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 BIT-W25S مدل  پکیج پادوا نصب و سرویسی راهنما

 PADOVA اپدوا
  

8  رکز خدمات پادوا در سراسر کشور :تلفن م  8 8 1 4 9 1 6-0 2 1                                                                                   
 «  گارانتی میشود تماس با شماره های متفرقه موجب ابطال همکاری  »   

 
   ( : نمایندحتمًا مطالعه محترم ) همکاران همکاری قوانین  

  رلوحه کار ما میباشد ، لذا بیشترین سعی همکاران محترم باید در این راستا باشد.س حفظ رضایت مشتری : حفظ رضایت مشتری .1
  میتواند  نمایند،شکایت  انهمکار بهر دلیلی از  مشتریان چنانچه عدم شکایت از نصاب و سرویسکار: .2

ً
 شود.ذیر پموجب قطع همکاری برگشت ناسریعا

 د.نشو  اجرا و مطالعهباید  که میباشد صحیح دستگاه تعمیر و، راه اندازی نصب  درمورد مهمی نکاتا شامل این راهنمراهنما: رعایت تمام قوانین و نکات .3

 در هیچگونه مسئولیتی شرکت الزم بذکر است،  شودمی مالی و جانی خسارات سبب هدستگا نادرست سرویس و اصولی غیر نصب نصب و سرویس صحیح: .4

 گریبان گیر نصابو عواقب آن  داشت عهده نخواهد بر سرویسو ، راه اندازی  نصب اشتباهات از ناش ی جانی یا مالی خسارات قبال
ً
 انو سرویسکار  انمستقیما

 .راهنمای شما هستندکارشناسان مربوطه  ینان حاصل نمایید.ش صحیح انجام آن اطماز رو  اقدامی پیش از هر پیشنهاد میشود خواهد بود.

 .پذیرد انجام خدمات پادوا های و دستورالعمل قوانین با مطابق و مجاز متخصصین توسط فقط باید دستگاه سرویس و نصب:پادوا سرویسکار مجاز .5

ره ، و غید نصب ، تعمیر ، سرویس ، تغییر مانن ها ی جهت اعالم تمامی درخواستمشتر نه جای دیگر:  ،  اعزام همکاران فقط از طریق مرکز پادوا .6

خالف  دلیل هره . چنانچه بنمایداعزام  مجاز را نصاب یا سرویسکار پادوا مرکز اس بگیرد و سپستم 021-88814916با مرکز خدمات پادوا بشماره  تبایس

 اخذ هزینه باید طبق تعرفه مرکز باشد. .ری خود را با فرد خاطی قطع نمایدناپذیر همکااین مطلب رخ دهد شرکت میتواند بطور یکطرفه و برگشت 

فقط آن همکارانی که آموزش های مربوطه به پکیج پادوا را دیده باشند مجاز به انجام امور مربوطه میباشند و بهر دیلیل شخص  همکاران مجاز پادوا: .7

 قرار داد همکاری میشود. همچنین همکاران مجاز بایست تمام موارد مرکز پادوا را رعایت نمایند.دیگری از جناب آنها اقدام نماید موجب ابطال 
 «درصورت عدم رعایت قوانین و نکات ایمنی یا فنی شرکت میتواند علیه افراد خاطی جهت جبران خسارات وارده اقدام قانونی نماید.   توجه: »
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  :مقدماتراهنمای  .1

ناصحیح  نصبضروری و الزامی موجب ابطال برگشت ناپذیر گارانتی میباشد و در قبال خطرات ناشی از  : عدم رعایت موارد توجه 

 رعایت قوانین نصب  بر عهده نصاب های محترم میباشد. د.هیچ گونه مسئولیتی بر عهده شرکت نمیباش

   :دودکش (1
a) انی مصرف کننده پکیج میباشدمت جمهم ترین عامل برای حفظ سال  دستگاههای داخل ساختمان دودکش نصب صحیح . 

b) ی رعایت قوانین سازمان نظام مهندس  الزامیست. توسط نصاب ،خصوص پکیجوط به نصب دودکش وسایل گازسوز بمرب استانداردهایو  رعایت قوانین

ه خطر افتادن جان و مال افراد موجب ببه قوانین مربوطه  عدم توجه . ی ذیصالح در نصب پکیج الزامی است، سازمان آتش نشانی و دیگر مراجع قانون

