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     در موارد زير دستگاه شامل گارانتى نمى باشد:

1- خرابى های ناشى از حمل و نقل، سقوط و استفاده از دستگاه در محيط های نامناسب.

2- دستكاری و تعمير دستگاه به وسيله افرادی غير از نمايندگان سرويس مجاز شركت مشهدظهور

3- تغيير محل نصب دستگاه بدون اطالع نماينده سرويس مجاز

4- خسارت های ناشى از تغيير ولتاژ  برق و يا استفاده نامناسب از دستگاه 

5- مواردی از قبيل آتش سوزی، سيل، زلزله و ديگر حوادث غيرمترقبه

6- عدم ارائه كارت ضمانت يا عدم تطبيق شماره سريال دستگاه با شماره كارت ضمانت

ضمنًا هزينه نصب و راه  اندازی دستگاه به عهده خريدار مى باشد.

تذكر: خريدار محترم، دستگاهى كه در اختيار شماست دارای سيستم گرمايشى با باالترين راندمان مى باشد. سيستم 

گرمايش اين دستگاه شامل مشعل يكپارچه و  مبدل حرارتى است كه باعث مى شود گرمای حاصل از احتراق گاز با استفاده 

از دو روش تشعشعى و انتقالى به هوايى كه از بين لوله ها عبور مى كند منتقل شود. به علت عدم ارتباط محصوالت احتراق 

با هوای عبوری از لوله ها، هوای گرم مطبوعى توليد مى شود. سيستم ايمنى مناسب از جمله (ترموكوپل، فن كنترل، كنترل 

حدی) موجب عملكرد ايمن و مطمئن اين دستگاه مى باشد.

1- شرايط و مشخصات عمومى:

1-1- اين دستگاه جهت استفاده در داخل محيط های صنعتى و تجاری طراحى شده است. از نصب آن در محيط بيرون 

(باز) و داخل منزل خودداری فرماييد.

1-2- دستگاه نبايد در محيط های با مواد يا گازهای قابل اشتعال، آلوده به گرد و غبار و دارای گازهای خورنده نصب 

گردد.

نياز 35×35   باشد. حداقل سطح مورد  تازه  بايستى دارای تهويه مناسب جهت ورود هوای  1-3- محل نصب دستگاه 

سانتيمتر مى باشد.

1-4- فاصله مواد آتش زا از اطراف دستگاه بايد حداقل 5 متر باشد.

1-5- اين دستگاه دارای دودكش بوده و بايستى محصوالت احتراق آن حتمًا به خارج از محيط هدايت گردد.

1-6- نصب دستگاه روی پايه و باالتر از سطح زمين مشروط به ايجاد پايه مستحكم و با رعايت اصول گازكشى و با امكان 

سرويس و نگهداری بالمانع است.

2- توليدات هيتر اين كارخانه شامل سری C ,B ,A با مدل های مختلف مى باشد:

A 2-1- سری

در اين نوع هيترها، دمپر يا پره های جلو به صورت افقى به  طرف باال و پايين تنظيم مى شود.

2-2- سری B (دمپر اتوماتيک)

در اين نوع هيترها دمپر يا پره های جلو به صورت افقى و عمودی مى باشند، كه پره های عمودی آن با استفاده از يک موتور 

گيربكس و جريان الكتريسيته به حركت در مى آيد كه عملكرد آن باعث مى شود كه هوای فن به صورت چرخشى و كامًال 

يكنواخت در محيط پخش و در مصرف انرژی صرفه جويى شود.



2-3- سری C (دمپر اتوماتيک و ُبرد كنترل ديجيتال)

در اين نوع هيترها عالوه بر دمپر يا پره های اتوماتيک يک ُبرد كنترل ديجيتال نصب گرديده كه مجهز به ريموت كنترل، 

نمايشگر ساعت و دما، نمايشگر خطای عملكرد و دستگاه، تنظيم درجه حرارت محيط، تايمر off/on (تنظيم ساعت كار 

دستگاه) و كنترل عملكرد دستگاه هر 5 ساعت يكبار به صورت اتوماتيک مى باشد.

3- آماده سازی قبل از نصب دستگاه:

3-1- نصب و راه اندازی دستگاه بايستى توسط سرويس كاران مجاز مشهد ظهور و يا افراد ذيصالح انجام گردد. محل 

نصب دستگاه بايستى كامًال، تراز باشد.

3-2- دستگاه بايستى با استفاده از يک لوله فلزی به قطر  15سانتيمتر به دودكش ساختمان متصل گردد. از تبديل لوله 

به سايز كمتر از15سانتيمتر خودداری نماييد. حداقل طول قسمت عمودی دودكش بايستى 2 متر باشد.

