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 نکات کلی و عمومی -1

 محتویات کارتن بسته بندی: ❖

 CKI-G 65مشعل شوفاژکار مدل  -1

 فالنچ چدنی با پیچ مغزی  -2

 واشر نسوز  -3

 M8X30آچار خور   چیپ -4

 M8مهر و واشر   -5

 دفترچه راهنما -6

 نکات اولیه: ❖

 بطور کامل مطالعه فرمایید.قبل از نصب مشعل دستورالعمل نصب را  •

 اقدام به خرید از انطباق مشعل با دیگ یا کوره مورد نظر اطمینان حاصل فرمایید.قبل از  •

قبل از نصب مشعل از مناسب بودن دودکش از نظر قطر و ارتفاع و تمیز بودن دیگ و دودکش اطمینان حاصل فرمایید.   •

 روش محاسبه قطر و ارتفاع دودکش در کاتالوگهای دیگ تشریح شده است.

 نصب گردد.  Hکش مستقل داشته باشد و روی انتهای دودکش در پشت بام بایستی کالهک هر مشعل باید دود •

ارتباط داشته باشد. همچنین بایستی دریچه یا محل نصب مشعل نبایستی در محیط زندگی انسانها بوده یا به آن   •

)این مشعل در حدود  باشد که هوای تازه برای مصرف مشعل باندازه کافی تامین شود.  همواره باز موجود  راهگاهی  

 متر مکعب در ساعت هوا مصرف می کند.(  250

بترتیب   • از مشعل بایستی  باشد و قبل  انجام شده  بایستی مطابق مقررات ملی  شیر ربع گرد  لوله کشی گاز مشعل 

 میلی بار نصب شود.  40دستی، فیلتر گاز، گاورنر تثبیت کننده فشار گاز و گیج فشار 

 قرار بگیرد.حتماً بایستی واشر نسوز بین فالنچ مشعل و دیگ  •

آمپر، ترموستات تنظیم دما یا کنترلر الکترونیکی و ترموستات   6بترتیب کلید مینیاتوریدر مسیر فاز مشعل بایستی   •

 ( نصب شوند. د ننحو مناسبی روی دیگ قرار گرفته باش ه هر دو ب )که درجه 95حد 

 احتمال ریست کردن مشعل وجود دارد.   ،سیم ارت با مقاومت کمنصب سیم ارت الزامی است و در صورت عدم اتصال   •

بعد از تشکیل  چند ثانیه  مشعل    ،فاز و نول شبکه بایستی به فاز و نول مشعل متصل شود و در صورت اتصال برعکس •

 شعله ریست خواهد نمود. 

مشعل دارای قطعات گردنده بوده و با    قبل از هرگونه تعمیرات بایستی شیر گاز و کلید برق تغذیه مشعل قطع گردد.  •

 وصل بودن برق امکان راه اندازی غیر مترقبه را دارد. 

 دیگ و مشعل بایستی هردو بصورت تراز نصب شوند. •

 باران و نور خورشید ممنوع است. نصب مشعل در فضای باز و در معرض باد و  •
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 خودداری کنید.  جداًاز قرار دادن هر گونه مواد قابل اشتعال در محیط موتور خانه  •

را باز نموده و از    ی موتورخانهسریعاً شیر اصلی گاز را ببندید در و پنجره ها هنگام استشمام بوی گاز در موتورخانه   •

 موبایل خودداری کنید. تلفن نوع کلید برق و وسیله برقی و    روشن و خاموش کردن هر

 س باشد.موتورخانه بایستی مجهز به کپسول اطفاء حریق خشک و قابل دستر •

 نصب، راه اندازی، تنظیم و تعمیر مشعل بایستی صرفاً توسط اشخاص متخصص صورت پذیرد. •

 این دستورالعمل بایستی در محل موتورخانه نگهداری گردد. •

 سرویس دوره ای مشعل: -2

 ذیل روی مشعل صورت پذیرد:   ساعت کارکرد بایستی کنترلهای  3000هر سال یا هر 

 کنترل نشتی گاز •

 فشار ورودی گاز به مشعلکنترل  •

 محکم بودن ترمینالهای الکتریکی و سیمهاکنترل  •

 کنترل تمیز بودن الکترودها و شعله پخش کن  •

 کنترل تمیز بودن پروانه از گرد و غبار که باعث ناباالنسی آن می شود.  •

 ایجاد کند.میلی بار  10کنترل تمیز بودن فیلتر گاز و تعویض آن در شرایطی که افت فشار بیش از  •