 .اخذ مدرک معتبر الزامی است،. لذا پیش از نصبمیباشددستگاه   توسط مراجع قضایی نصاب مجرم این گونه موارد .خواهد بود

c) از  پس از نصب 
ً
تماس با  طریقمصرف کنندگان تحت هیچ شرایطی مجاز ایجاد تغییرات در دودکش و دستگاه نیستند. در صورت نیاز به تغییرات صرفا

 دامات الزم را بعمل خواهند آورد.مرکز خدمات پادوا و اعالم درخواست خود ، متخصصین مربوطه اق

d) الزامی است. ،تهیه شده باشد شرکت تهویه سپهرکه از ، پادوا  مختص پکیجدودکش دوجداره  نصب ،درصورت نصب داخل واحد 

        محل نصب: (2
a) نیز طبق فرمول های مربوطه بایست فضای  بزرگتری هامتر مربع بکلی ممنوع میباشد . برای فضا 60اهای زیر نصب پکیج داخل فض :اکسیژن و تهویه

 هوای تازه باشد. دارای تهویه محل نصب بایدمناسب برای نصب محاسبه گردد. 

b) گرمای ،  سرمای شدید ،ابش مستقیم نور آفتابت ، وزش باد ،خورنده گازهای ، لاشتعا قابل ،مواد غبار و گرد از باید عاری  دستگاه نصب محل :محیط

در صورت نصب دستگاه در فضای خارج ساختمان، اطراف دستگاه با مواد نسوز  باشد.و هرگونه عامل مخرب ریزش باران  گرد و غبار ، ، یخ زدگیشدید ، 

 حکام دیوار و مصالح : دیوار نصب دارای استحکام الزم و مقاوم باشد.تاس کابین نصب شود.

c)  نصب در وجود داشته باشد انجام تعمییراتاطراف دستگاه فضای کافی جهت : (فضای کافی برای سرویس)حریم نصب 
ً
 .داخل کابینت خصوصا

  لوله های آب و گاز: (3
a) .تمیز نمودن کامل لوله های آب ورودی و رفت و برگشت گرمایش و عاری نمودن از ذرات و مصالح ساختمانی 

b)  آب و گاز و عدم انسدادآنها پیش از نصب.بررس ی عدم نشتی لوله های 

c) متناسب با پکیج. لوله ها بررس ی تناسب سایز و طراحی 

d) .استفاده از شابلون نصب توصیه میشود. جانمایی صحیح لوله ها جهت جلوگیری از اعمال تنش به اتصاالت کف پکیج 

  الزامی نصب : جانب مصالح  (4
a)  ( برای آب ورودی 2طوری فیلتر آب ) اینچ¾  و برگشت آب گرمایش نچای½  عدد . 

b)  عدد ( برای گاز ورودی . 1) اینچ ¾ فیلتر گاز 

c) اطلس فیلتری مدل  سختی گیر پلی فسفاتMIGNON PLUS SL3P MFO با   و در صورت سختی زیاد آب منطقه استفاده از فیلترهای استاندارد بیشتر

 . هماهنگی مرکز

d) اگانه.محافظ برق پکیج مارک نگار آزمایش با فیوز جد 

e) (.نماییدخریداری اعالمی مرکز از محل های جهت اصل بودن ) باشند مورد تایید مرکز پادواو  اصلی مصالح نصب باید تمام 

 رعایت نکات الزامی لوله کشی: (5
a)  لوله کش ی در بند راهنمای نصب مراجعه نمایید.به بخش 

 :جهت رعایت الزامات پیش از نصب محلبازدید  (6
a)  متر از روبرو  1 – سانت از باال و پایین 70  -سانت از راست و چپ  30نصب: بررس ی حریم مورد نیاز 

b) ات وساندر ساختمان هایی که عملیات ساخ و ساز وجود دارد راه اندازی پکیج ممنوع میباشد، زیرا اغلب بعلت عملیات ساختمانی مانند جوش کاری ، ن

 افرادی که برق موجب خرابی برد دستگاه میگردد. همچنین گرد و غبار نا
ً
ش ی از عملیات ساختمانی نیز کارکرد پکیج را مختل میسازد. ضمن اینکه معموال

 موجب خرابی دستگاه میگردند.
ً
 در حین ساخت و ساز در محل رفت و آمد دارند، با نحوه استفاده صحیح این دستگاه آشنا نمیباشند و معموال
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 میباشد. و سرویس کار عهده نصاب بر ناش ی از نصب ناصحیح خسارات جبران  ی نصب:راهنما .2
 نکات ضروری نصب 

 .باشد شدهيوار محل نصب پكيج ديواري بايد مستحكم و از مصالح ساختماني مناسبي ساخته د استحکام دیوار :بررسی  (1