3-3- استفاده از لوله های فنری و آلومينيومى ممنوع مى باشد.

3-4- با توجه به ميزان گاز مصرفى دستگاه (حدود 3 تا 5 متر مكعب بر ساعت) الزم است مطابق با استانداردهای لوله 

كشى گاز طبيعى، يک لوله گاز مجهز به شير در محل نصب پيش بينى گردد.

3-5- برق مورد نياز220 ولت 1 آمپر مجهز به فيوز مناسب مى باشد.

3-6- جهت اتصال برق، دستگاه را به پريز ارت دار ساختمان متصل نماييد.

3-7- به منظور كنترل دمای محيط مى توانيد يک عدد ترموستات محيطى (تک فصل) در فضای مورد نظر نصب كنيد (در 

مدل های A,B-2000 وA,B-2400) ترموستات بايد در ارتفاع 1/5 متری از كف و در محلى نصب گردد كه در معرض نور 

خورشيد و يا كوران هوای سرد نباشد. بدين منظور الزم است از محل نصب ترموستات يک كابل 1/5×2 تا جعبه تقسيم 

نصب شده به پشت هيتر كشيده شود. (برای اتصال صحيح ترموستات محيطى به نقشه برق نصب شده به پشت دستگاه 

يا شكل 1 داخل بروشور مراجعه كنيد.)

4- اتصال به لوله كشى گاز

4-1- جهت اتصال دستگاه در مدل های 2000 به شبكه لوله كشى گاز، الزم است از شيلنگ 1/2 اينچ (قطر داخلى 

شيلنگ بايستى 12 ميليمتر باشد) منجيددار دواليه مناسب استفاده نمود. و در مدل های 2400 از شيلنگ 3/4 اينچ 

(قطر داخلى شيلنگ بايستى 19 ميليمتر باشد) منجيددار دواليه استفاده شود.

4-2- از يک سرشيلنگى مشابه سرشيلنگى كه به شير كنترل دستگاه بسته شده است در خروجى شير گاز ساختمان 

استفاده كنيد.

4-3- شيلنگ را به دو طرف سر شيلنگى ها وصل نموده و با بست مناسب محكم كنيد.

4-4- شير گاز را باز نموده و اتصاالت را با استفاده از كف صابون از نظر عدم نشت گاز، كنترل كنيد.

5- اتصاالت الكتريكى

برای جلوگيری از خطرات و صدمات احتمالى به دستگاه الزم است سيم كشى های دستگاه را مطابق با دستورالعمل اين 

دفترچه و نقشه های راهنما انجام داده و قبل از وصل برق مجدداً سيم كشى را كنترل نماييد.
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5-1- محل اتصال سيم ار                   ت روی دستگاه تعبيه شده است و بايد فعال شود.

5-2- در صورت استفاده از ترموستات محيطى دو رشته سيم از ترموستات را در محل مشخص شده در جعبه تقسيم 

دستگاه (شكل 1) متصل نماييد. ضمنًا هيتر مدل C-2400  مجهز به اين نوع ترموستات به صورت داخلى مى باشد.

5-3- برای بررسى سيم كشى كليدهای جلو هيتر به (شكل های 3، 4 و 5) مراجعه نماييد. 
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نقشه سيم كشى كليدهای هيترA-2000  و  A-2400 (شكل 3)

2400-A,B2000 و-A,B نقشه سيم كشى ترمينال هيترهای 2400-C نقشه سيم كشى ترمينال هيتر

(C سری)(شكل 2)(شكل 1)
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نقشه سيم كشى هيتر B-2000 و B-2400 (شكل 4)

نقشه سيم كشى ُبرد ديجيتال هيتر C-2400 (شكل 5)
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 كليد اصلى خاموش / روشن

 كليد تبديل فن / هيتر 

چراغ سيگنال مشعل

چراغ سيگنال فن
كليدهای هيتر A-2000 و A-2400 (شكل 7 )

شير اصلى كنترل(شكل 6)

حالت پيلوت

شاخص

حالت خاموش

حالت برقراری شعله

 كليد اصلى خاموش / روشن
 كليد تبديل فن / هيتر 

(swing) كليد گردش هوا
چراغ سيگنال مشعل

چراغ سيگنال فن
كليدهای هيتر B-2000 و B-2400 (شكل 8)
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6- طريقه روشن و خاموش كردن دستگاه:

A,B- 2400 6-1- هيتر 2000 و

روشن كردن دستگاه:

6-1-1- دقت كنيد كليد اصلى تابلوی جلوی دستگاه خاموش باشد و فيوز مينياتوری در پشت دستگاه در حالت روشن قرار 

داشته باشد.

6-1-2- دوشاخه را به پريز ارت دار متصل نماييد.

