


فهرست مطالب

موضـوع

مقدمه

هشدارهاي ایمنی

شرح کنتــرل پنل

نصب و را هاندازي

نکات ایمنی در نگهداري دستگاه

عی بیابــی

لیست قطعات پکیج زمینی بلنـــد

مشخصات فنی پکیج

شرایط گارانتــی

شماره صفحه

1

2

6

7

10

12

14

16

17

 راهنمــاي کاربري پکـیج زمینی  



1

این دفترچه فقط جهت آشــــنایی شــــما با عملکرد و راهبري 

پکی جهاي زمینی شرکت صنعتی شـوفاژکار بوده و براي اطالع از 

روش نصــب و الزامات آن می بایســت به دفترچه دستورالعمل 

اصول نصب، سرویس و را هاندازي دستگاه مراجعه شود.

از حسن نظر و اعتماد شما به شرکت صنعتی شوفاژکار  و محصوالت این شرکت کمال تشـکر را 

داریم.

مشتري گرامی

پکیج هاي زمینی شرکت صـنعتی شـوفاژکار گزین هاي مناسـب جهت تأمین همزمان گرمایش و 

آ بگرم مصرفی شما م یباشد.  این پکیـ جها  در  دو مدل “کوتاه” و “بلند” تولید م یشوند.

پکی جهاي زمینی کوتاه داراي مبدل حرارتی صـفح هاي با تبادل گرمایی باال بوده که دســترســی 

سریع شما را به آ بگرم بهداشتی با دماي دلخواه شـما، فراهم م یکند. پکیج هاي زمینی  بلند نیز 

داراي منبع کوی لدار 30 لیتري  به جاي مبدل صفح هاي م یباشد و امکان  دسترسی  همیشــگی  

شما  را به آ بگرم مطلوب فراهم م ینماید.
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مالحظات ذکر شــده در این دفترچه راهنما، شــامل 

اطالعاتی مهم براي ایمنی هنگام اســــــتفاده از این 

محصول م یباشد. عدم رعایت الزامات آورده شده در 

این دفترچه م یتواند باعث آســــــی بهاي جدي و 

خسار تهاي بزرگ گردد.

از عدم وجود هرگونه نشتی گاز اطمینان حاصل کنید. 

لطفاً سریعاً استفاده از دستگاه را متوقف نموده و شیر  Ÿ

گاز را ببندید. (ممکن است دستگاه روشـن بوده ولی 

مشـعل خاموش باشد.کلید خاموش و روشن دستگاه 

را نزنید و یا دوشـاخه برق دسـتگاه را از پریز بیرون 

نیاورید.)

پنجر هها را براي تهویه هوا باز کنید. Ÿ

از فندك یا کبریت براي  پیدا کردن نشـتی استفاده  Ÿ

نشـــتی گاز باعث انفجار م یشود که م یتواند باعث  Ÿ

آسی بهاي شدید جانی و خسار تهاي جبرا نناپذیر 

گردد.

اگر بوي گاز به مشامتان رسید یا هنگام تسـت، حباب 

مشاهده نمودید، نشتی گاز وجود دارد. در این صورت:

لطفاً به منظور اطمینان از عدم نشــــتی گاز، نواحی  Ÿ

اتصاالت گاز را ب هصورت مکرر به وسیله کف صابون 

کنترل نمایید. هنگام تســت، درصورت مشـــاهده 

حباب، نشتی گاز وجود دارد که باید سریعاً نسبت به 

رفع آن اقدام کرد.

هشدارهاي ایمنی

نکنید و وســایل تهویه یا فن را روشــن یا خاموش 

نکنید.

از هیچ وســیله الکتریکی اســـتفاده ننموده و هیچ  Ÿ

دوشاخه برقی را از پریز بیرون نیاورید.

با واحد خدمات پس از فروش شـــــرکت تماس  Ÿ

بگیرید.

همواره تهویه هوا را کنترل نمایید. 