 باشد.متر  1و از دیوار مقابل    متر 1.5 سانتيمتر و از كف 15 كابينت مجاور  وحداقل فاصله از ديوار حریم نصب:رعایت  (2

 و غیره در تماس نباشد. MDF: بدنه پکیج با مواد قابل احتراق ازقبیل چوب ، پالستیک ، فاصله دستگاه از مواد قابل اشتعال (3
 ( استفاده نمایید.1اتصاالت از شابلون نصب )شکل شماره  محل لوله ها و محل رولبولت ها،برای جانمایی  جانمایی:شابلون  (4

  را توسط باد گاز لوله و را توسط آب وله های آبمسیر ل :ی آب و گازلوله ها شستوشوی (5
ً
 د.مایید تا عاری از ذارات باشن تمیز کامال

 محل نصب .باشد خورنده گازهای یا و اشتعال، قابل مواد غبار، و گرد هرگونه از عاری  باید محیط نصب :دستگاه نصب یطمح (6

 بست است ،  شده طراحی دیوار برروی  نصب منظور  به دستگاه این .باشد )شدید سرمای( زدگی یخ نباید در معرض و خشک دستگاه

 .دهید قرار نگهدارنده روی بر را دستگاه سپس و نمایید ثابت و محکم دیوار به شده داده اندازه های با مطابق را آویز

مصالح نصب باید با کیفیت سال( استفاده خواهد شد، بنابرین  15تا  5: از آنجاکه پکیج برای مدتی طوالنی )کیفیت مصالح نصب (7

 .بودمشکل ساز خواهد باال، ایمن، مناسب شرایط نصب و استاندارد باشند. صرفه جویی در مصالح

 ناگهانی آب موجب خسارت نشود.سرریز شدن  تا شود لفاضالب وص بهشیلنگ  با شیراطمینانشیر اطمینان : فاضالب اتصال (8

 
 شود. نشت گاز با فندک چک شود.به دستگاه نصب  گاز غوب استانداردمر  يا شیلنگ لوله گاز با لوله خرطومي استيل اتصال گاز: (9

 شود.طرف بر آچارکش ی با در صورت نیاز  نشتی آب شود.كنترل  با فندکاز نظر نشت اتصال گاز زیر پیکج  آب: گاز و یابی نشتی (10

 حیح است.راه حل نصب ص .باشنداسترس( نش )فشار فیزیکی یا تحت ت نبایستاتصاالت کف پکیج  اتصاالت: تحت فشار نبودن (11

ممكن است محور پمپ گیريپاژ  كه به مدت طوالني پمپ خاموش بودهاندازي اوليه پكيج يا در هنگاميدر لحظه راه :رفع گریپاژ پمپ (12

 بچرخانیم تا شروع بکار کند. درجهت فلش )به سمت چپ( محور پمپ را پيچ گوشتي باالزم است  ، در اینصورتنکندوحركت 

                   
 : ستا عکسبر برای رادیاتور  باشد. و خروج از باال مطابق شکل زیر بایست از پایینورود آب به کویل  آب گرمایش: جریان جهت (13
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 ضروری نصب: یبجانلوازم  (14

a) با هماهنگی مرکز خدمات از فیلترهای بیشتر استفاده گردد. رددا بیشتری محل هایی که آب سختی در  :پلی فسفات گیر سختی 
 این مدل برای شرایط معمول ماندد آب شهر تهران مناسب میباشد.  -MIGNON PLUS SL 3P :مدل-ایتالیاAtlas Filtri  :برند مورد تایید

 آقای زندی -88935950: تلفن -شرکت تحقیق و توسعه و فن آوری نمایندگی اصلی:

  
b) روری است.ض الکتریکی ، استفاده از محافظ برق  قطعاتجهت جلوگیری از خرابی برد دستگاه و همچنین گارانتی  فظ برق:محا  

 66717463تلفن:  -و کامپیوتر زمان پکیجمدل  -پکیج 2500آملا مدل -(ن استاندارد ایران و اروپادارای نشا)نگار آزمایش برند مورد تایید:

   
c) تامین میگردد. شرکت تهویه سپهردودکش دوجداره پکیج پادوا فقط توسط   ت نصب در داخل واحد:دودکش دوجداره درصور 

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

     
e)  مسیر برگشت آب گرمایش و ورودی آب شهر استفاده شود. افی برنچیعدد ص 2 :)صافی برنجی( وری آبتفیلتر 

       
f) :شود.یمنصب بطور عمودی  محل خروج آب( کویل هواساز باالی باالترین نقطه سیستم ) رایرونت دشیر هواگیری اتوماتیک  