6-1-3- ترموستات محيطى (در صورت وجود) را در باالترين درجه تنظيم كنيد و پس از روشن كردن هيتر، آنرا روی درجه 

دلخواه تنظيم كنيد.

6-1-4- شير اصلى گاز را باز نموده، عالمت (   ) روی ولوم شير را در مقابل شاخص قرار دهيد و به سمت پايين فشار دهيد 

مطابق (شكل 6). در همين حال شستى جرقه زن را چند بار فشار داده تا شعله پيلوت روشن شود. در اين صورت شعله پيلوت 

از سوراخ محل رويت پشت هيتر ديده مى شود. (اگر برای اولين بار هيتر را روشن مى كنيد بايستى لوله ها هواگيری شود. برای 

اين كار الزم است چند ثانيه ولوم را به سمت پايين نگه داريد تا هوای داخل لوله تخليه گردد)

6-1-5- پس از روشن شدن پيلوت حدود 30 ثانيه ولوم را در حالت پايين نگه داريد تا پس از رها كردن آن شعله پيلوت 

روشن بماند. 

6-1-6- در صورت روشن نشدن پيلوت، درب جلوی هيتر را باز كرده و پيلوت را به صورت دستى با كبريت روشن كنيد.

6-1-7- سپس ولوم را اندكى به طرف پايين فشار داده و عالمت (   ) روی ولوم را در مقابل شاخص قرار دهيد مطابق 

(شكل 6).

6-1-8- به جلوی هيتر رفته، كليد اصلى را در حالت روشن و كليد (فن - هيتر) را در حالت هيتر قرار دهيد مطابق (شكل 7). 

شعله اصلى تشكيل مى شود. (در صورت وجود) ترموستات محيطى را روی دمای دلخواه تنظيم كنيد. چند دقيقه پس از 

روشن شدن مشعل، فن به صورت اتوماتيک شروع به كار خواهد كرد. جهت استفاده از دستگاه به صورت فن و بدون 

شعله، كليد (فن - هيتر) را در حالت فن قرار دهيد. (غير از فصل سرما)

توجه: وقتى هيتر در حالت فن قرار گرفت، از حالت اتومات خارج و به صورت دائمى فن روشن خواهد بود.

خاموش كردن دستگاه:

حداقل فاصله زمانى بين خاموش شدن مشعل اصلى و اقدام به روشن كردن مجدد 10 دقيقه مى باشد.

1- خاموش كردن موقت:

در صورتى كه مى خواهيد برای مدت كوتاهى هيتر را خاموش كنيد كافى است كليد اصلى در جلوی هيتر را خاموش 

نماييد. مشعل خاموش شده و بعد از چند دقيقه فن به طور اتوماتيک خاموش مى گردد. در اين حالت پيلوت روشن باقى 

مى ماند. برای روشن كردن مجدد كافى است كليد را مجدداً در حالت روشن قرار دهيد.



2- خاموش كردن دائم:

چنانچه برای مدت طوالنى از دستگاه استفاده نمى كنيد كليد جلوی دستگاه را خاموش كرده ولوم شير را در جهت عقربه

 های ساعت در مقابل عالمت (   ) قرار دهيد. (مطابق شكل 6). در انتها شير اصلى گاز را ببنديد و بعد از خاموش شدن فن 

فيوز دستگاه را قطع نماييد و دوشاخه برق دستگاه را از پريز جدا كنيد. در اين حالت برای روشن كردن مجدد بايد تمامى 

مراحلى كه در قسمت روشن كردن دستگاه توضيح داده ايم را تكرار نماييد.

2000-B 2400 و-B 6-2- هيتر

در اين مدل هيترها، دستگاه مجهز به سيستم گردش هوا (swing) مى باشد كه كمک زيادی به استفاده بهينه از مصرف 

انرژی مى شود.

6-2-1- جهت استفاده از سيستم گردش هوا (swing) در سری B كليد آن را فعال نماييد مطابق (شكل 8).

توجه: سيستم گردش هوا زمانى قابل استفاده است كه فن در حال كار باشد.
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2400 - C 6-3 هيتر

روشن كردن دستگاه

6-3-1- دوشاخه را به پريز ارت دار متصل نماييد و فيوز مينياتوری در پشت دستگاه را در حالت روشن قرار دهيد.

6-3-2- شير اصلى گاز را باز نموده، عالمت جرقه (   ) روی ولوم شير را در مقابل شاخص قرار دهيد و به سمت پايين 

فشار دهيد (مطابق شكل 6). در همين حال شستى جرقه زن را چند بار فشار داده تا شعله پيلوت روشن شود. در اين 

صورت شعله پيلوت از سوراخ محل رويت پشت هيتر ديده مى شود. (اگر برای اولين بار هيتر را روشن مى كنيد بايستى 

لوله ها هواگيری شود. برای اين كار الزم است چند ثانيه ولوم را به سمت پايين نگه داريد تا هوای داخل لوله تخليه گردد)

6-3-3- پس از روشن شدن پيلوت حدود 30 ثانيه ولوم را در حالت پايين نگه داريد تا پس از رها كردن آن شعله پيلوت 

روشن بماند.

