بسمه تعالی

راهنمای نصب و سرویس پکیج پادوا مدل

BIT-W25S

اپدوا PADOVA
تلفن مرکز خدمات پادوا در سراسر کشور 0 2 1 - 8 8 8 1 4 9 1 6 :
« تماس با شماره های متفرقه موجب ابطال همکاری گارانتی میشود »
ً
 قوانین همکاری ( همکاران محترم حتما مطالعه نمایند ) :
 .1حفظ رضایت مشتری :حفظ رضایت مشتری سرلوحه کار ما میباشد  ،لذا بیشترین سعی همکاران محترم باید در این راستا باشد.

ً
 .2عدم شکایت از نصاب و سرویسکار :چنانچه مشتریان بهر دلیلی از همکاران شکایت نمایند ،میتواند سریعا موجب قطع همکاری برگشت ناپذیر شود.
 .3رعایت تمام قوانین و نکات راهنما:این راهنما شامل نکات مهمی درمورد نصب  ،راه اندازی و تعمیر صحیح دستگاه میباشد که باید مطالعه و اجرا شوند.
 .4نصب و سرویس صحیح :نصب غیر اصولی و سرویس نادرست دستگاه سبب خسارات جانی و مالی میشود  ،الزم بذکر است شرکت هیچگونه مسئولیتی در
ً
قبال خسارات جانی یا مالی ناش ی از اشتباهات نصب  ،راه اندازی وسرویس بر عهده نخواهد داشت و عواقب آن مستقیما گریبان گیر نصابان و سرویسکاران
خواهد بود .پیشنهاد میشود پیش از هر اقدامی از روش صحیح انجام آن اطمینان حاصل نمایید .کارشناسان مربوطه راهنمای شما هستند.
 .5سرویسکار مجاز پادوا:نصب و سرویس دستگاه باید فقط توسط متخصصین مجاز و مطابق با قوانین و دستورالعمل های خدمات پادوا انجام پذیرد.
 .6اعزام همکاران فقط از طریق مرکز پادوا  ،نه جای دیگر :مشتری جهت اعالم تمامی درخواست ها مانند نصب  ،تعمیر  ،سرویس  ،تغییر و غیره ،
بایست با مرکز خدمات پادوا بشماره  021-88814916تماس بگیرد و سپس مرکز پادوا نصاب یا سرویسکار مجاز را اعزام نماید .چنانچه به هر دلیل خالف
این مطلب رخ دهد شرکت میتواند بطور یکطرفه و برگشت ناپذیر همکاری خود را با فرد خاطی قطع نماید .اخذ هزینه باید طبق تعرفه مرکز باشد.
 .7همکاران مجاز پادوا :فقط آن همکارانی که آموزش های مربوطه به پکیج پادوا را دیده باشند مجاز به انجام امور مربوطه میباشند و بهر دیلیل شخص
دیگری از جناب آنها اقدام نماید موجب ابطال قرار داد همکاری میشود .همچنین همکاران مجاز بایست تمام موارد مرکز پادوا را رعایت نمایند.
« توجه :درصورت عدم رعایت قوانین و نکات ایمنی یا فنی شرکت میتواند علیه افراد خاطی جهت جبران خسارات وارده اقدام قانونی نماید» .

 .1راهنمای مقدمات:
توجه  :عدم رعایت موارد ضروری و الزامی موجب ابطال برگشت ناپذیر گارانتی میباشد و در قبال خطرات ناشی از نصب ناصحیح
هیچ گونه مسئولیتی بر عهده شرکت نمیباشد .رعایت قوانین نصب بر عهده نصاب های محترم میباشد.
 )1دودکش:
)a
)b

)c
)d

نصب صحیح دودکش دستگاههای داخل ساختمان مهم ترین عامل برای حفظ سالمت جانی مصرف کننده پکیج میباشد.
رعایت قوانین و استانداردهای مربوط به نصب دودکش وسایل گازسوز بخصوص پکیج ،توسط نصاب الزامیست .رعایت قوانین سازمان نظام مهندس ی
 ،سازمان آتش نشانی و دیگر مراجع قانونی ذیصالح در نصب پکیج الزامی است .عدم توجه به قوانین مربوطه موجب به خطر افتادن جان و مال افراد
خواهد بود .مجرم این گونه موارد توسط مراجع قضایی نصاب دستگاه میباشد .لذا پیش از نصب،اخذ مدرک معتبر الزامی است.
ً
پس از نصب مصرف کنندگان تحت هیچ شرایطی مجاز ایجاد تغییرات در دودکش و دستگاه نیستند .در صورت نیاز به تغییرات صرفا از طریق تماس با
مرکز خدمات پادوا و اعالم درخواست خود  ،متخصصین مربوطه اقدامات الزم را بعمل خواهند آورد.
درصورت نصب داخل واحد ،نصب دودکش دوجداره مختص پکیج پادوا  ،که از شرکت تهویه سپهر تهیه شده باشد ،الزامی است.

