحیحی نداشته باشد  ،که ممکن است رله کامال آسیب دیده یا بصورت موقت دچار خطا شده است.
 E12 +خطای عملکرد رله برد الکترونیکی :
وقتی ظاهر می شود که رله برد الکترونیکی عملکرد صحیحی نداشته باشد  ،که ممکن است رله کامال آسیب دیده یا بصورت موقت دچار خطا شده است.
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تنظیم و تعمیر

 -5تنظیم:
تذکر :کلیه تنظیمات بیان شده در این دستورالعمل فقط باید توسط نمایندگی های مجاز شرکت لورچ صورت گیرد.

)1-5تنظیم فشارگاز :
تنظیمات الزم در کارخانه انجام و دستگاه کالیبره شده و آزمایشهای الزم روی آن صورت گرفته است.
پس از نصب و راه اندا زی فشار گاز ورودی به دستگاه را کنترل و اطمینان حاصل کنید فشار ورودی به برنر صحیح باشد برای این منظور پنل جلویی
دستگاه را با باز کردن  4پیچ باال بردارید و موارد زیر را انجام دهید:

Siemens.

تنظیم مینیمم و ماکزیمم توان:

Sit

1
Vent

P.OUT

2



دستگاه راروشن کنید .



مد تابستا ن را انتخاب کنید.پروب مانومتر رابه مغزی فشار
ورودی شماره  1وارد کنید .سپس آب گرم مصرفی را با
ماکزیمم جریان باز کنید 11 .ثانیه صبر کنیدو چک کنید
فشارگاز برنر با ماکزیمم فشار موجود در مشخصات فنی
بیان شده در دفترچه مطابقت داشته باشد.



میزان جریان آب گرم مصرفی را کم کنید ،صبر کنید که
شعله کم شود.سپس فشار گاز مینیمم را چک کنید.

اگر مقادیر صحیح نباشد  ،تنظیمات را مطابق دستورات زیر انجام دهید:



دستگاه را در مد تابستان قرار دهید و آب گرم مصرفی را با ماکزیمم جریان باز کنید.
برای توان ماکزیمم :کاور محافظ " "Cرا از روی شیر گاز بردارید (شکل  )14پیچ تنظیم " "Aرا تا آخربچرخانید سپس ماکزیمم فشار رابا
چرخاندن مهره "  "Bتنظیم کنید.
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برای توان مینیمم  :مدوالتور کانکتور شیر گاز را قطع کنید  ،مهره "  "Bرا ثابت نگه داشته سپس فشار گاز در وضعیت مینیمم را با
چرخاندن پیچ " "Aتنظیم کنید.
کانکتور شیرگاز را مجدد وصل کنید و چک کنید که
فشار گاز در حالتهای مینیمم و ماکزیمم صحیح باشند.



سپس بررسی کنید که نشتی گاز وجود نداشته باشد.



تنظیم مینیمم و ماکزیمم توان آب گرم مصرفی و توان
گرمایشی را مطابق روش بیان شده تکرار کنید .دقت نمایید
حداکثر فشار گاز از میزان بیان شده در بند فوق بیشتر نشود.

سوخت:
)2-5تغییر
)( mm
 L.P.G.نازل

نازل گاز طبیعی)( mm

تعداد نازل

B

A

از گاز طبیعی به L.P.G
 کاور پالستیکی
را
دستگاه
بردارید.

A

مدل

A

A



فلزی
کاور
دستگاه را باز
کنید.



 4پیچ " "Aرا که برنر را به مانیفولد می بندد باز کنید  ،برنر " "Bرابرداشته و نازل گاز شهری " "Cرا با نازل
 L.P.Gجابجا کنید .توجه نمایید که واشر مسی " "Dمجدأ مونتاژ شود(.شکل )15

D

C



برنر را مجددأ مونتاژ کنید.



پارامتر تنظیم  A2را روی عدد  1بگذارید(.پاراگراف "پارامترهایی که توسط سرویسکار تنظیم می شوند" را
ببینید).

از  L.P.Gبه گاز طبیعی :
 چک کنید که فشار ورودی به دستگاه برای :

باشد.

{

بوتان ( :)G30مینیمم 25ماکزیمم  35میلی بار
پروپان( :)G31مینیمم  25ماکزیمم  37میلی بار

 کاورپالستیکی دستگاه را بردارید.
پس از تغییر سوخت و تنظیمات دستگاه ،باچسباندن لیبل تغییر سوخت روی دستگاه نوع سوخت را مشخص نمایید .
 کاور فلزی دستگاه را باز نمایید.


 4پیچ " "Aرا که برنر را به مانیفولد می بندد ،باز کنید ، .برنر " "Bرابرداشته و نازل گاز مایع " "Cرابا نازل
گاز شهری عوض کنید.



پارامتر تنظیم  A2را در عدد  0قراردهید( پاراگراف "پارامترهایی که توسط سرویسکار تنظیم می شوند" را
ببینید).



اطمینان حاصل کنید که فشار ورودی به برنر بین  17تا  25بار باشد.



سپس کنترل کنید که نشتی گاز وجود نداشته باشد.