6-3-4- در صورت روشن نشدن پيلوت، درب جلوی هيتر را باز كرده و پيلوت را به صورت دستى با كبريت روشن كنيد.

6-3-5- سپس ولوم را اندكى به طرف پايين فشار داده و عالمت (   ) روی ولوم را در مقابل شاخص قرار دهيد مطابق (شكل 6)

6-3-6- به جلو هيتر رفته، با استفاده از ريموت كنترل (شكل 10) دكمه اصلى (power) را در حالت روشن و دما را در 

باالترين درجه تنظيم و سپس دكمه auto   را فشار دهيد، شعله اصلى تشكيل مى شود. حال مى توانيد با استفاده از دكمه

 های تنظيمات، دما را به اندازه مطلوبتان تنظيم نماييد.1.5 دقيقه پس از روشن شدن مشعل فن به صورت اتوماتيک 

شروع به كار خواهد كرد. جهت استفاده از دستگاه به صورت فن و بدون شعله، دكمه auto را دوباره فشار دهيد، سپس 

دكمه fan را بزنيد (برای استفاده در غير فصل سرما).

نكته: زمانى كه دستگاه را روشن مى كنيد اگر تا 7 ثانيه به هر علتى جريان شعله برقرار نشد، دكمه های ُبرد كنترل به 

صورت اتوماتيک تا 2 دقيقه قفل مى شود و پس از آن مجدداً فعال مى شود، اين عمل 2 مرتبه تكرار مى شود و پس از آن 

اگر دستگاه شروع به كار نكند در نمايشگر دستگاه نوع خطا ظاهر مى شود كه نشانگر نقص سيستم مى باشد و تا رفع 

نقص، دستگاه در حالت قفل باقى مى ماند. ( از رفع نقص توسط افراد غيرمتخصص جلوگيری شود و به سرويس كار مجاز 

كارخانه مراجعه شود).

6-3-7- جهت استفاده از سيستم گردش هوا (swing) دكمه آنرا فعال نماييد. سيستم گردش هوا زمانى قابل استفاده 

است كه فن روشن باشد.

توجه: اين دستگاه دارای سيستم كنترل اتوماتيک مى باشد كه بعد از هر 5 ساعت كاركرد، سيستم به صورت اتوماتيک 

خاموش و پس از 3 دقيقه مجدداً روشن مى شود. (اين عمل به صورت اتوماتيک بوده و نيازی به فعال كردن هيچ دكمه

 ای نمى باشد)

خاموش كردن دستگاه:

حداقل فاصله زمانى بين خاموش شدن مشعل اصلى و اقدام به روشن كردن مجدد 10 دقيقه مى باشد.

1- خاموش كردن موقت:

در صورتى كه مى خواهيد برای مدت كوتاهى هيتر را خاموش كنيد كافى است دكمه power در جلوی هيتر را بزنيد.

مشعل خاموش شده و بعد از 1.5 دقيقه فن به طور اتوماتيک خاموش مى گردد. در اين حالت پيلوت روشن باقى مى ماند. 

برای روشن كردن مجدد كافى است دكمه Power و سپس دكمه Auto را مجدداً فعال نماييد.
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2- خاموش كردن دائم:

چنانچه برای مدت طوالنى از دستگاه استفاده نمى كنيد دكمه Power جلوی دستگاه را خاموش كرده ولوم شير را در 

جهت عقربه های ساعت در مقابل عالمت (   ) قرار دهيد (مطابق شكل 6). در انتها شير اصلى گاز را ببنديد و بعد از 

خاموش شدن فن، فيوز دستگاه را قطع نماييد و دوشاخه برق دستگاه را از پريز جدا كنيد. در اين حالت برای روشن 

كردن مجدد بايد تمامى مراحلى را كه در قسمت روشن كردن دستگاه توضيح داده ايم تكرار نماييد.