 )2محل نصب:

 )aاکسیژن و تهویه :نصب پکیج داخل فضاهای زیر  60متر مربع بکلی ممنوع میباشد  .برای فضاهای بزرگتر نیز طبق فرمول های مربوطه بایست فضای
مناسب برای نصب محاسبه گردد .محل نصب باید دارای تهویه هوای تازه باشد.
 )bمحیط :محل نصب دستگاه باید عاری از گرد و غبار ،مواد قابل اشتعال  ،گازهای خورنده ،وزش باد  ،تابش مستقیم نور آفتاب ،سرمای شدید  ،گرمای
شدید  ،یخ زدگی  ،گرد و غبار  ،ریزش باران و هرگونه عامل مخرب باشد .در صورت نصب دستگاه در فضای خارج ساختمان ،اطراف دستگاه با مواد نسوز
کابین نصب شود .استحکام دیوار و مصالح  :دیوار نصب دارای استحکام الزم و مقاوم باشد.
ً
 )cحریم نصب (فضای کافی برای سرویس) :اطراف دستگاه فضای کافی جهت انجام تعمییرات وجود داشته باشد خصوصا نصب در داخل کابینت.
 )3لوله های آب و گاز:
)a
)b
)c
)d

تمیز نمودن کامل لوله های آب ورودی و رفت و برگشت گرمایش و عاری نمودن از ذرات و مصالح ساختمانی.
بررس ی عدم نشتی لوله های آب و گاز و عدم انسدادآنها پیش از نصب.
بررس ی تناسب سایز و طراحی لوله ها متناسب با پکیج.
جانمایی صحیح لوله ها جهت جلوگیری از اعمال تنش به اتصاالت کف پکیج .استفاده از شابلون نصب توصیه میشود.

 )4مصالح جانب الزامی نصب :

)a
)b
)c
)d
)e

طوری فیلتر آب (  2عدد ) برای آب ورودی ½ اینچ و برگشت آب گرمایش ¾ اینچ .
فیلتر گاز ¾ اینچ (  1عدد ) برای گاز ورودی .
سختی گیر پلی فسفات اطلس فیلتری مدل  MIGNON PLUS SL3P MFOو در صورت سختی زیاد آب منطقه استفاده از فیلترهای استاندارد بیشتر با
هماهنگی مرکز .
محافظ برق پکیج مارک نگار آزمایش با فیوز جداگانه.
تمام مصالح نصب باید اصلی و مورد تایید مرکز پادوا باشند (جهت اصل بودن از محل های اعالمی مرکز خریداری نمایید).

 )5رعایت نکات الزامی لوله کشی:

 )aبه بخش لوله کش ی در بند راهنمای نصب مراجعه نمایید.
 )6بازدید محل پیش از نصب جهت رعایت الزامات:

 )aبررس ی حریم مورد نیاز نصب 30 :سانت از راست و چپ  70 -سانت از باال و پایین –  1متر از روبرو
 )bدر ساختمان هایی که عملیات ساخ و ساز وجود دارد راه اندازی پکیج ممنوع میباشد ،زیرا اغلب بعلت عملیات ساختمانی مانند جوش کاری  ،نوسانات
ً
برق موجب خرابی برد دستگاه میگردد .همچنین گرد و غبار ناش ی از عملیات ساختمانی نیز کارکرد پکیج را مختل میسازد .ضمن اینکه معموال افرادی که
ً
در حین ساخت و ساز در محل رفت و آمد دارند ،با نحوه استفاده صحیح این دستگاه آشنا نمیباشند و معموال موجب خرابی دستگاه میگردند.
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 .2راهنمای نصب :جبران خسارات ناش ی از نصب ناصحیح بر عهده نصاب و سرویس کار میباشد.