تهویه نامناسب موجب احتراق ناقص ،بوي نامطبوع  Ÿ

، شعله نامناسب و باالرفتن مصـــــــرف سوخت 

میگردد. 

احتراق ناقص باعث تولید گازهاي سـمی خطرناك  Ÿ

مانند مونوکســید کربن میشــود، که ممکن است 

موجب مسمومیت و خفگی شود.

لطفاً پکیج را براي اهداف دیگر جز گـرمایش و تأمین 

آب گرم بهداشتی استفاده ننمایید. 

اگر هواي احتراق از بیرون تأمین میگـردد و داراي  Ÿ

مواد معلق و گرد و خاك است، در مسـیر ورود هوا 

به دستگاه از فیلتر استفاده نمایید.

هیچ وســیله قابل احتراق یا آتش زایی را در نزدیکی 

پکیج قرار ندهید. 

وجود هر گونه ماده قابل اشـتعال مانند نفت، گاز یا  Ÿ

مواد پلیمـري در اطــراف پکیج مــ یتواند موجب 

انفجار یا آت شسوزي گردد.

 راهنمــاي کاربري پکـیج زمینی  
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استفاده از آب گرم بهداشتی پکیج به منظورآشپزي،  Ÿ

مجاز نیســــت و فقط منحصـــــر به استفاد ههاي 

شستشوي بهداشتی م یباشد.

اگر در جایی که پکیج نصب میشـود دسترسی به گاز  Ÿ

شـهري وجود ندارد، قبل ازخرید با واحد مهندسـی 

فروش شرکت تماس گرفته و نوع سفارشی(متناسب 

با گاز مایع) آن را درخواســــت نمایید و قبل از هر 

اقدامـی مـراتب را به واحد خدمات پس از فـروش 

اطالع دهید در غیراینصــــورت دستگاه از گارانتی 

خارج میشود.

در صورت استفاده به منظور خشـــک کردن لباس،  Ÿ

ممکن است آت شسوزي رخ دهـد.

لطفاً پس از بررسی نوع گاز مصــرفی، از پکیج استفاده 

کنید. 

Ÿ اگر بین گاز تأمین شده و گاز مصـــرفی تعیین شده 

براي پکیج همخوانی وجود نداشــته باشـــد، امکان 

آت شسـوزي یا انفجار به دلیل اســتفاده نامناســب 

پکیج هاي زمینی تولیدي ،درکارخانه بر اســاس گاز  Ÿ

شهري تست و تنظیم میگردند. اگر براي اولین بار یا 

در مکانی جدید از پکیج اســـتفاده میکنید، لطفاً نوع 

گاز مصـــــــرفی را بررسی نمایید. (گاز شهري یا   

(LPG

لطفاً سیم برق را با دستان خیس لمس نکنید.

لطفاً هنگامی که پکیج روشــــن و در حال کار کردن 

است، به دودکش یا لول ههاي آب دست نزنید. 

پکیج شما حتماً م یبایسـت حداقل سالی دو بار توسط 

لطفاً لوله خروجی دود و کالهک روي انتهاي دودکش 

را بررسی نمایید که به درستی متصل باشند یا داراي 

روزنه یا شکافی نباشند.

وجود دارد.

اگر قطعات لول هها به خوبی وصل نشـــده باشند یا  Ÿ

داراي روزنه یا شـکافی باشـند، ممکن اسـت باعث 

مسمومیت ناشی از مونوکسید کربن گردند.

در هنگام کارکرد پکیج، دودکش و لول ههاي آب به  Ÿ

شـدت داغ م یباشـند و م یتوانند باعث سـوختگی 

شوند. 

هرگونه تعمیرات و تغییرات برروي دســتگاه، باید  Ÿ

باهماهنگی واحد خدمات پس از فروش شــرکت و 

به وسیله تکنســــینهاي مجاز شرکت انجام گیرد. 

درغیر اینصورت، دستگاه از گارانتی خارج م یشود.