7- توضيحاتى در خصوص عملكرد صفحه نمايش و ريموت دستگاه:

:(LED screen) 7-1- صفحه نمايش

اين صفحه نمايش وسيله ای است كه بيان كننده زمان واقعى، درجه حرارت فضای محيط، حالت های تايمر، شعله، فن و 

پره ها مى باشد. اگر خطايى در دستگاه اتفاق بيافتد، با توجه به كد تعريف شده برای آن خطا (جدول 1)، به صورت 

چشمک زن روی صفحـه نمايش در قسمت نشـان دهنده درجـه حرارت ظاهـر مى شود. رنگ شعله روی صفحه قرمـز

مى باشد و بقيه عالمت ها به صورت رنگ سبز مشاهده مى گردد. تعداد 4 دكمه روی قاب صفحه مى باشد كه عبارتند از: 

(power) خاموش/ روشن ،(swing) پره های اتوماتيک ،(fan) فن ،(auto) حالت اتوماتيک
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محل نمايش دما

محل نمايش ساعت ديجيتال و تايمر

محل نمايش حالت روشن بودن مشعل

دكمه حالت اتومات دستگاه

دكمه فن جهت استفاده فن بدون شعله

(swing)  دكمه

دكمه اصلى خاموش / روشن

(swing)  محل نمايش فن و

صفحه نمايش هيتر C-2400 (شكل 9 )
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:(remote)7 - 2 - كنترل

(down) , (up) - (clock) - (Power) - (swing) - (fan) - (auto) :بر روی كنترل دستگاه 7عدد دكمه وجود دارد

C-2400ريموت كنترل هيتر             (شكل 10)

(swing)

دكمه افزايش دما/ ساعت

دكمه حالت اتومات

دكمه فن

دكمه اصلى خاموش / روشن

دكمه گردش دريچه

دكمه كاهش دما/ساعت

دكمه تنظيمات ساعت

Temp

clock

fanswing Down

AutoPower UP

    دكمه UP در هنگام تنظيم دما جهت افزايش دما به كار برده مى شود و در هنگام تنظيم ساعت كلى دستگاه و

    تايمر روشن  و خاموش شدن، جهت افزايش زمان كاربرد دارد.

    دكمه Down در هنگام تنظيم دما جهت كاهش دما به كار برده مى شود و در هنگام تنظيم ساعت كلى دستگاه و

تايمر روشن  و خاموش شدن، جهت كاهش زمان كاربرد دارد.

توجه: قطع شدن شعله اصلى هيچگونه ارتباطى با شعله پيلوت ندارد و در تمامى مراحل ياد شده شعله پيلوت برقرار  مى باشد.

راهنمای استفاده از ُبرد ديجيتال:

اولين مرحله برای استفاده از امكانات برد ديجيتال اين دستگاه تنظيم ساعت روی صفحه نمايش 

 مى باشد. بدون تنظيم ساعت دستورالعمل های اين بند بالاستفاده مى باشند.

پس از هر بار خاموش شدن، دستـگاه تا يک فاصله زمانى حدوداً 2 دقيقه هيچ فرمانى را نمى پذيرد

 و پس از آن مى توانيد دوباره دستگاه را روشن كنيد.

7-3- سنسور دما:

اين كيت متشكل از يک سنسور دما مى باشد. عملكرد اين سنسور 

قسمت  در  و  مى باشد  ُبرد  روی  به  تنظيم شده  دمای  اساس  بر 

به  محيط  دمای  كه  زمانى  است.  گرديده  تعبيه  دستگاه  پشت 

اندازه ی دمای تعيين شده برسد شعله اصلى قطع مى شود و با 

تعريف  دمای  از  درجه)كمتر   2 ميزان  (به  محيط  دمای  كاهش 

شده، شعله اصلى جريان پيدا مى كند.

كيت سنسور دما (شكل - 11)
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1- هنگامى كه هيچ تايمری در دستگاه تنظيم نشده است، با فشردن دكمه ی Auto از روی ُبرد ديجيتال و يا ريموت 

كنترل، دستگاه روشن مى شود.

2- برای تنظيم ساعت، دستگاه بايد خاموش باشد، در اين حالت با استفاده از دكمه Clock بر روی ريموت كنترل ابتدا 

ساعت را با استفاده از دكمه های Up و Down تنظيم كرده و سپس دوباره دكمه Clock را بزنيد تا دقيقه را تنظيم كنيد. 

سپس چند ثانيه مكث كنيد تا ساعت از حالت چشمک زن خارج شده و ثبت دستگاه شود.

3- برای تنظيم تايمر روشن شدن، پس از روشن كردن دستگاه در صورت تنظيم بودن ساعت دستگاه، با زدن دكمه 

Clock، كلمه ON روی نمايشگر روشن شده و ابتدا امكان تنظيم ساعت با دكمه های Up و Down و با زدن دوباره 

Clock دقيقه روشن شدن دستگاه قابل تنظيم مى باشد. برای ثبت ساعت تايمر چند ثانيه مكث كنيد.

مثال: اگر ساعت دستگاه 20:30 مى باشد و شما مى خواهيد بعد از يک ساعت دستگاه روشن شود، تايمر ON را روی 

ساعت 21:30 تنظيم نماييد.