 نکات ضروری نصب
)1
)2
)3
)4
)5
)6

)7
)8

)9
)10
)11
)12

)13

2

بررسی استحکام دیوار  :ديوار محل نصب پكيج ديواري بايد مستحكم و از مصالح ساختماني مناسبي ساخته شده باشد.
رعایت حریم نصب:حداقل فاصله از ديوار و كابينت مجاور  15سانتيمتر و از كف  1.5متر و از دیوار مقابل  1متر باشد.
فاصله دستگاه از مواد قابل اشتعال :بدنه پکیج با مواد قابل احتراق ازقبیل چوب  ،پالستیک  MDF ،و غیره در تماس نباشد.
شابلون جانمایی :برای جانمایی محل رولبولت ها ،محل لوله ها و اتصاالت از شابلون نصب (شکل شماره  )1استفاده نمایید.
ً
شستوشوی لوله های آب و گاز :مسیر لوله های آب را توسط آب و لوله گاز را توسط باد کامال تمیز نمایید تا عاری از ذارات باشد.
محیط نصب دستگاه :محیط نصب باید عاری از هرگونه گرد و غبار ،مواد قابل اشتعال ،و یا گازهای خورنده باشد .محل نصب
دستگاه خشک و نباید در معرض یخ زدگی) سرمای شدید( باشد .این دستگاه به منظور نصب برروی دیوار طراحی شده است  ،بست
آویز را مطابق با اندازه های داده شده به دیوار محکم و ثابت نمایید و سپس دستگاه را بر روی نگهدارنده قرار دهید.
کیفیت مصالح نصب :از آنجاکه پکیج برای مدتی طوالنی ( 5تا  15سال) استفاده خواهد شد ،بنابرین مصالح نصب باید با کیفیت
باال ،ایمن ،مناسب شرایط نصب و استاندارد باشند .صرفه جویی در مصالح مشکل ساز خواهدبود.
اتصال فاضالب شیر اطمینان :شیراطمینان با شیلنگ به فاضالب وصل شود تا سرریز شدن ناگهانی آب موجب خسارت نشود.

اتصال گاز :لوله گاز با لوله خرطومي استيل يا شیلنگ مرغوب استاندارد گاز به دستگاه نصب شود .نشت گاز با فندک چک شود.
نشتی یابی گاز و آب :اتصال گاز زیر پیکج از نظر نشت با فندک كنترل شود .نشتی آب در صورت نیاز با آچارکش ی برطرف شود.
تحت فشار نبودن اتصاالت :اتصاالت کف پکیج نبایست تحت تنش (فشار فیزیکی یا استرس) باشند .راه حل نصب صحیح است.
رفع گریپاژ پمپ :در لحظه راهاندازي اوليه پكيج يا در هنگاميكه به مدت طوالني پمپ خاموش بوده ممكن است محور پمپ گیريپاژ
وحركت نکند ،در اینصورت الزم است با پيچ گوشتي محور پمپ را درجهت فلش (به سمت چپ) بچرخانیم تا شروع بکار کند.

جهت جریان آب گرمایش :ورود آب به کویل بایست از پایین و خروج از باال مطابق شکل زیر باشد .برای رادیاتور برعکس است :
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 )14لوازم جانبی ضروری نصب:

 )aسختی گیر پلی فسفات :درمحل هایی که آب سختی بیشتری دارد با هماهنگی مرکز خدمات از فیلترهای بیشتر استفاده گردد.
برند مورد تایید Atlas Filtri :ایتالیا-مدل -MIGNON PLUS SL 3P :این مدل برای شرایط معمول ماندد آب شهر تهران مناسب میباشد.
نمایندگی اصلی :شرکت تحقیق و توسعه و فن آوری -تلفن -88935950 :آقای زندی

 )bمحافظ برق :جهت جلوگیری از خرابی برد دستگاه و همچنین گارانتی قطعات الکتریکی  ،استفاده از محافظ برق ضروری است.
برند مورد تایید :نگارآزمایش(دارای نشان استاندارد ایران و اروپا)-مدل آملا  2500پکیج -مدل زمان پکیج و کامپیوتر -تلفن66717463 :

 )cدودکش دوجداره درصورت نصب در داخل واحد :دودکش دوجداره پکیج پادوا فقط توسط شرکت تهویه سپهر تامین میگردد.

 )dفیلتر گاز :فیلتر گاز ¾ اینچ استاندارد و مناسب پکیج استفاده گردد.

 )eفیلتر توری آب (صافی برنجی) 2 :عدد صافی برنچی مسیر برگشت آب گرمایش و ورودی آب شهر استفاده شود.