تنظیم مینیمم و ماکزیمم توان آب گرم مصرفی و توان گرمایشی را همانند گذشته تکرار کنید.



پس از تغییر سوخت و تنظیمات دستگاه  ،با چسباندن لیبل تغییر سوخت روی دستگاه نوع سوخت را
مشخص نمایید.
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 ) 3-5تنظیمات اضافی:
پارامتر های قابل تنظیم کاربر :
 ) 1-3-5دسترسی به منوی پارامتر قابل تنظیم کاربر:
هر دو ولوم ” “Aو ” “Bرا در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا کوچکترین مقدار بدست آید و اگردر زمان های عنوان شده انجام عملیات میسر
نشد  ،روند باید از ابتدا تکرار شود.
ابتدا ولوم ” “Aرا از کمترین مقدار به بیشترین بچرخانید.سپس ظرف کمتر از  3ثانیه به حداقل مقدار برگردید .اکنون ظرف  2ثانیه .ولوم ” “Bرا از
کمترین مقدار به بیشترین بچرخانید.سپس ظرف کمتر از  3ثانیه به حداقل مقدار برگردید.
اگرروند دسترسی به منوی پارامتر به درستی انجام گردد نمایشگر کد  P0را نشان خواهد داد .منوی پارامتر کاربر بصورت اتوماتیک  31ثانیه پس از
آخرین عملیات پایان خواهد یافت یا می توانید با چرخاندن سریع ولوم ” “Aاز حداقل به حداکثر و بازگشت آن به حداقل از منو خارج شوید .

) 2-3-5تنظیم جرقه آرام :
جرقه آرام با مراحل زیر تنظیم می شود :


دستگاه را متوقف کرده و به منوی پارامتر کاربر با توجه به دستورات مشروحه قبل بروید.

 باچرخاندن ولوم ” “Aبه صفحه P0بروید و  2ثانیه صبر کنید تا مقدار را نشان دهد .
 ولوم ” “Bرا به منظور تنظیم مقدار توان الکتریکی جرقه زن  ،بچرخانید.


منتظر بمانید تا منوی اصلی نمایش داده شود.

) 3-3-5تنظیم حداکثر توان گرمایشی:
حداکثر توان گرمایشی را میتوان با توجه به نیاز سیستم گرمایش تنظیم نمود.برای این منظور:


دستگاه را متوقف کرده و به منوی پارامتر کاربر با توجه به دستورات مشروحه قبل بروید.
 باچرخاندن ولوم ” “Aبه صفحه P1بروید و  2ثانیه صبر کنید تا مقدار را نشان دهد.
 ولوم ” “Bرا به منظور تنظیم بیشترین مقدار توان الکتریکی بچرخانید.


منتظر بمانید تا منوی اصلی نمایش داده شود.

 ) 4-3-5تنظیم زمان کار پمپ سیرکوالسیون:
این پارامتر فقط در مد گرمایشی قابل تنظیم است وبرای مد آبگرم مصرفی  2ثانیه ثابت است .


دستگاه را متوقف کرده و به منوی پارامتر کاربر با توجه به دستورات مشروحه قبل بروید .

 باچرخاندن ولوم ” “Aبه صفحه P2بروید و  2ثانیه صبر کنید تا مقدار را نشان دهد.
 ولوم ” “Bرا به منظور تنظیم زمان کار پمپ سرکوالسیون بچرخانید.
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منتظر بمانید تا منوی اصلی نمایش داده شود.

) 5-3-5تنظیم زمان کار فن :


دستگاه را متوقف کرده و به منوی پارامتر کاربر با توجه به دستورات مشروحه قبل بروید.

 باچرخاندن ولوم ” “Aبه صفحه P3بروید و  2ثانیه صبر کنید تا مقدار را نشان دهد.
 ولوم ” “Bرا به منظور تنظیم زمان کار فن بچرخانید.


منتظر بمانید تا منوی اصلی نمایش داده شود.

) 6-3-5تنظیم زمان شروع مجدد :


دستگاه را متوقف کرده و به منوی پارامتر کاربر با توجه به دستورات مشروحه قبل بروید.
 باچرخاندن ولوم ” “Aبه صفحه P4بروید و 2ثانیه صبر کنید تا مقدار را نشان دهد.
 ولوم ” “Bرا به منظور تنظیم زمان بین یک جرقه و جرقه بعدی بچرخانید.


منتظر بمانید تا منوی اصلی نمایش داده شود.