 همراه با ونتیل )شیر یکطرفه( –اینچ ½ درجه پالستیکی  120یا  ½ درجه برنجی  110مدل  -آملان AFRISO مورد تایید: برند

 جهت اطالع بیشتر با مرکز خدمات پادوا تماس بگیرید.   -  88722520 سیون ، تلفن :نمایندگی اصلی: شرکت مهندس ی اتوما
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ن بدنام شدن تیجه آن وپکیج شده  عملکرد بدآنها موجب  یکیفیت بی زیرا مهم است بسیار کیفیت لوازم جانبی :اصلی لوازم جانبی (15

 .استشم مشاور مرکز پادوا  دراین مورد  است.ضروری بودن آنها  صلا و شده لذا استفاده از برند های اعالم ،برند پادوا خواهد بود

 غیره.و  ازل ، ننوع گاز گرمایش )هواساز،رادیاتور،گرمایش کف( ، سیستم مانند دنررس ی شو تنظیمات ب :دستگاهتطابق تنظیمات  (16

 .نمایید خودداری  جدا تگاهدس الكتریكی ارت عنوان به یا گاز  آب های لوله دادن قرار از  عدم اتصال ارت به لوله ها: (17

مینان از شیر اط هیچ عنوانب در سمت راست استفاده نمایید و رای تخلیه آب لز شیر کوچک سفید رنگ زیر دستگاهب تخلیه آب سیستم: (18

  و نشتی پیدا کردن شیر اطمینان میشود. قطعی این کار موجب خراب شدن جهت تخلیه آب استفاده نشود، زیرا 
 .حاصل شود سیستمعملکرد صحیح کل از اطمینان  تا در محل حضور  از راه اندازی:بعد صحت کار ازاطمینان صبر تا  (19
فقط شلنگ  .  زیر پکیجسمت لوله کش ی نصب شوند هاو شیر فیلترها ست از یاب مطابق شکل زیر :سمت دیوار نصب لوازم فقطمحل  (20

ها به زیر پکیج موجب دشوار شدن ه کیلترها و شیر فلف نصب نمودنرابط مهره ماسوره نصب میشود. علت این مورد این است که 

 میشود. همچنین فشار وارده هنگام آب بند نمودن آنها موجب آسیب دیدن قطعات زیرین پکیج خواهد شد.عملیات سرویس و تعمیر 

 
گرفته  جامع و واضح عکس ، شماره سریال وغیره، دودکش ، لوازم جانبی دستگاه شرایط نصب از : برداری بعد از نصب عکس (21

 .بشودربوطه ونده مشود و تحویل دفتر مرکزی جهت بایگانی در پر 
رفته گ صحت کارکرد رسیدمحترم  مشتری از  کل سیستم پکیج و تهویه  بعد راه اندازی و اطمینان از صحت کارکرد  مشتری: از رسید (22

 مشتری قید نمایند که به نکت اعالم شده در  .شود
ً
همچنین آموزش های الزم و ضروری به مشتریان ارائه گردد و درون رسید کتبا

 اهنما عمل خواهند نمود و به استفاده کنندگان بعدی نیز اعالم خواهند کرد.دفترچه های ر 
برگه کارانتی تاریخ،مهر وامضا شود،  نسخه مشتری و همراه برچسب خدمات پادوا برروی  برگه گارانتی و برچسب خدمات پادوا: (23

 چسبانده شوند.در محل قابل رویت پکیج 
 برگه آموزش پرکردن آب دستگاه روی پکیج در محل دید الصاق شود. الصاق برگه آموزش پر کردن آب پکیج: (24

 سایز )اینچ( شیر فلکه فیلتر 

Rصافی برنجی : برگشت آب گرمایش  ¾ 

Fدارد  یرسختیگ و صافی برنجی : ورود آب شهر ½ 

Gدارد فیلتر گاز  : ورود گاز شهر ¾ 

Cدارد    : رفت آب گرم مصرفی ½ 

Mرفت آب گرمایش :   ¾ 



  

 5 راهنمای نصب  و سرویس پکیج پادوا

 

 
 
 



  

 6 راهنمای نصب  و سرویس پکیج پادوا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 7 راهنمای نصب  و سرویس پکیج پادوا

 

 دو جداره  دودکش نصب 
 استفاده و ، عدم هوابندی دودکشنامناسب دودکش انتخاب و نصب در فنی نکات رعایت عدم از ناشی های آسیب شرکت توجه:

 میباشد. انستقیما بر عهده نصاب و سرویسکارو عواقب آنها م پذیرفت نخواهد شرایطی هیچ تحت را نامرغوب قطعات از
 هوای( نصب محل از خارج فضای از را احتراق جهت نیاز مورد هوای ) بسته احتراق محفظه با( دار فن های پکیج گرچها توجه:
 اتاقی در باید حتما احوال این با نیستند، ارتباط در اتاق هوای با و ) هوا تامین مجزای لوله نصب صورت در( نمایند می تامین )آزاد
 جلوگیری نیز احتراق گازهای از ناچیزی مقادیر حتی احتمالی نشت خطر از تا گردند، نصب شود می تهویه مناسب صورت به که

 محفظه با سوز گاز وسایل از اعم گازسوز وسایل تمام برای 90 / 396 شماره EEC استاندارد طبق ایمنی های دستورالعمل این .شود
 .است شده ملزم ،بسته احتراق

 
  هم مرکزحداکثر طول دودکش دوجداره : 

a) :متر کسر میگردد. 0.8درجه اضافه از طول کل  90درجه . به ازای هر زانو  90حداکثر  متر با یک زانو 3 افقی 
b) :سانتیمتری هم مرکز و استفاده از اتصال که مخصوص سقف ساخته شده باشد 80/118متر با لوله  4.3حداکثر  عمودی. 

  دو بخشی جداحداکثر طول دودکش: 
c) :متر باشد . طول لوله خروج دود مانند بند  15طول لوله جداگانه مکش هوا تازه میتوان تا  عمودیa  وb .فوق میباشد 
d) :طول لوله خروج دود همانند بند  90متر همراه با یک خم  14طول لوله مکش هوا تازه   افقی .a  و b .فوق الذکر میباشد 

 
 هوابند گردد. موجود است( دودکش بندی درون بسته)بور دودکش از سوراخ روی دیوار با واشرهای نسوز مخصوص محل ع 
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  راه اندازی:راهنمای  .3
  .را باال میبرد دستگاه و تاسیسات به صدمه احتمال آنها عدم رعایت .رعایت شوند قبل از هربار روشن نمودن دستگاه موارد زیر بادقت  : احتياط

   مطمئن شوید:، کردن دستگاه روشن قبل از  
 مطمئن شوید که دودکش مسدود نباشد.عدم انسداد دودکش:  .1
 شیرهای رفت و برگشت مسیر آب گردشی کاماٌل باز باشند و انسدادی در مسیر وجود نداشته باشد. باز بودن فلکه ها: .2
 پمپ دستگاه کار کند و گیرپاژ نباشد. کار کردن پمپ: .3
 .سیستم سرد باشد آب  زمانی دستگاه را با آب سرد پرنمایید که دستگاه و ن آب:پر نمود .4
 ست.ه سوختن مبدلو  هواگیری انجام نمیشودیعنی شودگردش هوا شندیده صدای  اگرر میکند کاکه پمپ  :صحیح هواگیری .5
  .شده باشد کامل انجام هواگیریو  باشدبار  1.2 آب فشار :بار  1.2 فشار آبتنظیم  .6
 .دنشو د بررسینمیآیبصورت جدول که در ادامه و تنظیمات مکانیکی  دستگاهبرد  پارامترهایتنظیمات :مناسب یماتتنظ .7
 وجود نداشته باشد. آب و گاز،دودکش  هیچگونه نشتی در سیستم :آب و و گازدود  نشتعدم  .8
 .شته باشداو سیستم اتصال ارت د باشد سیستم اکتریکی برق به درستی انجام شده برق کشی صحیح: .9
 در مجاورت پکیج هیچ گونه مواد قابل اشتعال جامد ، مایع ویا گاز قرار نداشته باشد.عدم مجاورت مواد قابل اشتعال:  .10
 رعایت گردد. "سیستم ضد یخ زدگی"بند شرایط در فصول سرد رعایت شرایط سیستم زد یخ زدگی:  .11
به استفاده از  ناچارجاهایی که  در. شودنمی توصیه درجه 70الی  65از دمای باالی  اصوال استفاده دمای مناسب گرمایش: .12

 رفیتظ  ایویا سیستم گرمایشی  سترادیاتورهاکم تعداد یا معموال  محیط را گرم نگهداریم علت آن ات هست تردماهای باال
 محیط و شدهانرژی بیشتر  تبادل تا شود استفاده  یباید از دمای باالتر اند .در این شرایط ناچارا   شدهن انتخاب صحیحپکیج 
 .دستگاه میگردد  الکستهاافزایش ن و گرفت ، رسوب انرژی مسئله باعث افزایش مصرفاین  اما شودگرم 