 )fشیر هواگیری اتوماتیک:ایرونت در باالترین نقطه سیستم ( باالی کویل هواساز محل خروج آب) بطور عمودی نصب میشود.
برند مورد تایید AFRISO :آملان -مدل  110درجه برنجی ½ یا  120درجه پالستیکی ½ اینچ – همراه با ونتیل (شیر یکطرفه)
نمایندگی اصلی :شرکت مهندس ی اتوماسیون  ،تلفن  - 88722520 :جهت اطالع بیشتر با مرکز خدمات پادوا تماس بگیرید.
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)15
)16
)17
)18

)19
)20

لوازم جانبی اصلی :کیفیت لوازم جانبی بسیار مهم است زیرا بی کیفیتی آنها موجب عملکرد بد پکیج شده و نتیجه آن بدنام شدن
برند پادوا خواهد بود ،لذا استفاده از برند های اعالم شده و اصل بودن آنها ضروری است .دراین مورد مرکز پادوا مشاور شماست.
تطابق تنظیمات دستگاه :تنظیمات بررس ی شوند مانند سیستم گرمایش (هواساز،رادیاتور،گرمایش کف)  ،نوع گاز ،نازل و غیره.
عدم اتصال ارت به لوله ها :از قرار دادن لوله های آب یا گاز به عنوان ارت الكتریكی دستگاه جدا خودداری نمایید.
تخلیه آب سیستم :برای تخلیه آب لز شیر کوچک سفید رنگ زیر دستگاه در سمت راست استفاده نمایید و بهیچ عنوان از شیر اطمینان
جهت تخلیه آب استفاده نشود ،زیرا این کار موجب خراب شدن قطعی و نشتی پیدا کردن شیر اطمینان میشود.
صبر تا اطمینان از صحت کار بعداز راه اندازی :حضور در محل تا اطمینان ازعملکرد صحیح کل سیستم حاصل شود.
محل نصب لوازم فقط سمت دیوار :مطابق شکل زیر بایست از فیلترها و شیرها سمت لوله کش ی نصب شوند .زیر پکیج فقط شلنگ
رابط مهره ماسوره نصب میشود .علت این مورد این است که نصب نمودن فیلترها و شیر فلکه ها به زیر پکیج موجب دشوار شدن
عملیات سرویس و تعمیر میشود .همچنین فشار وارده هنگام آب بند نمودن آنها موجب آسیب دیدن قطعات زیرین پکیج خواهد شد.

فیلتر
 :Rبرگشت آب گرمایش

صافی برنجی

 :Fورود آب شهر

صافی برنجی و سختیگیر

دارد

 :Gورود گاز شهر

فیلتر گاز

دارد

¾

دارد

½

 :Mرفت آب گرمایش

)22

)23
)24
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¾
½

 :Cرفت آب گرم مصرفی

)21

شیر فلکه

سایز (اینچ)

¾

عکس برداری بعد از نصب :از شرایط نصب دستگاه  ،دودکش  ،لوازم جانبی ،شماره سریال وغیره عکس جامع و واضح گرفته
شود و تحویل دفتر مرکزی جهت بایگانی در پرونده مربوطه بشود.
رسید از مشتری :بعد راه اندازی و اطمینان از صحت کارکرد کل سیستم پکیج و تهویه از مشتری محترم رسید صحت کارکرد گرفته
ً
شود .همچنین آموزش های الزم و ضروری به مشتریان ارائه گردد و درون رسید کتبا مشتری قید نمایند که به نکت اعالم شده در
دفترچه های راهنما عمل خواهند نمود و به استفاده کنندگان بعدی نیز اعالم خواهند کرد.
برگه گارانتی و برچسب خدمات پادوا :برگه کارانتی تاریخ،مهر وامضا شود ،نسخه مشتری و همراه برچسب خدمات پادوا برروی
پکیج در محل قابل رویت چسبانده شوند.
الصاق برگه آموزش پر کردن آب پکیج :برگه آموزش پرکردن آب دستگاه روی پکیج در محل دید الصاق شود.
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 نصب دودکش دو جداره
توجه :شرکت آسیب های ناشی از عدم رعایت نکات فنی در نصب و انتخاب دودکش نامناسب ،عدم هوابندی دودکش و استفاده
از قطعات نامرغوب را تحت هیچ شرایطی نخواهد پذیرفت و عواقب آنها مستقیما بر عهده نصاب و سرویسکاران میباشد.
توجه :اگرچه پکیج های فن دار) با محفظه احتراق بسته ( هوای مورد نیاز جهت احتراق را از فضای خارج از محل نصب )هوای
آزاد (تامین می نمایند) در صورت نصب لوله مجزای تامین هوا ( و با هوای اتاق در ارتباط نیستند ،با این احوال حتما باید در اتاقی
که به صورت مناسب تهویه می شود نصب گردند ،تا از خطر نشت احتمالی حتی مقادیر ناچیزی از گازهای احتراق نیز جلوگیری
شود .این دستورالعمل های ایمنی طبق استاندارد  EECشماره  396 / 90برای تمام وسایل گازسوز اعم از وسایل گاز سوز با محفظه
احتراق بسته ،ملزم شده است.
 حداکثر طول دودکش دوجداره هم مرکز :
 )aافقی3 :حداکثر متر با یک زانو  90درجه  .به ازای هر زانو  90درجه اضافه از طول کل  0.8متر کسر میگردد.
 )bعمودی :حداکثر  4.3متر با لوله  118/80سانتیمتری هم مرکز و استفاده از اتصال که مخصوص سقف ساخته شده باشد.
 حداکثر طول دودکش دو بخشی جدا:
 )cعمودی :طول لوله جداگانه مکش هوا تازه میتوان تا  15متر باشد  .طول لوله خروج دود مانند بند  aو  bفوق میباشد.
 )dافقی :طول لوله مکش هوا تازه  14متر همراه با یک خم  . 90طول لوله خروج دود همانند بند  aو  bفوق الذکر میباشد.