این کار ممکن است باعث شوك الکتریکی گردد. Ÿ

براي هرگونه تعمیرات لوله گاز، به تکنســـین هاي  Ÿ

مجازشــرکت گاز رســانی مراجعه نمایید.هرگونه 

تعمیـر و یا تغییـر مــیتواند باعث عدم عملکــرد 

مناسب ونشتی گاز یا حادثه گردد.
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عایق نکردن لولههاي بدون پوشش در معرض سـرما  Ÿ

حوادث ناشـی از عدم بازدید مرتب ادواري، بر عهده  Ÿ

این شرکت نم یباشد.

تکنسی نهاي مجاز مورد بازرسی قرار گیرد.

هنگامی که پکیج کار م یکند(مشــــعل روشن است)، 

مطمئن شـوید که حداقل یکی از شـیرهاي توزی عکننده 

 باز است.

براي ایمنی و طول عمر پکیج، الزم است سـالی دو بار  Ÿ

پکیج شما مورد بازرسی قرار گرفته و در صـورت نیاز 

سرویس شود. (بهترین زمان، زمان را هاندازي و توقف 

سیستم گرمایش م یباشد.)

اگر شـما در وضـعیتی که تمام شـیرهاي توزی عکننده  Ÿ

بسته است از پکیج استفاده نمایید، ممکن است باعث 

خسـاراتی در محصــول گردد که مشــمول گارانتی 

نم یشود.

لوله هاي بدون پوشـش و پکیجی که در معرض سـرما 

نصب شده را عایق کاري کنید.

پایین آمدن بازدهـی و عملکـرد نامطلوب بـرخـی از  Ÿ

لوازم دستگاه،مانند شیراطمینان، سنســــورهاي دما 

وفشـــار، برد و قســـمتهاي الکتریکی،پمپ، منبع 

انبســـــــــــاط، مبدل صفحهاي و... ناشی از عدم 

سرویسهاي دورهاي میباشد که ممکن اسـت باعث 

خرابی و خسارت کلی به دستگاه گردد.

عایق نکردن لولههاي بدون پوشـــش باعث اتالف  Ÿ

حرارت ،افت دما و افزایش مصرف سوخت خواهد 

شد.

لطفاً هنگام استفاده نشـدن بسـیار طوالنی از پکیج  Ÿ

در فصـل سرما، به طور کامل آب داخل لول هها را 

 تخلیه نمایید.

باعث آسـیب رسـیدن به آنها به ســبب یخزدگی 

خواهد شد. به خصـــوص، لوله آب سرد ورودي و 

آب گرم بهداشتی را عایقکاري نمایید.

براي جلوگیري از یخزدگی و خاموش نشـدن پکیج  Ÿ

به دلیل نصـــب در محیط آزاد و در معرض باد و 

سرما، حتماً مسائل ایمنی را درنظر بگیرید.

پکیج را به منبع برق مناسب با توان مصرفی متناسب 

با پکیج متصل نمایید.

هنگامی که پکیج را با آب یا دســـتمال خیس تمیز  Ÿ

مینمایید، ممکن است باعث برق گرفتگی گردد.

هنگام تمیز کردن پکیج، ســـیم برق را از پریز خارج 

کنید.

هنگامی که در فصـــل سرما براي مدت طوالنی از  Ÿ

دستگاه استفاده نمیشـود، ممکن است ی خزدگی آب 

درون لول هها و سیستم گرمایش (آب داخل پکیج و 

رادیاتورها)باعث ترکیدگی لول هها و سیســـــــتم 

گرمایش گردد.

 راهنمــاي کاربري پکـیج زمینی  
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پکی جهایی که با سوخت LPG کار م یکنند، بر اساس درخواست مشـــتري  ب هصورت سفارشی طراحی و تولید 

م یگردند.

درغیر این صورت دستگاه شامل گارانتی نمیباشد و مسولیت هرگونه مشکل بر عهده مشتري میباشد.

توجه:

لذا خواهشمند است قبل از نصب این نوع پکی جها با واحد خدمات پس از فروش شرکت صنعتی شوفاژکار، تماس 

حاصل نمایید.