،  قطعات شیر گاز، رله  ،شرکتهای معتبر سازنده قطعات مشعل توصیه میکنند که با توجه به فوق ایمنی بودن مشعل

 استارت تعویض شوند.  250000و پرشر سوییچهای گاز و هوا هر ده سال یا   الکترود های یون و جرقه 

 :دیاگرام محدوده عملکرد مشعل -3

ر محدوده محصور در منحنی ذیل قرار گیرد عملکرد مناسبی دارد. این فشار وابسته  در فشار هایی که د  CKI-65مشعل  

نحوه طراحی کانالهای دیگ و مشخصات و تنظیمات مشعل میباشد و در نهایت بیانگر این به قطر، ارتفاع و دمای دودکش  

 خود قرار داد یا خیر.  است که این مشعل را در این دیگ و دودکش با تنظیم دقیق میتوان در نقطه کاری بهینه
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 ابعاد مشعل:  -4
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 مشخصات مشعل: -5

 

 CKI-G 65 مدل مشعل

 (kw) 40    ظرفیت حداقل 

 (kw) 65 )در سطح دریا(  ظرفیت حداکثر

 ارزش حرارتی   محدوده نوع گاز و
Natural Gas  

7900 – 9450 (kcal/𝒎𝟑) 

 (mbar) 40 – 15 فشار گاز مناسب  

  220V – 50Hz – 280 w و توان مصرفیولتاژ و فرکانس کاری 

 (Rpm) 2800 دور موتور  

 𝒎𝟑/𝒉 7 حداکثر مصرف گاز  

 

 نحوه نصب مشعل روی دیگ: -6

روی دیگ  همراه واشر نسوز  ه  توسط پیچ و مهره و ب نچ واسط است که مطابق شکل بصورت جداگانه  یک فلمشعل دارای  

های مغزی روی فالنچ محکم شده و مشعل را بطور    داخل گلویی فالنچ قرار گرفته و پیچ. سپس مشعل  بسته می شود

 میدارد.  افقی و ثابت نگه 
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 معرفی اجزاء مشعل:  -7

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   شیر گاز

گاز یچ فشار  ئسو  

مکانیزم تنظیم و  

 تثبیت دریچه هوا

فالنچ نصب  

 مشعل روی دیگ 

 موتور الکتریکی  

یچ فشار هوائسو  

   رله کنترل

جعبه مجموعه  

ترانس جرقه و رله  

   کنترل

   الکترود تشخیص شعله

   الکترود جرقه

 شعله پخش کن

 لوله نازل گاز 

   میله عصایی یون

   پروانه فن فوروارد

   تنظیم هوادریچه  

   لوله انتقال فشار هوا

   ترانس جرقه

 لوله شعله پوش 

بازدیددریچه    
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 سیستم کنترل و ایمنی مشعل: -8

Ph:   فاز ورودی 

HS:کلید برق اصلی بویلر یا مشعل 

GW: یچ کنترل فشار گاز  ئسو  

ST:  ترموستات حد 

RT: ترموستات اصلی کنترل دیگ     

LW: یچ ایمنی فشار هوا  ئسو  

V1:  شیر گاز تدریجی 

M:  موتور فن 

Z:  ترانس جرقه 

IS:  الکترود تشخیص شعله 

SA: در صورت نصب )اختیاری(   خارجی مپ سیگنال عیبال  

N:  سیم نول 

 

 

 

 

 

 تایمینگ عملکرد اجزاء اصلی در شرایط روشن شدن عادی و بدون اشکال 

 

 

 

 

 

 

  

مشعل(تایمینگ عملکرد اجزاء اصلی در شرایط اشکال و قفل پایدار )ریست کردن    
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کنترلر کامال    نیشود. ا ی محافظت م کربنات ی گاز سوز با قاب نسوز و نشکن پل  یجهت کنترل مشعلها G790 رله کنترل

 .قرار دارد   آن ییقسمت باال  یبر رو  ه یبستن به پا چ یپ و  ستیراهنما، دکمه ر LED کی  است و یکیالکترون

 :یفن اطالعات

 ( ولت 250تا   1۸0 )ولت    220ولتاژ منبع: 