 محل عبور دودکش از سوراخ روی دیوار با واشرهای نسوز مخصوص (درون بسته بندی دودکش موجود است) هوابند گردد.
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 .3راهنمای راه اندازی:
احتياط  :موارد زیر بادقت قبل ازهربارروشن نمودن دستگاه رعایت شوند .عدم رعایت آنها احتمال صدمه به دستگاه و تاسیسات را باال میبرد.
 قبل از روشن کردن دستگاه  ،مطمئن شوید:
 .1عدم انسداد دودکش :مطمئن شوید که دودکش مسدود نباشد.
ٌ
 .2باز بودن فلکه ها :شیرهای رفت و برگشت مسیر آب گردشی کامال باز باشند و انسدادی در مسیر وجود نداشته باشد.
 .3کار کردن پمپ :پمپ دستگاه کار کند و گیرپاژ نباشد.
 .4پر نمودن آب :زمانی دستگاه را با آب سرد پرنمایید که دستگاه و آب سیستم سرد باشد.
 .5هواگیری صحیح :پمپ که کار میکند اگر صدای گردش هوا شندیده شود یعنیهواگیری انجام نمیشود و سوختن مبدل هست.

 .6تنظیم فشار آب  1.2بار  :فشار آب  1.2بار باشد و هواگیری کامل انجام شده باشد.
 .7تنظیمات مناسب:تنظیمات پارامترهای برد دستگاه و تنظیمات مکانیکی که در ادامه بصورت جدول میآیند بررسی شوند.
 .8عدم نشت دود و گاز و آب :هیچگونه نشتی در سیستم دودکش ،گاز و آب وجود نداشته باشد.
 .9برق کشی صحیح :سیستم اکتریکی برق به درستی انجام شده باشد و سیستم اتصال ارت داشته باشد.
 .10عدم مجاورت مواد قابل اشتعال :در مجاورت پکیج هیچ گونه مواد قابل اشتعال جامد  ،مایع ویا گاز قرار نداشته باشد.
 .11رعایت شرایط سیستم زد یخ زدگی :در فصول سرد شرایط بند "سیستم ضد یخ زدگی" رعایت گردد.
 .12دمای مناسب گرمایش :اصوال استفاده از دمای باالی  65الی  70درجه توصیه نمیشود .در جاهایی که ناچار به استفاده از
دماهای باالتر هست تا محیط را گرم نگهداریم علت آن معموال یا تعداد کم رادیاتورهاست یا سیستم گرمایشی ویا ظرفیت
پکیج صحیح انتخاب نشده اند .در این شرایط ناچارا باید از دمای باالتری استفاده شود تا تبادل انرژی بیشتر شده و محیط
گرم شود اما این مسئله باعث افزایش مصرف انرژی  ،رسوب گرفتن و افزایش استهالک دستگاه میگردد.
تنظیمات پارامترهای برد دستگاه
)P01 (0=Natural Gas , 1=LPG