قبل از اســتفاده، توان منبع برقی که دســـتگاه به آن  Ÿ

متصـل میشود را بررسی نمایید.کمتر یا بیشـتر بودن 

توان برق ورودي ممکن اســت موجب آتشســوزي 

شود.

شیر گاز ورودي را کامالً باز نمایید.

از شلنگ گاز فشـــار قوي، استاندارد، با طول مناسب  Ÿ

استفاده کنید و حتماً آ نرا با بسـت به دستگاه متصـل 

نمایید. 

اگر شیر گاز را نیمه باز کنید، باعث عملکرد نامناسـب  Ÿ

دستگاه شده و عمر کاري دستگاه را کم م یکند.
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با تنظیم و انتخاب هر دمایی توسط ترموستات دو مرحله اي در زمان روشن شدن مشعل و باال رفتن دماي دیگ، مشـعل با شعله 

باال عمل میکند. بعد از رسیدن دماي دیگ، به دماي 7 درجه کمتر از دماي تنظیم شده، مشـعل از شعله باال به شعله پایین منتقل 

میشـود و پس از رسیدن به دماي تنظیمی شعله پایین هم خاموش میگردد. با کاهش دماي دیگ، اگر کاهش دما کمتر از 7 درجه 

باشد مشـــــــعل روي شعله پایین روشن شده تا مجدداً روي دماي تنظیم شده خاموش گردد. حال اگر افزایش تقاضا براي بار 

گرمایشی با آب گرم مصرفی موجب کاهشی بیش از 7 درجه در دماي دیگ گردد، مشعل روي شعله باال روشن شده و به سرعت 

دما به 7 درجه کمتر از دماي تنظیم شده رسیده و شـعله باال خاموش شـده و افزایش 7 درجه بعدي تا دماي تنظیمی روي شـعله 

پایین پیموده میشــود. بدین ترتیب اختالف 7 درجه بین دماي عملکرد شعله باال و پایین با تغییر ترموستات همواره ثابت مانده و 

همانند دو ترموسـتات مجزا که با یک اختالف 7 درجه اي به یک اندازه باال یا پایین برده شــوند عمل میکند. بعد از رســیدن به 

شرایط پایدار میزان عملکرد پکیج در شعله پایین تأمین میشــود. در نتیجه صرفاً زمانی پکیج روي شعله باال کار میکند که نیاز به 

تقاضاي بیشتر گرمایش یا آبگرم مصـرفی وجود داشته که منجر به پایین آمدن دماي دیگ شده باشد. این فرآیند موجب کاهش 

مصرف گاز و افزایش راندمان فصلی پکیج میگردد. ضمن اینکه عملکرد پنل کنترلی براي مصرف کننده ساده تر خواهد بود.

 راهنمــاي کاربري پکـیج زمینی  

-کنترل پنل

شرح عملکرد ترموستات دو مرحله اي:
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نکات قابل توجه در زمان استفاده از دستگاه:

نکته1: نصــب دستگاه و راهاندازي اولیه، بایســتی 

توسط تکنسـینهاي مجاز شرکت صورت گیرد. در 

صورت نصـــب و راهاندازي توسط افراد غیرمجاز، 

شرکت هیچگونه مسئولیتی در برابر خسارات ناشی 

از راهاندازي غیراصــولی دســـتگاه بعهده نخواهد 

گرفت.

نصب و را هاندازي

ضروري است در محل اتصــــال تک تک لول ههاي 

پکیج به لول ههاي سـاختمان یک شـیر قطع و وصـل 

نصــــــب شود. این امر جهت سهولت تعمیرات، 

جابجایی و عدم اســـتفاده الزم م یباشــــد. براي 

را هاندازي پکیج مطابق مراحل ذیل پیش بروید:

1ـ   در صورت جابجایی دستگاه و نصـــب مجدد، 

ابتدا لول ههاي ورود و خروج را شـناسـایی و وصــل 

نکته2: در صــورت یکه در منطقه شــما به هر دلیل  

فشـار آب ورودي به سیســتم  بیش از 3 بار است 

آ نرا به تکنســــین نصــــب اطالع دهید تا براي 

جلوگیري از آسیب دیدن دستگاه تمهیداتی را اتخاذ 

نماید.