 پارامترهای برد دستگاهتنظیمات 
 P01  (0=Natural Gas , 1=LPG)                                                              نوع گاز

 P02  (0-99 %)       ایشن گرمحداکثر توا
 P03  (0-180 sec) زمان استراحت

 P04  (0= Radiator , 1=Floor) نوع سیستم گرمایش :  سیستم رادیاتور یا گرمایش از کف  
 P05  (1-10 Minutes) زمان صعود شعله

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

 تنظیمات مکانیکی
 واحد مقدار مترپارا ردیف
 bar 1.2 درجه 25در دمای فشار آب مناسب  * 1
 bar 1.3 فشار هوای مناسب منبع انبساط )تنظیم شده است( 2
 mbar 10.2 فشار حداکثر مشعل )تنظیم شده است( 3
 mbar 1.5 فشار حداقل مشعل )تنظیم شده است( 4
 v 230 ولتاژ برق 5
 hr.3m/ 2.5 حداکثر میزان مصرف گاز طبیعی 6
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 جدول کد خطاها )ارورها(

  (Error)کد خطا شرح خطا الویت
 RESET E01 -نبود شعله  2
 RESET E02 -ترموستات ایمنی دما  3
 E03 سوییچ فشار هوا 5
 E04 کمبود فشار آب یا بیش از حد بودن آن 1
 CH E05نقص سنسور دمای گرمایش  6
 CH E06نقص سنسور دمای گرمایش  7
 E35 الل الکتریکی خارجیاخت 8
 E37 انسداد پمپ 4

 

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

 
 گاز شبکه به اتصال
 پذیر انعطاف های لوله از که جایی در و شود انجام سخت مناسب  لوله توسط باید گاز شبکه به پکیج اتصال

 برای که باشد نحوی به باید گاز کنتور در گاز جریان مقدار .گیرد صورت مجوز اخذ با باید شود می استفاده
 فشار افت و طول به توجه با باید پکیج به گاز اتصال لوله قطر .کند کفایت گازسوز وسایل تمام همزمان کارکرد
  .باشد سیستم نیازهای گوی جواب بتواند تا شود انتخاب مسیر

 .نمایید خودداری جدا دستگاه الکتریکی ارت وانعن به گاز های لوله دادن قرار از *
 

 زدگی یخ حفاظت در برابر
 .رعایت گردند زدگی یخ در برابر حفاظت موارد بماند ش خامو حالت در طوالنی مدت برای پکیج که است نظر در چنانچه

 سانتیگراد درجه صفر زدیکن آب دمای درصورتیکه، یعنی  باشند می زدگی یخ ضد سیستم به مجهز پادوا دیواری های پکیج
 بودن قطع صورت در . ولی نکته حائز اهمین این است کهکند می روشن گرمایش حالت در را دستگاهموقتاً  سیستم این برسد

 آسیب از جلوگیری برایبنابرین  .کردنخواهد عمل سیستم این ،فشار آب سیستم  و یا کمبود یا مازاد برق ،قطع بودن  گاز
 استفاده طوالنی زمان مدت برای زمستان در دستگاه که هنگامی ، زدگی یخ برابر در سیستم تاسیساتیو  دستگاه دیدگی

 .دنشو تخلیه و سیستم  دستگاه مصرفی و گرمایش آب مدار در موجود آب تمام که شود می توصیه شود نمی
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 بهداشتی گرم آب و شوفاژ مدار اتصاالت
 ساختمان نیاز مورد گرمایش محاسبات اساس بر و حاکم مقررات و انینقو با مطابق باید دستگاه گرمایشی ظرفیت

 .باشد نیاز مورد قطعات تمامی به مجهز صحیح و منظم کارکردی برای باید سیستم .باشد شده تعیین قبل از
 درصورت تا شود، استفاده پکیج از شوفاژ مدار کردن قطع جهت آب شیر از که شود می توصیه شرایط درتمام
 . باشد میسر آن امکان پکیج، کردن جدا به نیاز
 کلیه تا شود شسته دقت به باید شوفاژ مدار دستگاه صحیح و مناسب کارکرد منظور به دستگاه، نصب از قبل

 دستگاه الکتریکی ارت عنوان به آب های لوله دادن قرار از .گردد تخلیه مدار داخل جامد ذرات و ها ناخالصی
 .نمایید خودداری جدا
 