نوع گاز

)P02 (0-99 %

حداکثر توان گرمایش

)P03 (0-180 sec

زمان استراحت
نوع سیستم گرمایش  :سیستم رادیاتور یا گرمایش از کف

)P04 (0= Radiator , 1=Floor
)P05 (1-10 Minutes

زمان صعود شعله

)P06 (0=30/310 mA , 1=120/165 Ma

نوع مودوالتور
تنظیمات مکانیکی
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ردیف

پارامتر

مقدار

واحد

1

* فشار آب مناسب در دمای  25درجه

1.2

bar

2

فشار هوای مناسب منبع انبساط (تنظیم شده است)

1.3

bar

3

فشار حداکثر مشعل (تنظیم شده است)

10.2

mbar

4

فشار حداقل مشعل (تنظیم شده است)

1.5

mbar

5

ولتاژ برق

230

v

6

حداکثر میزان مصرف گاز طبیعی

2.5

m3/hr.
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جدول کد خطاها (ارورها)
کد خطا )(Error

شرح خطا

الویت

E01

نبود شعله RESET -

2

E02

ترموستات ایمنی دما RESET -

3

E03

سوییچ فشار هوا

5

E04

کمبود فشار آب یا بیش از حد بودن آن

1

E05

نقص سنسور دمای گرمایش CH

6

E06

نقص سنسور دمای گرمایش CH

7

E35

اختالل الکتریکی خارجی

8

E37

انسداد پمپ

4

تغییر نوع گاز:
پکیج های شوفاژ دیواری پادوا می توانند با گاز طبیعی(و یا گاز مایع  LPGکار کنند .توسط کارخانه سازنده به صورت پیش فرض
برای گاز طبیعی تنظیم شده است .جهت تغییر نوع گاز سه مرحله زیر باید باهماهنگی مرکز خدمات و با دقت صورت پذیرند :
 .1تغییر نازل ها
 .2تغییر تنظیمات برد دستگاه
 .3تغییر مکانیکی فشار حداقل و حداکثر شیر گاز

اتصال به شبکه گاز
اتصال پکیج به شبکه گاز باید توسط لوله سخت مناسب انجام شود و در جایی که از لوله های انعطاف پذیر
استفاده می شود باید با اخذ مجوز صورت گیرد .مقدار جریان گاز در کنتور گاز باید به نحوی باشد که برای
کارکرد همزمان تمام وسایل گازسوز کفایت کند .قطر لوله اتصال گاز به پکیج باید با توجه به طول و افت فشار
مسیر انتخاب شود تا بتواند جواب گوی نیازهای سیستم باشد.
* از قرار دادن لوله های گاز به عنوان ارت الکتریکی دستگاه جدا خودداری نمایید.
حفاظت در برابر یخ زدگی
چنانچه در نظر است که پکیج برای مدت طوالنی در حالت خاموش بماند موارد حفاظت در برابر یخ زدگی رعایت گردند.
پکیج های دیواری پادوا مجهز به سیستم ضد یخ زدگی می باشند  ،یعنی درصورتیکه دمای آب نزدیک صفر درجه سانتیگراد
برسد این سیستم موقتاً دستگاه را در حالت گرمایش روشن می کند .ولی نکته حائز اهمین این است که در صورت قطع بودن
گاز ،قطع بودن برق و یا کمبود یا مازاد فشار آب سیستم  ،این سیستم عمل نخواهدکرد .بنابرین برای جلوگیری از آسیب
دیدگی دستگاه و سیستم تاسیساتی در برابر یخ زدگی  ،هنگامی که دستگاه در زمستان برای مدت زمان طوالنی استفاده
نمی شود توصیه می شود که تمام آب موجود در مدار آب گرمایش و مصرفی دستگاه و سیستم تخلیه شوند.
9
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اتصاالت مدار شوفاژ و آب گرم بهداشتی
ظرفیت گرمایشی دستگاه باید مطابق با قوانین و مقررات حاکم و بر اساس محاسبات گرمایش مورد نیاز ساختمان
از قبل تعیین شده باشد .سیستم باید برای کارکردی منظم و صحیح مجهز به تمامی قطعات مورد نیاز باشد .
درتمام شرایط توصیه می شود که از شیر آب جهت قطع کردن مدار شوفاژ از پکیج استفاده شود ،تا درصورت
نیاز به جدا کردن پکیج ،امکان آن میسر باشد .
قبل از نصب دستگاه ،به منظور کارکرد مناسب و صحیح دستگاه مدار شوفاژ باید به دقت شسته شود تا کلیه
ناخالصی ها و ذرات جامد داخل مدار تخلیه گردد .از قرار دادن لوله های آب به عنوان ارت الکتریکی دستگاه
جدا خودداری نمایید.
ترموستات اتاقی ) گزینه انتخابی(
ترموستات اتاقی باید به کنتاکتهایی با ولتاژ آزاد اتصال داشته باشد توجه شود .اتصال برق  220ولت به ترمینال
های ترموستات اتاقی باعث آسیب دیدگی برد الکترونیکی دستگاه می شود.