 آمپر کند  6آمپر سریع یا   10:  وزیف

 ولت آمپر  3 :یتوان مصرف 

 آمپر 4: هیهر پا انیحداکثر جر

 آمپر  6: یخروج  ان یمجموع جر حداکثر

 هیثان 40 بای: تقرهی اول ه یزمان تخل

 IP44 ی: قیاستاندارد عا

 ه ی ثان 3: هی اول یزمان جرقه زن 

پس از خاموش   ه یاول ماتی بازگشت به تنظ ر یزمان تاخ

 ه ی ثان 2شدن: 

  60تا  گراد یدرجه سانت -  10رله :    رامونیمجاز پ  یدما

 گرادیدرجه سانت

 گرم  1۸0وزن خالص :  

 نکات مهم سیم کشی مشعل:

  ی بند   میو س   یکش  میدر س   اشتباه  ای  رادیشود. وجود ا  یبه دقت بررس   د ی با  کشی مشعل  میس   ،راه اندازی یا هنگام تعمیراتقبل از  

  ی گریرله د  نی گزیجا G790 کنترلر  که رله  یبه بار آورد. دقت شود که در صورت  یریناپذ   جبران  تواند خطرناک باشد و صدمات  یم

اتصال محکم شده باشد    چیپ  د یهنگام به کار بردن کنترلر با.  کند   ر ییتغ  ی بند   م یشود س   الزم  شود ممکن است  ی م   G790 از  ریغ

  ی کنترلر الزام  یمناسب مطابق با مشخصات فن   وز یوجود ف  .حاصل شود  نانیرله اطم  هیبه پا   G790 کنترلر  کامل   تا از اتصال

رله،    یموجود در مشخصات فن  ینام  ریبه مقاد  انیجر  دن یانتخاب شوند که قبل از رس   یبه گونه ا  د ی با  یاصل  یهاوزیف  است. ضمنا

مشعل، ممکن است    زاتیتجه  از   در زمان رخداد اتصال کوتاه در هر قسمت  نصورت یا  ر ی. در غند یقطع نما   را  عمل کنند و برق 

بار در هر    کیحداقل    د یبا G790 هر کنترلر  ،یمن یا  لیبه دال  .کاربر وارد شود   ایمشعل    قطعات  به کنترلر،  ید یشد   اریصدمات بس

  ستم یباشد و مشعل از س   قطع   برق  یاصل  چی حتما سوئ  د یبا G790 برداشتن رله کنترلر  ای  نصب و  یبرا   .شود  خاموش   ساعت  24

آن    یکاربر   ستمیمشعل و س   ی منیا  ی برا  باالست و   ی منیو با ا  قیدق  یک یالکترون  لهیوس   کی G790 رله کنترلر  .جدا باشد   هیتغذ 

 .خودداری فرمایید  داًیآن اک ر یتعم ایشده است. لطفا از بازکردن ساخته 

 رله  عملکرد آزمایش

 سرویسکار توسط  باید  زیر اقدامات کنترلر، معمول  کارگیری  به از قبل مشعل، تعمیرات یا کنترلر کردن بسته و باز صورت در

 .نمایید  بررسی لرزش  عدم و استحکام بندی، سیم نشتی، نظر از را اتصاالت کلیه بتداا .شود انجام مشعل، مجرب

 باید  زیر آزمونهای از  یک هر  انجام قبل  .شود انجام باید ایمنی  با  مرتبط  های پیشگیری و  اقدامات کلیه آزمون  انجام هنگام در

 .گردد قطع آزمون از بعد  و شود متصل مشعل سوخت و برق تغذیه
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 مشعل، کار  از لحظه چند  طی از پس. شود برقرار شعله تا کنید  اندازی راه را مشعل و نمایید  باز را  گاز اصلی شیر :اول آزمون

 ید مشعل خاموش می شود.  ببند  مجددا را سوخت شیر

یا ولوم تنظیم آنرا زیاد کنید تا  . نمایید  قطع را رله به هوا پرشر سیگنال شعله، برقراری و مشعل کارکرد حالت در :مود آزمون

 . رود می خطا فاز به کنترلرقطع شود، 

 .رود می خطا فاز به سریعا کنترلر کنید  وصل را برق سپس و کنید  متصل مشعل بدنه به را  2 پین ابتدا م:سو آزمون