 ) انتخابی گزینه ( اتاقی موستاتتر

 ترمینال به ولت 220 برق اتصال .توجه شود  باشد داشته اتصال آزاد ولتاژ با کنتاکتهایی به باید اتاقی ترموستات
 .شود می دستگاه الکترونیکی برد دیدگی آسیب باعث اتاقی ترموستات های
 

 
 راهنمای استفاده: .4

 کلید های برد 
 وضعیت تابستانی )فقط تامین آبگرم مصرفی(-6   ید ولومی تنظیم دمای آب گرمایشکل-1
 خاموش بودن تامین آبگرم مصرفی-7   کلید ولومی تنظیم دمای آبگرم مصرفی-2
 وضعیت آزمودن دستگاه-8      صفحه نمایش-3
 روشن بودن تامین آبگرم مصرفی-9      حالت خاموش -4
 ب گرمایش(وضعیت زمستانی ) تامین آ-5
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 E04طای ختعریف 

 داشته باشد. بیش از حد فزایش امانی رخ میدهد که فشار آب درون سیستم گرمایش ی کاهش یا این خطا ز 

 د.یشو نمایان م E04میباشد ، بنابرین اگر فشار آب خارج از این محدوده باشد خطای بار   2.5الی  0.5تعریف شده فشار آب محدوده 

 E04رفع خطای 

 .قراربگیرد    بگردانید تا نوک اهرمک روی عالمت خورشید بسمت چپرا   (1)شمارهپمطابق شکل زیر ، اهرمک سمت چ ابتدا

 .ه نمایش در میآیدمیزان فشار آب روی صفحه بمطابق شکل زیر دراین حالت  

 
 تنظیم شود. Bar 1.2  خنک میباشد فشار هنگامیکه دمای آب درون سیستم

 

 درجه( دسته مشکی و بدنه استیل میباشد. 90فشار آب که در زیر پکیج قرار داد. شیر ربع گرد )جهت افزایش :  شیر پرکن

 که تصویر آن در زیر آمده استفاده نمایید. شیر پرکن، از  برای افزایش فشار

 
 میباشد. پالستیکیدنه و ب سفیددرجه( دسته  360برای کاهش فشار که در زیر پکیج سمت راست قرار داد. شیر گردان ):   شیر  تخلیه

 که تصویر آن در زیر آمده استفاده نمایید. شیر تخلیه، از  برای کاهش فشار
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 :تعمیری راهنما .5
 .شیر فلکه آب سرد ورودی تنظیم گردد تا دبی آن از ظرفیت پکیج بیشتر نباشد

 طشرای واجد افراد وسیله به تنها باید دستگاه از نگهداری عملیات و اندازی راه تبدیالت، دستگاه، تنظیمات کلیه
 خسارات قبال در را مسئولیتی گونه هیچ شرکت صورت این غیر در .پذیرد انجام شرکتاعزامی  مجاز متخصصین و

 .بود نخواهد گارانتی مشمول نیز دستگاه و داشت نخواهد عهده بر آن از ناشی
 

 جدول کد خطاها
 کد خطا شرح خطا الویت
 RESET E01 -نبود شعله  2
 RESET E02 -ترموستات ایمنی دما  3
 E03 سوییچ فشار هوا 5
 E04 کمبود فشار آب یا بیش از حد بودن آن 1
 CH E05نقص سنسور دمای گرمایش  6
 CH E06نقص سنسور دمای گرمایش  7
 E35 اختالل الکتریکی خارجی 8
 E37 انسداد پمپ 4

 
 ابزار های مرود نیاز

 کاربرد ابزار ردیف

 بازکردن پیچ بزرگ روی پمپ دوسو سر پهن 1

 هر کاور ، پنل ها ، فن و غیبازکردن  چهار سو سایز متوسط 2

 دیواره پشت کردن پیچ های باز  آهنربا دار سانت 30متوسط با طول چهارسور  3

 کوچکجهت باز کردن پیچ ترمینال های  فازمتر کوچک  4

 کردن مهره هاباز جهت  7-17-19-24-30-37 :سر تخت شماره هایآچار  5

  اینچ 10فرانسه آچار  6

 گیری فشار منبع انبساطاندازه  trotec فشار باد دیجیتالگیج  7

 زدن منبع انبساطباد  باد دستی کوچکتلمه  8

 ژاپن HIOKIکلمپی متر دیجیتال مولتی  9

 

اندازه گیری  قابلیتبا اهمتر و ، متر  ولت ،بیزر دارای 

 خازن پمپسالمت آزمایش ظرفیت خازن جهت 

 زیر سنسورهای دماییبرای  هیت سینک سیلیکون  خمیر  10

 بندی شیر پرکنآب  آملانی Lock AN 305-77چسب  11

 و نگه داشتن مهره هابازکردن  قفلیانبر  12
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 جدول راهنمای عیب یابی مختص سرویسکاران مجاز اعزامی پادوا

  E01 یشودشعله روشن نم

 الیمعلت احت  راه حل

 فیوز  سوختن تعویض

 افزایش درجه حرارت ترموستات اتاقی و یا تظیم زمان تایمر
ترموستات اتاقی دمای پایین تری از دمای محیط تنظیم است یا تایمر ترموستات اتاقی 

 در وضعیت خاموش بودن میباشد.