4- توجه داشته باشيد كه فن و دمپرهای اتومات با يک فاصله زمانى 1.5 دقيقه ای پس از روشن شدن دستگاه فعال شده 

روی   Swing بودن چراغ فعال  در صورت  غيرفعال مى شوند.  دستگاه  از خاموش شدن  زمانى پس  فاصله  با همين  و 

نمايشگر، دمپرها به صورت خودكار هر بار همزمان با فن دستگاه وارد مدار شده يا از مدار خارج مى شوند و در صورت 

خاموش بودن چراغ Swing روی نمايشگر، دمپرها به طور كلى غيرفعال مى شوند. برای تغيير وضعيت اين چراغ از دكمه 

Swing روی ريموت كنترل استفاده كنيد.

5- چراغ های ON و OFF روی نمايشگر حالت فعلى كار دستگاه را نشان مى دهند كه چراغ ON نشانگر روشن و چراغ 

OFF نشانگر خاموش بودن مشعل هستند.

6- برای تنظيم تايمر خاموش شدن، در صورت تنظيم بودن ساعت دستگاه، با سه بار زدن دكمه Clock در حالتى كه 

 Down و Up روی نمايشگر روشن شده باشد به تنظيم ساعت و دقيقه خاموش شدن دستگاه با دكمه های OFF كلمه

بپردازيد. برای ثبت ساعت تايمر چند ثانيه مكث كنيد.

مثـال: اگـر ساعت دستگاه 20:30 مـى باشد و شما مـى خواهيد بعد از 1 ساعت دستگاه خاموش شود، تايمـر OFF را

روی ساعت 21:30 تنظيم نماييد.

7- بعد از خاموش شدن دستگاه با تايمر، برای خارج كردن دستگاه از حالت تايمر و برگرداندن آن به حالت Auto بايد 

تايمر OFF / ON روی حالت--:-- قرار گيرد.

            
دمای دلخواه روی ُبرد از 16 تا 30 درجه سانتى گراد مى باشد. كه با كليدهای Up و Down قابل تنظيم است.

 در هنگام كار دستگاه روی نمايشگر دمای محيط نمايش داده مى شود.
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نكات كاربردی:

1- برای استفـاده ازتايمر روشن شدن، بايد دستگاه از حالت Auto خـارج شود. چـرا كه در حالـت Auto دستگاه فقط

 بر اساس دمای تنظيم شده توسط شما، مشعل را روشن و خاموش كرده و همچنين فن و Swing به صورت خودكار با 

تاخير زمانى 1.5 دقيقه ای وارد مدار شده و يا از مدار خارج مى شوند.

2- بـرای روشن شدن و عمل كرد صحيح دستگاه، بايد دمای تنظيم شده بيش از دمای محيط، كه روی LCD نمايش 

داده مى شود، باشد.

مثال اگـر دمای محيط 20 درجه باشد بايد حداقل دمای مورد نظر خود را روی 22 درجه يا بيشتر تنظيم كنيد، در غير 

اين صورت مشعل روشن نخواهد شد.

3- بـرای عمل كرد صحيح سيستم تايمـر روشن و خاموش شدن، بايد هر دو زمان ON و OFF روی برد تنظيم شـود.

TIMER بازه زمانـى بين اين دو زمان اختياری است. در اين حالت اگر تنظيمات تايمـر را درست انجام داده باشيد، چراغ

روی صفحه نمايش روشن مى شود، كه به معنى فعال شدن سيستم تايمر است.

مثال: اگر فقط تايمر ON را روی ساعت مشخصـى تنظيم كرده باشيد ولـى تايمر OFF در حالت -- : -- باشد، دستگاه 

روشن نخواهد شد.

4- زمان تنظيم شده برای تايمر ON بايد حداقل 5 دقيقه با زمان OFF اختالف داشته باشد.

مثال: اگرساعت دستگاه 18:00 را نمايش مـى دهد و شما تايمر روشن شدن ON را روی ساعت 18:05 تنظيم كنيد،

بايد زمان خاموش شدن OFF را حداقل روی 18:10 و يا به بعد تنظيم كنيد.

5- در زمانى كه تايمر روشن شدن ON روی دستگاه تنظيم شده باشد، فن به صورت دستى (تنها فن) روشن نمى شود.
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8 - فن كنترل:

اين وسيله به منظور تاخير در روشن و خاموش شدن فن تعبيه شده است و نحوه عملكرد آن بدين صورت است كه پس 

از روشن شدن مشعل. هنگامى كه دمای محيط رادياتورها به 60 درجه سانتيگراد رسيد، فن شروع به كار مى كند. در 

موقع خاموش كردن دستگاه نيز پس از قطع شعله، تا سرد شدن هوای خروجى و رسيدن به دمای 40 درجه سانتيگراد، 

فن روشن مى ماند (در مدل های A,B 2000 و A,B 2400) و در مدل های سری C عملكرد فن به وسيله ُبرد ديجيتال 

كنترل مى شود.