 .4راهنمای استفاده:
کلید های برد
-1کلید ولومی تنظیم دمای آب گرمایش
-2کلید ولومی تنظیم دمای آبگرم مصرفی
-3صفحه نمایش
-4حالت خاموش
-5وضعیت زمستانی ( تامین آب گرمایش)
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-6وضعیت تابستانی (فقط تامین آبگرم مصرفی)
-7خاموش بودن تامین آبگرم مصرفی
-8وضعیت آزمودن دستگاه
-9روشن بودن تامین آبگرم مصرفی
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تعریف خطای E04
این خطا زمانی رخ میدهد که فشار آب درون سیستم گرمایش ی کاهش یا افزایش بیش از حد داشته باشد.
محدوده تعریف شده فشار آب  0.5الی  2.5بار میباشد  ،بنابرین اگر فشار آب خارج از این محدوده باشد خطای  E04نمایان میشود.

رفع خطای E04
ابتدا مطابق شکل زیر  ،اهرمک سمت چپ(شماره )1را بسمت چپ بگردانید تا نوک اهرمک روی عالمت خورشید
دراین حالت مطابق شکل زیر میزان فشار آب روی صفحه به نمایش در میآید.

قراربگیرد .

هنگامیکه دمای آب درون سیستم خنک میباشد فشار  1.2 Barتنظیم شود.
شیرپرکن  :جهت افزایش فشار آب که در زیر پکیج قرار داد .شیر ربع گرد ( 90درجه) دسته مشکی و بدنه استیل میباشد.
برای افزایش فشار  ،از شیرپرکن که تصویر آن در زیر آمده استفاده نمایید.

شیر تخلیه  :برای کاهش فشار که در زیر پکیج سمت راست قرار داد .شیر گردان ( 360درجه) دسته سفید و بدنه پالستیکی میباشد.
برای کاهش فشار  ،از شیرتخلیه که تصویر آن در زیر آمده استفاده نمایید.
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 .5راهنمای تعمیر:
شیر فلکه آب سرد ورودی تنظیم گردد تا دبی آن از ظرفیت پکیج بیشتر نباشد.
کلیه تنظیمات دستگاه ،تبدیالت ،راه اندازی و عملیات نگهداری از دستگاه باید تنها به وسیله افراد واجد شرایط
و متخصصین مجاز اعزامی شرکت انجام پذیرد .در غیر این صورت شرکت هیچ گونه مسئولیتی را در قبال خسارات
ناشی از آن بر عهده نخواهد داشت و دستگاه نیز مشمول گارانتی نخواهد بود.
جدول کد خطاها
کد خطا

الویت

شرح خطا

E01

نبود شعله RESET -

2

E02

ترموستات ایمنی دما RESET -

3

E03

سوییچ فشار هوا

5

E04

کمبود فشار آب یا بیش از حد بودن آن

1

E05

نقص سنسور دمای گرمایش CH

6

E06

نقص سنسور دمای گرمایش CH

7

E35

اختالل الکتریکی خارجی
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E37

انسداد پمپ

4

ابزارهای مرود نیاز
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

دوسو سرپهن
چهارسو سایزمتوسط
چهارسور متوسط با طول  30سانت آهنربا دار
فازمترکوچک
آچار سرتخت شماره های:
آچارفرانسه  10اینچ
گیج فشارباد دیجیتال trotec
تلمه باد دستی کوچک
مولتی متردیجیتال کلمپی  HIOKIژاپن

10
11
12

خمیرسیلیکون هیت سینک
چسب  Lock AN 305-77آملانی
انبرقفلی
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ابزار

کاربرد
بازکردن پیچ بزرگ روی پمپ
بازکردن کاور  ،پنل ها  ،فن و غیره
باز کردن پیچ های دیواره پشت
جهت بازکردن پیچ ترمینال های کوچک
 37-30-24-19-17-7جهت بازکردن مهره ها
اندازه گیری فشارمنبع انبساط
باد زدن منبع انبساط
دارای بیزر  ،ولت متر  ،اهمتر و با قابلیت اندازه گیری
ظرفیت خازن جهت آزمایش سالمت خازن پمپ
برای زیرسنسورهای دمایی
آب بندی شیرپرکن
بازکردن و نگه داشتن مهره ها