حتماً قبل از هر اقدام، مدار گازرســــانی را پیش از 

روشن نمودنـ  جهت کنترل نشـتیـ  با کف صابون 

تست نمایید.

3ـ   جهت اتصـال برق ورودي دستگاه به پریز ابتدا دوسر 

کاب لهاي فاز و نول دستگاه که با برچســـب مشـــخص 

شد هاند را به دوشاخ هاي که به همراه محصول تحویل داده 

شده است، وصل نمایید و سـپس مطابق شـکل، فاز و نول 

دوشاخه برق را به یک پریز مجزا وصل کنید. (از اتصــال 

دوشاخه به سه راهی برق خودداري نمایید)

2ـ   از دودکش مناسـب با سـطح مقطع محاسـبه شــده 

استفاده نمایید و از محکم بودن اتصـــال دودکش مطمئن 

شوید. 

نمایید (طبق دفترچه دستورالعمل نصـــــــــب و 

راهاندازي) و با اســـــــتفاده از پیچ رگالژ در ناحیه 

پایههاي پکیج، سیســـتم را در نقطه مورد نظر حتماً 

تراز نمایید.
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5ـ   جهت پرشـدن دیگ، شــیر پر کن (آب جبرانی) 

روي ورودي دیگـ  که محل تالقــی لوله آب ورودي 

(آبی رنگ) و لوله برگشــــت به دیگ (نارنجی رنگ) 

م یباشدـ  را باز نمایید تا فشـارسنج عدد بین 1 تا 2 بار 

را نشان دهد. (فشار مناسب 1.5 بار است)

6ـ   پس از اطمینان از پرآب بودن سیستم، نسـبت به 

هواگیــري رادیاتورها، مجموعه پکیج و کوئل مخــزن 

اقدام نمایید. جهت اطمینان از هواگیري، بهتر اســـت 

سیســــتم را روشن نموده و حداقل 10 دقیقه آب در 

سیســتم مدار بســته در چرخش باشد. سپس دوباره 

سیسـتم را خاموش و نسـبت به هواگیري اقدام نمایید. 

هر بار پس از هواگیري به منظور تأمین فشـــار داخلی 

مورد نیاز، شیر پرکن را باز کنید تا فشـار به حدود 1.5 

تا 2 بار  برســـد .الزم به ذکر اســـت پکیج مجهز به 

سنسـور فشـار آب می باشد.درصورتی که فشـار آب 

سیســتم کمتر از حد معینی باشد اجازه روشن شدن به 

دستگاه را نخواهد داد. 

7ـ   براي هواگیري کامل، سیسـتم را یک بار پس از به 

دما رسیدن دیگ و یک بار نیز 48 ساعت پس از اولین 

4ـ  شیرهاي ورود و خروج سیســـــتم را باز نمایید تا 

مدارها شروع به پر شدن کنند. در صـورت اسـتفاده از 

سیسـتم گرمایش (شوفاژ)، شیرهاي رفت و برگشــت 

مربوط به آن را نیز باز نمایید.

8ـ  کلید پاور را در وضعیت روشن قرار دهید 

کارکرد هواگیري نمایید.

9ـ   ترموســــتاتها را بر روي دما دلخواه از دماي  

(47 تا 85)درجه سانتیگراد قرار دهید.

الف) در صــورت پایین بودن دماي رادیاتور ابتدا از 

نداشتن هوا در سیســـتم و رادیاتور اطمینان حاصل 

نمایید. سـپس در صـورتی که دماي مناسـب تأمین 

نشد، دماي سیستم را تا حداکثر 85 درجه سانت یگراد 

میتوانید افزایش دهید. شیرهاي رفت و برگشـــت 

آب شوفاژ را حداکثر تا یک سوم شیر باز کنید. توجه 

داشته باشید که دماي نهایی پس از دستیابی به دماي 

تعادل اتاق تنظیم میشود.