اتصال سيم ارت برقرار نمى باشد، ولوم شير در جلوی شاخص قرار ندارد، گاز 
اصلى قطع مى باشد، سوكت و اتصاالت شير كنترل قطعى دارد

دمای محيط از دمای تعريف شده برای ُبرد بيشتر است، اتصال سنسور دمای 
محيط قطعى دارد

سنسور از قسمت اتصاالت بررسى  شود (امكان قطع و يا خرابى مى باشد)

شير كنترل دچار مشكل شده است، اتصال شير كنترل به برد قطع شده است.

سيم اتصال (ُبرد- ترمينال) فن قطع شده است، فن سوخته است.

   سيم اتصال موتور به ُبرد قطع است، موتور سوخته است.

اتصال سيم سنسور شعله به ُبرد برقرار نمى باشد. مشكلى در برقراری شعله 
وجود دارد.

دمای داخل دستگاه بيش از 105 درجه مى باشد.

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E9

خطای گاز / شعله

خطای سنسور محيطى

خطای سنسور حرارت دستگاه

خطای شير كنترل

خطای فن

خطای موتور پره های اتوماتيک

خطای سنسور شعله

خطای حرارت زياد دستگاه

كد خطانوع خطاعلت خطا

جدول خطاهای احتمالى هيتر C-2400 (جدول 1)

7-4- جدول خطاها:

هيتر مجهز به برد ديجيتال به صورت خودكار در هر 5 ساعت كار، 3 دقيقه خاموش شده و صحت عملكرد تمام اجزای 

هيتر بررسى مى شود.

زمانى كه واحد پردازشگر دستگاه خطايى را دريافت كند. كد خطای مربوطه به روی صفحه نمايش به صورت چشمک 

زن نمايش داده مى شود كه با توجه به خطای رخ داده مى توان رفع عيب نمود.
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(limit control) 9 - كنترل حدی

به منظور جلوگيری از صدمات احتمالى به دستگاه در صورت سوختن موتور فن و يا اشكاالت ديگری كه باعث افزايش 

دمای بدنه لوله های مبدل حرارتى مى گردد، يک ترموستات در نظر گرفته شده است. اين ترموستات به نام كنترل حدی 

روی دمای 105 درجه سانتيگراد تنظيم شده است. عملكرد آن باعث قطع گاز و منجر به حالت قفل مى شود. در صورت 

عملكرد كنترل حدی بايستى ابتدا بررسى های الزم جهت اطمينان از عملكرد صحيح فن و مشعل به عمل آيد و در 

صورت عدم وجود اشكال، دكمه راه اندازی مجدد (قرمز رنگ) آن را فشار دهيد (مطابق شكل 12) تا مجدداً در مدار قرار 

بگيرد و اگر مشكل در عملكرد دستگاه مشاهده گرديد به سرويسكار مجاز مراجعه شود.

10- نگهداری

دستگاه را پس از پايان هر فصل كاری به صورت زير سرويس نماييد:

1- مسير لوله كشى گاز و سيم كشى برق را كنترل نماييد.

2- بدنه خارجى دستگاه را از آلودگى به گرد و غبار و روغن و اجسام خارجى پاک نماييد.

3- مشعل را بيرون كشيده و كليه منفذهای خروجى گاز را با برس نرم تميز نماييد.

4- لوله های مبدل حرارتى را پس از برداشتن مشعل از زير با برس پاک كنيد.

11- عيب يابى و سرويس:

11-1- در صورت روشن نشدن پيلوت:

الف) از باز بودن مسير گاز پيلوت و هواگيری آن مطمئن شويد.

ب) از اعمال فشار مناسب روی ولوم شير، اطمينان حاصل نماييد. (شكل 6)

ج) از زدن جرقه در محيط پيلوت مطمئن شويد.

11-2- در صورت ناپايداری شعله پيلوت:

الف) فشار گاز ورودی به دستگاه را كنترل كنيد و مطمئن شويد كه فشار گاز الزم به دستگاه وارد مى شود.

ب) مطمئن شويد كه اتصاالت لوله پيلوت كامًال آب بندی شده است.

ج) از تميز بودن مسير پيلوت و اريفيس اطمينان حاصل كنيد.

توجه: در مدل های سری C دكمه راه اندازی مجدد وجود 

نـدارد، پس از عيب يابـى و رسيدن به دمای كمتر ازْ 105

مى توانيد دستگاه را روشن كنيد.