جدول خالصه پارامترهای تنظیمات مورد نظر مصرف کننده
پیش فرض

رنج قابل تنظیم

پارامتر

صفحه

50
99
60
10

0%- 99%
0%- 99%
0%- 99%
00 - 99 sec

تنظیم جرقه آرام
حداکثر توان گرمایشی
مدت زمان گردش پمپ پس از خاموش شدن شعله
مدت زمان تهویه پس از خاموش شدن شعله

P0
P1
P2
P3

0

00 – 99(1=10) sec

زمان شروع مجدد

P4

 ) 4-5پارامترهای سطح دوم قابل تنظیم توسط سرویسکار مجاز:
این پارامتر ها مقادیری هستند که بسته به نوع دستگاه و مشخصات ساختاری آن انتخاب می شوندو در صورت انتخاب غلط عملکرد دستگاه
مختل خواهد شد لذا در صورت لزوم تغییر در آن  ،حتما باید توسط سرویسکار مجاز شرکت انجام شود .
دسترسی به منوی پارامتر قابل تنظیم کاربر:
هر دو ولوم ” “Aو ” “Bرا در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا کوچکترین مقدار بدست آید.
ابتدا ولوم ” “Bرا از کمیترین مقدار به بیشترین بچرخانید وسپس ظرف کمتر از  3ثانیه به حداقل مقدار برگردید .اکنون  2ثانیه وقت دارید تا ولوم
” “Aرا از حداقل به حداکثر بچرخانید  .سپس ظرف کمتر از  3ثانیه به کمترین مقدار برگردید وچرخش ولوم  Aرا4مرتبه تکرار کنید.
پس از این اقدامات منوی پارامتر اصلی نمایش داده میشود .
اگرروند دسترسی به منوی پارامترهای  Aمانند عمل باال است ،با این تفاوت که تعداد چرخش ولوم 5 Aمرتبه خواهد بود و نمایشگر کد  A0را نشان
خواهد داد .منوی پارامتر کاربر بصورت اتوماتیک  31ثانیه پس از آخرین عملیات پایان خواهد یافت یا می توانید با چرخاندن سریع ولوم ” “Aاز حداقل
به حداکثر و بازگشت آن به حداقل از منو خارج شوید .
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دامنه تنظیم

پیش فرض

پارامتر

صفحه

تنظیمات نوع پکیج

A0

محفظه باز 0
1
محفظه بسته 1
شوفاژ تنها 0
بی ترمیک 1

1

مدل پکیج

A1

مونو ترمیک 2
گاز طبیعی 0
نوع گاز

0

A2

مایع 1
دیواری 0
نوع سیستم

0

A3

ایستاده ( زمینی) 1

جهت دسترسی به پارامترهای پکیج آرتا به روش زیر عمل نمائید.
 .1هردو ولوم  Aو Bرا در حالت کمترین خود قرار دهید(مطابق شکل){ولوم  Aبروی ☼ و ولوم  Bبروی } RESET/OFF
 .2سپس ابتدا ولوم  Bرا ازحالت  RESET/OFFبه  MAXبرده و به حالت  RESET/OFFبرگردانید(1مرتبه).
 .3بالفاصله ولوم  Aرا از حالت ☼ به  MAXبرده وبه حالت ☼ برگردانید و این عمل را  4مرتبه پشت سر هم انجام دهید.
 .4پس از چند ثانیه پارامتر  POظاهر می شود .با ولوم  Aپارامترها و با ولوم  Bمقدار آنها قابل تنظیم است.
 .5برای دسترسی به پارامترهای سطح دوم( )Aمرحله  3را  5مرتبه تکرار نمائید.

MAX

MIN

A
RESET/OFF

MAX

MIN

B

راهنمای پکیج شوفاژدیواری آرتـا

)(V=00

LORCH

صفحه 24

)4-5تعمیر:
کلیه عملیات نصب  ،تنظیم و تعمیر باید توسط سرویسکار مجاز شرکت لورچ صورت گیرد در غیر اینصورت ضمانت دستگاه باطل خواهد شد.
جهت افزایش طول عمر و کارکرد مناسب دستگاه  ،سرویس و نگهداری دوره ای در نظر گرفته شود.
قبل از شروع تعمیر موارد زیر راچک کنید:
عملیات تعمیر مقدماتی:
 نصب مطابق دستورالعمل مربوطه انجام شده است.

 تنظیمات دستگاه به درستی انجام شده است(.تنظیمات دستگاه با شرایط موجود همخوانی دارد).
 اتاق محل نصب را بررسی مقدماتی نمایید.

 مسیر دودکش و هواکش را بررسی مقدماتی نمایید.

عملیات تعمیر:
 جرمهای روی الکترودها و مبدلها را تمیز کنید.
 اکسیداسیون روی برنر را پاک کنید.
 عملکرد تنظیم شعله را چک کنید.

 نشتی اتصاالت گاز ،آب و لوله ها را بررسی کنید.

 از عملکرد صحیح دستگاه و مناسب بودن تنظیمات دستگاه  ،اطمینان حاصل کنید.
 از عملکرد صحیح و بدون نقص مجموعه دودکش وفن و سنسور فشار هوا  ،اطمینان حاصل کنید.
 عملکرد صحیح شیر اطمینان را بررسی کنید.
 فشارگاز و فشار آب سیستم را چک کنید.

 چک کنید که ترموستات ایمنی (حد) اتصال کوتاه یا قطعی نداشته باشند.
 وضعیت ورودی هوا (و تهویه مناسب در حالت نصب  )Bرا بررسی نمایید.

درصورت نیاز به تعویض اجزای دستگاه  ،قطعات اصلی را از طریق خدمات پس از فروش شرکت لورچ تهیه نمایید.
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