10ـ  در صورتی که به گرمایش بیشـــــتر و یا آب 

مصـــرفی گرمتري نیاز داشتید به صورت زیر عمل 

نمایید:

توان توســــط عقربه پمپ، روي  میج) دور پمپ را 

درجه I یا II یا III قـــــرار داد که دور را کم یا زیاد 

طور معمول دور پمپ روي درجه II قـرار  به.  مـ یکند

ب) در صــورتی که مقدار آبگرم بهداشــتی کافی 

نبود، شـیر رادیاتوري تنظیم دبی آبگرم را به اندازه 

یک دور بیشـتر باز نمایید. در صورت عدم حصــول 

نتیجه مطلوب با واحد خدمات پس از فروش شرکت 

شوفاژکار تماس بگیرید.

 راهنمــاي کاربري پکـیج زمینی  
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نکته: پکیج هاي زمینی تولیدي شــرکت شـــوفاژکار 

مجهزبه سنســور فشــار آب می باشد در صورتی که 

فشــار آب دستگاه از 0/5 بار کمتر باشد اجازه روشن 

شدن به پکیج را نمی دهد.

نکته: نوع سفارشی بر حسب پمپ با هد باالتر

کهدارد. در صورتی نیاز به گرمایش بیشـــــتري در 

توانید  میسیسـتم شوفاژ یا آب گرم بهداشتی داشتید  ،

دور پمپ را روي درجه III قرار دهید و در فصـــــل 

تابســــتان که سیســـــتم شوفاژ قطع است، جهت 

صرفهجویی در مصــــرف انرژي دور پمپ را مجدداً 

تغییر داده و در درجه کمتري نسبت به زمسـتان قرار 

دهید.

 دستگاه با واحد مهندسی فروش شرکت تماس گرفته 

تا پس از تعیین، پمپ مورد نیاز بر روي دستگاه نصـب 

و ارسال گردد.

تذکر مهم: کلیه پکی جهاي زمینی شــرکت صـــنعتی 

شوفاژکار، براي کار با رادیاتورها و سیســــتم شوفاژ، 

طراحی و سـاخته شـده اسـت. جهت اســتفاده از این 

دستگاه براي ف نکوی لهاي زمینی و سقفی، هواسـازها ، 

یونیت هیترها و سیســتم گرمایش از کف، بایســـتی 

تغییراتی در محصــول اعمال شود. بنابراین درصورت 

اتخاذ تصمیم براي بهره بردن از یکی از سیسـت مهاي 

گرمایشــی فو قالذکر، حتماً قبل از تهیه، نصـــب و 

را هاندازي هـــریک از مد لهاي پکی جهاي زمینـــی 

شـوفاژکار، موضــوع را به واحد مهندســی  فروش 

شرکت صنعتی شوفاژکار اطالع داده و از مشـــاوره 

کارشناسان این شرکت استفاده نمایید. بدیهی اسـت 

در غیر ای نصــــورت، شــــرکت هیچگونه تعهد و 

مســـــئولیتی در قبال عدم کارکرد مناسب دستگاه 

نخواهد داشت.
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سرویس و بازدید فنی بایســتی به صورت سالیانه و  Ÿ

فقط توسط تکنسینهاي مجاز صورت پذیرد.

هر چند وقت یکبار فشارسنج دستگاه را چک کنید.  Ÿ

اگر فشــــــار خیلی پایین باشد، در چنین شرایطی 

سیسـتم را مجدداً با آب پر کنید و مطمئن شوید که 

فشـار بین 1 تا 2 بار است. (فشــار مطلوب 1.5 بار 

است)

در صورتیکه از سیســــتم در مدت زمان طوالنی  Ÿ

اســـــتفاده نم یکنید، جهت جلوگیري از یخزدگی 

سیسـتم و یا آسیبهاي ناشی از ایجاد رسوب توسط 

آب سـاکن، حتماً کلیه مدارها را طبق دسـتورالعمل 

زیر از آب تخلیه کنید:

1) قبل از تخلیه، برق پکیج را قطع کنید و شـیر گاز را 

ببندید.