 کنترلر کنید  قطع را  2 پین سیم اطمینان زمان اتمام از بعد  و شعله برقراری از  بعد  و کنید  وصل را مشعل برق م:چهار آزمون

 .رود می خطا فاز به سریعا

 مشعل بدنه به را  2 پین سیم اطمینان زمان اتمام از بعد  و شعله برقراری از بعد  و کنید  وصل برق به را کنترلر :مپنج  آزمون

 .رود می خطا فاز به کنترلر دهید  اتصال

 سوییچهای کنترل فشار هوا و گاز: 

در نظر گرفته شده اند بنحوی که در  کلیدهای کنترل فشار گاز و هوا برای اطمینان از وجود شرایط مناسب برای احتراق کامل 

مشخصات  صورت کمتر بودن فشار گاز یا هوا برای تشکیل ایمن و پایدار شعله، اجازه عملکرد به مشعل داده نمی شود. 

 سوییچهای فشار در جدول ذیل دیده می شود. 

 درجه حفاظت (mbar)اختالف فشار قطع و وصل (mbar)بازه فشار قابل تنظیم  کد فنی  

GW 3 A4 0.4 - 3 0.1 سوییچ فشار هوا  ≤ ∆𝑝 ≤ 0.3 IP 54 

GW 50 A4 2.5 - 50 ∆𝑝 سوییچ فشار گاز  ≤ 0.75 IP 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و ارت استفاده می شود.  COMو  NOبرای رله کنترل این مشعل از پایه های 
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 لطفا از دست زدن به پیچ الک خورده ) خصوصا پیچ های آلن تنظیم کننده عملکرد ( اکیدا خودداری کنید.

 اشـد.عملکرد در نظر گرفته شده سوئیچ می بـ نقاطزیرا هرگونه دستکاری پیچ های مذکور به منزله به هم خوردن 

مطمئن    و موتور همچنین مجموعه فن    قبل از روشن کردن مشعل گازسوز دمنده دار باید از باالنس بودن کلیه قطعات موتور مشعل

  رخ   بیشتر   خصوصـا در سوئیچ هـای کـم فـشـارتر  ایـن امر   چ خواهــد شــد.یموجب اخالل در عملکرد سوئ  لرزش وجود    شوید.

ال زدن کنتاکهای میکروسوئیچ  تداوم این وضعیت می تواند موجب خ  () سوئیچ هـواGW 3  A 4 مـدل  سـوئیچ  مانـنـد   دهـد   می

 .شود

 

 

 

 

 

 

 

 

لق بودن یک یا چند قطعه از موتور مشعل  عبارتست از   بـرخی از دالیـل ایـجاد لـرزش در حیـن کار مشعـل گـازی دمنـده دار 

  افتادن   کسته شدن وش پره های فن    -مجموعه کامل داکت فن    -شفت    -بلبرینگ  مانند  رک(  حالت آن )مخصوصا قطعات متاو اتص

هـوا قرار  آن نیمه فن که به سمت ورودی    )معموالً  .فنجرم گرفتگی )رسوب غبار( نامتقارن بر روی    ،قطعه متـحرک  بخشی از

در مجموعه دارای    جرم   تقارن توزیع یعنی  شرط الزم باالنس بودن  در واقع    .(دگیر می  جـرم بیشتری    ردارد نسبت به نیمه دیگ 

 تنظیم کلیدهای فشار هوا و گاز در بخش تنظیم مشعل تشریح شده است.    از بین می رود. ، حرکت دورانی
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 پایش شعله 

پایش شعله در این مشعل از طریق خواص تفکیک یونها در شعله صورت می پذیرد. در هنگام برقراری شعله اگر الکترود یون  

میکروآمپر در این مسیر برقرار     10 – 1بخوبی در داخل شعله قرار داشته باشد و مدار آن کامل باشد جریان ضعیفی در حد  

می باشد. ضعیف بودن اتصاالت یا از شعله بیرون ماندن الکترود بسرعت باعث قطع جریان  ری  میگردد که با آمپرمتر قابل اندازه گی

 و ریست کردن رله خواهد شد.