 ع گاز با تنظیمات نازل و بردعدم انطباق نو  با مرکز خدمات پادوا تماس بگیرید

 معیوب بودن شیرگاز تعویض

 معیوب بودن فن بررس ی برق فن ، تعویض

 سوییچ فشار هوا ازکار افتاده یا دودکش مسدود است تعویض سوییچ فشار هوا ، رفع انسداد دودکش

 قطع بودن برق  صبر تا زمانی که برق بیاید

 حالت گرمایش( پمپ مسدود شده )فقط برای رفع گیرپاژ پمپ

 الکترود جرقه زنی معیوب شده یا در جای صحیح قرار ندارد تعویض یا جابجایی الکترود به وضعیت صحیح

 گاز قطع است شیرگاز را باز کنید

 کیت جرقه زنی برد معیوب باشد تعویض

  E01شعله روشن میشود ولی پس از مدت کمی خاموش میشود وبطور دائم روشن نمیماند

 وجود هوا در لوله ها زمانی که چندین مرتبه عملیات جرقه زنی انجام شودصبر تا

 معکوس بودن فاز و نول  بررس ی وضعیت فاز و نول و جابجایی دوشاخه برق 

 فاز است-برق فاز نول نباشد بلکه فاز استفاده از  ترانسفورماتور ایزوله برق 

 وب باشد یا جای نامناسب قرار گرفته الکترود سنسور شعله معی تعویض یا جابجا کردن الکترود

 سیستم جرقه زنی برد مشکل داشته باشد تعویض

 شعله زرد باشد ، شعله کم و زیاد شود

 نازل ها مناسب گاز نیستند تعویض نازل ها با مقدار مناسب

  دمای پکیج به دمای تنظیم شده نرسد

 بودن فشار شیرگاز یا تنظیم بردن، تنظیم  ورودی ر کم گازفشا بررس ی فشار و تنظیم صحیح آن با هماهنگی مرکز خدمات

 ظرفیت پکیج از مقدار مورد نیاز کمتر انتخاب شده است بررس ی با هماهنگی مرکز خدمات

باشد و خمیر سیلکون زیر سنسور ها  10kΩ درجه 25  اندازه گیری مقاومت سنسور در دمای

 خورده باشد. و در محل مناسب نصب شده باشند.
 نسور های دما سالم نباشند یا در محل نامناسب باشند س

 پکیج آب گرم مصرفی تامین نمیکند

 معیوب بودن فلومتر بررس ی کارکرد آن و درصورت لزوم تعویض

 مقداردبی  آب گرم کم باشد

 رسوب گرفتن مبدل  شستشوی مبدل با پمپ و مواد شوینده مخصوص که آسیب رسان نباشند

 رسوب گرفتن فیلترها رهاتمیز نمودن فیلت

 مسدود شدن مسیر آب یا فیلترها رفع انسداد و تمیز کردن

 دمای آب گرم مصرفی کم باشد

 فشار گاز ناکافی باشد بررس ی فشار گاز اصلی ورودی و فشار گاز مشعل )هماهنگی با مرکز(

 تنظیم دما بر روی حداکثر
وستات اتاقی کم تنظیم شده دمای تنظیم شده برای آب مصرفی از روی برد یا ترم

 باشد

 میزان دبی همزمان مصرف آب گرم بیش از توان دستگاه است  میزان مصرف را کاهش دهید

 انفجار در روی مشعل

 فشار نامناسب گاز بررس ی فشار مشعل و ورودی گاز

 لکثیف بودن مبد بررس ی و تمیز کردن مبدل و محفظه احتراق

 یف بودن برنرکث بررس ی  و تمیز نمودن برنر

 
 



  

 14 راهنمای نصب  و سرویس پکیج پادوا

 

 
 
 
 

 
 ..…دارد دامه ا

 ……دفترچه کامل در سایت قرارداده خواهد شد بزودی 
 باتشکر

14/01/1396 