راهنمای نصب و سرویس پکیج پادوا

جدول راهنمای عیب یابی مختص سرویسکاران مجاز اعزامی پادوا
شعله روشن نمیشود E01
راه حل

علت احتمالی

سوختن فیوز
ترموستات اتاقی دمای پایین تری از دمای محیط تنظیم است یا تایمر ترموستات اتاقی
افزایش درجه حرارت ترموستات اتاقی و یا تظیم زمان تایمر
در وضعیت خاموش بودن میباشد.
با مرکز خدمات پادوا تماس بگیرید
عدم انطباق نوع گاز با تنظیمات نازل و برد
تعویض
معیوب بودن شیرگاز
بررس ی برق فن  ،تعویض
معیوب بودن فن
تعویض سوییچ فشار هوا  ،رفع انسداد دودکش
سوییچ فشار هوا ازکار افتاده یا دودکش مسدود است
ق
قطع بودن برق
صبر تا زمانی که بر بیاید
رفع گیرپاژ پمپ
پمپ مسدود شده (فقط برای حالت گرمایش)
تعویض یا جابجایی الکترود به وضعیت صحیح
الکترود جرقه زنی معیوب شده یا در جای صحیح قرار ندارد
شیرگاز را باز کنید
گاز قطع است
تعویض
کیت جرقه زنی برد معیوب باشد
شعله روشن میشود ولی پس از مدت کمی خاموش میشود وبطور دائم روشن نمیماند E01
صبر تازمانی که چندین مرتبه عملیات جرقه زنی انجام شود
وجود هوا در لوله ها
بررس ی وضعیت فاز و نول و جابجایی دوشاخه برق
معکوس بودن فاز و نول
استفاده از ترانسفورماتور ایزوله برق
برق فاز نول نباشد بلکه فاز-فاز است
تعویض یا جابجا کردن الکترود
الکترود سنسور شعله معیوب باشد یا جای نامناسب قرار گرفته
تعویض
سیستم جرقه زنی برد مشکل داشته باشد
شعله زرد باشد  ،شعله کم و زیاد شود
تعویض نازل ها با مقدار مناسب
نازل ها مناسب گاز نیستند
دمای پکیج به دمای تنظیم شده نرسد
بررس ی فشار و تنظیم صحیح آن با هماهنگی مرکز خدمات
فشار کم گاز ورودی  ،تنظیم نبودن فشار شیرگاز یا تنظیم برد
بررس ی با هماهنگی مرکز خدمات
ظرفیت پکیج از مقدار مورد نیاز کمتر انتخاب شده است
ن
ی
اندازه گیر مقاومت سنسور در دمای  25درجه  10kΩباشد و خمیر سیلکو زیر سنسور ها
سنسور های دما سالم نباشند یا در محل نامناسب باشند
خورده باشد .و در محل مناسب نصب شده باشند.
پکیج آب گرم مصرفی تامین نمیکند
بررس ی کارکرد آن و درصورت لزوم تعویض
معیوب بودن فلومتر
مقداردبی آب گرم کم باشد
شستشوی مبدل با پمپ و مواد شوینده مخصوص که آسیب رسان نباشند
رسوب گرفتن مبدل
تمیز نمودن فیلترها
رسوب گرفتن فیلترها
رفع انسداد و تمیز کردن
مسدود شدن مسیر آب یا فیلترها
دمای آب گرم مصرفی کم باشد
بررس ی فشار گاز اصلی ورودی و فشار گاز مشعل (هماهنگی با مرکز)
فشار گاز ناکافی باشد
دمای تنظیم شده برای آب مصرفی از روی برد یا ترموستات اتاقی کم تنظیم شده
تنظیم دما بر روی حداکثر
باشد
میزان مصرف را کاهش دهید
میزان دبی همزمان مصرف آب گرم بیش از توان دستگاه است
انفجار در روی مشعل
بررس ی فشار مشعل و ورودی گاز
فشار نامناسب گاز
بررس ی و تمیز کردن مبدل و محفظه احتراق
کثیف بودن مبدل
بررس ی و تمیز نمودن برنر
کثیف بودن برنر
تعویض

13

راهنمای نصب و سرویس پکیج پادوا

ادامه دارد …..
بزودی دفترچه کامل در سایت قرارداده خواهد شد ……
باتشکر
1396/01/14
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