2) شیر اصلی آب ورودي به پکیج را قطع نمایید.

3) درپوش تخلیه یا مهـره رادیاتوري در پایینتــرین 

موقعیت سیستم حرارتی را باز کنید.

4) شیر پرکن را باز نمایید.

نکات ایمنی در نگهداري سیستم

5) شیر آب گرم مصـــرفی را باز نمایید تا آب داخل 

سیستم تخلیه شود.

تذکر: در پکیجهاي مخزندار، در قســـــمت زیرین 

توجه داشـته باشـید که شـیر پرکن به غیر از زمان  Ÿ

راهاندازي و یا هنگام کاهش فشـار سیسـتم، همواره 

بسته باشد.

نصــب شیر فشــارشکن بهجاي شیر پرکن و یا در  Ÿ

مســــــیر آب جبرانی موجب میشود که اگر در 

سیســتم نشـــتی وجود داشته باشد، کاربر متوجه 

کمبود آب و نشــتی نشــود. آب ورودي، امالح و 

سختی را وارد سیستم کرده و باعث افزایش احتمال 

شیر کنترل دبی آب بهداشـتی، در کارخانه بر روي  Ÿ

10 لیتر در دقیقه تنظیم شده اسـت. درصـورتی که 

فشـــــار آب (دبی) شهر از حد معمول باالتر بود، 

توسط شیر رادیاتوري نصــــــب شده در ورودي 

مخزن، دبـی را کاهش داده تا بـر روي 10 لیتـر در 

دقیقه تنظیم شود.

مخزن، درپوشی جهت تخلیه آب درون مخزن تعبیه 

شدهاست.

براي جلوگیري از یخزدگی لولهها در ماههاي سـرد  Ÿ

زمســـتان، لولههاي روباز و در معرض محیط باید 

عایقکاري شـوند. عایق کردن لولههاي در معرض 

محیط باعث ایمنی و حفاظت بیشـــــتر میگردد. 

توصـیه میشـود لوله آب سـرد ورودي و آب گرم 

بهداشتی نیز عایقکاري شوند.

 راهنمــاي کاربري پکـیج زمینی  
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رسوب در سیسـتم م یشود که کارایی را کاهش داده 

و به سیستم آسیب میرساند.  

توجه:پکیج هاي زمینی تولیدي شــرکت صـــنعتی  Ÿ

شوفازکار مجهز به ضد رسوب الکتـرومغناطیســـی 

می باشد .درصورت نامناسب بودن آب محل نصب 

می بایست تمهیدات الزم صورت پذیرد

چک کردن شـعله از نظر کیفیت سـوختن (بوي خام  Ÿ

سوزي و دود به مشام نرسد)، رنگ (شعله آبی رنگ) 

و طول شــعله( به طوري که شــعله با بدنه پرههاي 

دیگ برخورد نداشته باشد)

کنترل فشار و دماي سیستم، ترموستاتها و اطمینان  Ÿ

از کارکرد صحیح آنها.

بازدید دورهاي از دودکش و مســـیر خروجی دود و  Ÿ

کالهک دودکش به منظور مسدود نبودن مسیر.

هواگیري دورهاي سیستم گرمایش به منظور پر آب  Ÿ

بودن سیستم.

کنترل سـالیانه از آببندي شــیرها، لولهها، پمپ و  Ÿ

دیگر اتصاالت استفاده شده در سیستم.

Ÿ در هنگام خالی بودن سـیکل، پکیج به سـرعت دچار 

آسیب جدي خواهد شد.

همواره توجه نمایید که سیکل گرمایشــی پر از آب  Ÿ

باشد.

چنانچه مشعل یا پمپ درست کار نکرده و یا داراي  Ÿ

صداي غیرعادي باشند سیستم را خاموش کنید و با 

خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
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با واحد خدمات پس از فروش شرکت صنعتی شوفاژکار تماس بگیرید.