 

 

 

 

 شیر گاز -9

 

 آن روی دیگ    پس از نصبتنظیم مشعل   -10

 تنظیم ظرفیت مشعل متناسب با ظرفیت دیگ  -الف

 : کیلووات میتواند با توجه به توان دیگ تنظیم شود مراحل ذیل را انجام دهید  65تا   40با توجه به اینکه توان این مشعل از 

 ابتدا مشخص کنید که ظرفیت حرارتی تعیین شده توسط سازنده دیگ توان ورودی است یا توان خروجی مفید.   -1

 ر توان ورودی به دیگ میباشد.بعنوان مثال توان اعالم شده در کاتالوگهای شوفاژکا

در صورتی که مسیر خروجی از کنتور گاز عالوه بر موتورخانه انشعاب دیگری برای مصارف اجاق گاز یا روشنایی دارد   -2

 آنرا قطع کنید یا از ساکنین بخواهید که در هنگام تنظیم مشعل از گاز استفاده نکنند. 

 شعل را روشن کنید و اجازه دهید تا دودکش داغ شود.  م ،پس از پر کردن سیستم از آب و روشن کردن پمپ -3

عموماً شکلی مشابه تصویر ذیل دارند که کادر قرمز رقم اعشاری و کادر مشکی ارقام صحیح را  شمارنده کنتورهای گاز  -4

بر حسب متر مکعب مشخص می کنند. رقم کنتور را یادداشت نموده و همزمان کرنومتر را فعال نمایید و پس از سه  

 دقیقه دوباره رقم کنتور را بخوانید.

 

 

 

 

 



 CKI-G65 گاز سوزراهنمای نصب مشعل                   

 

 

 دقیقه بدست آید.  3عددی که دفعه اول قرائت نموده اید از دفعه دوم کم کنید تا میزان مصرف گاز در  -5

 ضرب کنید تا میزان مصرف گاز بر حسب متر مکعب بر ساعت بدست آید. 20عدد بدست آمده را در  -6

کیلوکالری بر متر مکعب هستند پس با ضرب    ۸100اکثر خطوط گاز در ایران در حدود    گاز طبیعی  عموماً ارزش حرارتی -7

توان مصرفی مشعل که همان توان ورودی دیگ است برحسب کیلوکالری بر ساعت   ۸100کردن میزان مصرف گاز در  

م و زیاد کردن شیر بدست می آید. که بایستی مساوی توان اعالم شده از سوی سازنده دیگ باشد در غیر اینصورت با ک

  این عدد در شرایط استاندارد فشار هوای کنار دریا و دمای استاندارد  گاز مشعل بایستی این توان را بدقت تنظیم کرد. 

شرایط دیگر بایستی برای محاسبه دقیقتر به شرایط استاندارد تبدیل گردد. برای این در    است و  درجه سانتیگراد گاز  15

 ضرب نمود تا عدد واقعی بدست آید: بطه ذیل محاسبه و در عدد قرائت شده از کنتور طبق را را  fمنظور بایستی ضریب 

𝑓 = √
1013.25 + 𝑃

1013.25
×

𝑃𝑎𝑡 + 𝑃

1013.25
×

288.15

273.15 + 𝑇
                       𝑉𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 × 𝑓 

دمای گاز برحسب   𝑇هردو برحسب میلی بار ،   در محل نصب  شار اتمسفر ف  𝑃𝑎𝑡فشار گاز خروجی کنتور،  𝑃 که در این رابطه 

 میباشد. دبی گاز قرائت شده از کنتور  𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡  دبی گاز واقعی وارد شده به مشعل و 𝑉𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙، سانتیگراد

kw 110𝑄𝑜ک دیگ  : ظرفیت حرارتی خروجی اعالم شده توسط سازنده ی مثال 𝜂راندمان دیگ  و     = = و فشار اتمسفر    90%

خالص  درجه سانتیگراد و ارزش حرارتی  25میلی بار و دمای گاز   35میلی بار، فشار گاز در خروجی کنتور  ۸00در منطقه نصب  

𝑘𝑐𝑎𝑙گاز  
𝑚3⁄۸100  𝐻𝑛𝑒𝑡 میزان دبی گاز مشعل توسط همین کنتور چقدر بایستی تنظیم شود که دیگ در توان    .است  =

 ماکزیمم خود کار کند. 