عیـب یــابی

قبل از عی بیابی، موارد زیر را به دقت بررسی نمایید:
  1. فشار گاز

  2. برق ورودي
  3. حداقل فشار آب در مدار گرمایش

  4. تمامی شیرهاي دستی باز باشد
  5. پکیج هواگیري شده باشد

  6. از عدم وجود نشت گاز مطمئن شوید

 راهنمــاي کاربري پکـیج زمینی  

صحت عملکرد برد کنترلی بررسی شود
صحت عملکرد ترموستات دو پلھ را بررسی کنید
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هنگام عملکرد نامناسب سیستم، ابتدا موارد فوق را بررسی کرده و در صورت بر طرف نشـدن مشـکل، با واحد 

خدمات پس از فروش تماس بگیرید. شرکت شوفاژکار هیچ گونه مســـــئولیتی در قبال بروز حوادث ناشی از 

تعمیرات، تغییرات، نصب و جابجایی غیر مجاز و بدون مجوز را بر عهده نخواهد داشت.

لیست قطعات پکیج زمینی بلند

 راهنمــاي کاربري پکـیج زمینی  



شیر اطمینان سه بــار

لوله برگشت شوفاژ

شیر اطمینان آ بگرم مصرفی
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٣۶

چرخ حمل ونقل٣۶

دستگیره تاشوي حمل ونقل

لوله رفت شوفاژ 

ورودي آب سرد
مشعــل

منبع انبساط
سخت یگیــر

دیگ (بویلر) چدنی

خروجی (رفت) آ بگرم مصرفی
شاسی مشعــل
لوله گاز ورودي

منبع کوی لدار آ بگرم مصرفی
مجموعهکنتــرل پنل

ولوم تنظیم دماي مدار گرمایش
نمایشگر دما و فشار سیستم گرمایش

فیــوز
دکمه ریست

کلید پاور (خاموش/ روشن)

سنسور دود
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0/5

47

85

150

92 % راندمان حرارتی

 راهنمــاي کاربري پکـیج زمینی  
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نقشه برق ترموستات دو مرحله اي

 پکیج زمینی

 



 راهنمــاي کاربري پکـیج زمینی  
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ابعاد پکی جهاي زمینی کوتاه و بلند

   4ـ   انجماد آب و آسیبهاي ناشی از آن

شرایط گارانتی:

   8ـ   عدم بهرهبرداري در شرایط کاري مجاز (دما و فشار مجاز تعریف شده در جدول)

   3ـ   عدم انتخاب ظرفیت مناسب پکیج با توجه به محل مورد نظر (متراژ و ارتفاع)

   5ـ   استفاده از کپسولهاي گاز مایع به جاي گاز شهري در پکیجهاي غیرسفارشی

   6ـ   عدم اجراي دودکش مناسب و استفاده از لول ههاي قابل انعطاف (آکاردئونی) بهعنوان دودکش

در صورت عدم رعایت موارد زیر دستگاه شامل گارانتی نمیباشد:

   1ـ   نصب پکیج توسط نصاب غیرمجاز و رعایت نکردن موارد مندرج در دستورالعمل نصب و راهاندازي.

   2ـ   آسیبدیدگی ناشی از حمل و نقل و جابجایی نادرست

   7ـ   عدم نصب پکیج بر روي سطح تراز

   9ـ   عدم راهاندازي مناسب ( راهاندازي بدون آب، ورود آب سرد و ایجاد شوك حرارتی) 

جهت فعال شدن گارانتی و نصــب رایگان این دستگاه توسط نصـــاب مجاز شرکت شوفاژکار، Ÿ

با واحد خدمات پس از فروش (تلفن 42401 - 021) تماس حاصل فرمایید.

شرکت صنعتی شوفاژکار، دی گهاي چدنی پکی جهاي خود را به مدت ١٠ ســال و سـایر متعلقات  Ÿ

این محصول را بـه مدت ١ سال (با رعایت شرایط فوق) تحت پوشش گارانتی قرار م یدهد.
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