𝑄𝑜 =110× 860 = 94600 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 

𝑄𝑖 =
𝑄𝑜

𝜂
=

94600

0.9
= 105111 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 

  𝑉𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  
𝑄𝑖

𝐻𝑛𝑒𝑡
=

105111

8100
= 12.976 𝑚3/ℎ 

𝑓 = √
1013.25 + 35

1013.25
×

800 + 35

1013.25
×

288.15

273.15 + 25
= 0.908   

𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡 =
𝑉𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑓
=

12.976

0.908
= 14.29 𝑚3

ℎ⁄  
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 تنظیم راندمان احتراق -ب

حال که ظرفیت مشعل )میزان سوخت( متناسب با دیگ تنظیم شده بایستی میزان هوای احتراق و نحوه اختالط آنرا برای قرار  

توسط تنظیم دریچه ورودی هوا به مشعل و نیز موقعیت شعله  این فرایند  انجام  دادن مشعل در نقطه بهینه راندمان تنظیم کرد.  

 . ددمیگر  توسط دستگاه آنالیزور احتراق کنترلبصورت دقیق  شده و  پخش کن در داخل لوله شعله پوش انجام

 در جدول ذیل مشاهده میگردد:  برای گاز طبیعیمقادیر ایده آل 

 PPM 100 در ظرفیت حداکثر مشعلآزمایشگاهی  ولوله آزمون  در شرایط تست coحداکثر میزان تولید  

 PPM 1000یا   % 0.1 شعل در داخل دیگ در ظرفیت حداکثر م coحداکثر میزان تولید  

 % 𝐶𝑂2 10 – 12میزان پیشنهادی برای تولید  

 % 30 – 8 میزان پیشنهادی برای میزان هوای اضافه 

در صورتی که آنالیزور گاز در اختیار ندارید بایستی سعی کنید به شعله ای آبی و در جبهه شعله کمی متمایل به زردی برسید  

کنید گاز   احتراق در موتورخانه بمشام نرسد و هنگامی که از دریچه بازدید دیگ به شعله نگاه می به نحوی که هیچگونه بوی بد 

 خارج شده موجب سوختن و آبریزش چشم نگردد. 

 
 

هوا می تواند بدو صورت عمل کند بصورت اتوماتیک یا ثابت. در روش اتوماتیک دریچه هوا توسط فشار هوای ورودی تا  دریچه  

جایی باز می شود که شما تنظیم کرده اید و پس از خاموش شدن مشعل، دریچه بطور اتوماتیک بسته می شود تا از خروج هوای  

دریچه هوای ورودی  تنظیم  

 به مشعل بصورت اتوماتیک 
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انجام    روی محور دریچه   ، ورق میله دمپرروی  لبه  ظور بایستی تنظیم را با  من بدین    گرم داخل دیگ به دودکش جلوگیری کند.

  داده و مهره کاسه نمد دار سمت دیگر دریچه را شل کنید تا دریچه براحتی باز و بسته شود.

  

 مهره کاسه نمددار برای تنظیم دریچه هوا بصورت ثابت                                  پیچ تنظیم دریچه هوا بصورت اتوماتیک       

بایستی مهره کاسه نم ثابت  ثابت  د برای تنظیم دریچه هوا بصورت  باندازه ای سفت کنید که دریچه  دار را در موقعیت دلخواه 

و همچنین قطر شعله بگونه    اطاق احتراق دیگ بیشتر نشود طول    4/3بطورکلی بیاد داشته باشید که طول شعله از   ولی   بایستد.

 ای نباشد که به دیواره های اطاق احتراق برخورد کند. 

 تنظیم سوییچهای فشار گاز و هوا:   -ج

تنظیم کلید کنترل فشار هوا: پس از اینکه مشعل از نظر ظرفیت و کیفیت احتراق تنظیم شد در شرایطی که دودکش و   -

درحالی که مشعل در حال کار است درپوش کلید فشار هوا را باز و  ند،  ه اپایدار عملکردی خود رسید دیگ به وضعیت  

آنرا    1mbarبچرخانید تا مشعل بحالت قفل پایدار برود)ریست کند( سپس در حدود    نموده و کلید چرخان آن را براست

 کم کنید تا مشعل بکار خود ادامه دهد. 0.5mbarبرگردانید و دوباره مشعل را روشن کنید و در صورت ریست دوباره 

فشار گاز عملکردی مشعل در حال کار را توسط گیج بخوانید و فشار عملکرد سوییچ فشار گاز را   تنظیم کلید فشار گاز:  -

 نصف آن تنظیم نمایید.
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 عیب یابی مشعل  -11
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