كنترل حدی (شكل 12)
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11-3- در صورتيكه مشعل اصلى روشن نشود:

الف) اطمينان حاصل نماييد كه دكمه راه اندازی مجدد روی كنترل حدی قطع نشده باشد (دكمه كنترل حدی را فشار 

دهيد) (شكل 12)

ب) مسير گاز ورودی به شير و مشعل را كنترل نماييد.

ج) مطمئن شويد كه پيلوت روشن است و در موقعيت مناسب قرار گرفته است.

د) از وصل بودن كليد فيوز مطمئن شويد.

ه) بررسى نماييد ولوم شير را در مقابل عالمت (   ) در مقابل شاخص قرار داده باشيد. (شكل 6)

و) سيم كشى ها را كنترل نماييد و در نهايت اگر دستگاه راه اندازی نگرديد با سرويسكار مجاز كارخانه تماس بگيريد.

12- توصيه های ايمنى:

فوايد و طريقه صحيح نصب دودكش در انواع وسايل گازسوز:

مصرف كننده عزيز، وسايل گازسوز برخالف نفت سوز در صورت گرفتگى يا مسدود بودن راه خروج گازهای سمى باز هم 

به كار خود ادامه خواهند داد اما باعث پراكنده شدن گازهای سمى حاصل از سوخت در محيط اطراف خواهند شد كه 

با چشم قابل مشاهده نمى باشد. برای جلوگيری از اين امر بخاری (و انواع وسايل گازسوز كه نياز به دودكش دارند) را در 

محل نصب كامًال تراز قرار دهيد. ابتدا از باز بودن مسير دودكش ساختمان و َمِكش آن اطمينان حاصل نماييد. با استفاده 

از آزمايش های زير مى توانيد از باز بودن دودكش اطمينان حاصل نماييد:

1- المپى را روشن نموده و داخل دودكش ساختمان قرار دهيد و از باالی پشت بام داخل دودكش را نگاه كنيد تا نور 

المپ را ببينيد.

2- يک ماده دودزا را به دودكـش نزديک كنيد. در صورت سالـم بودن دودكش،  دود به درون مجـرای دودكش كشيده 

مـى شود. اين عمل، شما را مطمئن مى كند كه مانعى داخل دودكش وجود ندارد. در غير اين صورت بايد مانع را برطرف 

كنيد و سپس دستگاه را به دودكش متصل نماييد.

3- لوله خروجى روی پشت بام بايستى مجهز به كالهک اچ (H) بوده و 70 سانتيمتر از بلندترين نقطه ساختمان باالتر 

قرار گيرد. (مطابق شكل 13) نصب صحيح دودكش سبب مى شود كه:

الف) از بازگشت گازهای سمى توسط باد جلوگيری شود.

ب) توسط هوای بيرون ايجاد مكش شده و در نتيجه باعث خروج سريعتر گازهای سمى مى شود.

ج) فضا برای ورود اكسيژن به داخل محيط باز شده و در نهايت سوختن گاز به صورت صحيح انجام مى گيرد.

 ( شـكل 13)
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راهنمای بهره برداری هيتر نفتى مدل 3000 مشهد ظهور

- طريقه روشن كردن هيتر نفتى:

1- ابتدا بايستى مخزن تعبيه شده در پشت هيتر را از مايع سوختنى (نفت سفيد يا گازوئيل) پر نماييم بطوريكه دقت 

داشته باشيم جداره بيرونى مخزن و ديگر قطعات هيتر آغشته به اين مايع نگردد. در صورتى كه مايع سوختنى به بيرون 

سرايت كند، قبل از روشن كردن هيتر بايد خشک شود.

2- شير مخزن را خالف جهت عقربه هـای ساعت بچـرخانيد تا از باز بودن مجرای خروجــى آن اطمينان حاصل شود.

 (مطابق شكل 14) 

3-  اهرم جانبى كابراتور را به سمت پايين فشار دهيد به طوری كه صدای مخصوص آن احساس شود. (شكل 15)

4- دوشاخه برق را به پريز ارت دار وصل كنيد و فيوز مينياتوری نصب شده برروی جعبه تقسيم را وصل نماييد.

5- كليد اصلى هيتر را روشن كنيد و سپس كليد فن/ هيتر را در حالت هيتر قرار دهيد.

6- شير كاربراتور را روی درجه 3 بگذاريد و چند لحظه صبر كنيد تا مقداری نفت به داخل كوره جريان پيدا كند. سپس 

به وسيله ی سيم روشن كن مخصوص، تعبيه شده در پشت دستگاه، هيتر را روشن كنيد. (توجه داشته باشيد كه در اين 

مرحله نفت به مقدار زياد داخل كوره جمع نشده باشد.)

7- پس از گذشت حدود 5 دقيقه كه كوره كامًال داغ شد مى توانيد شير كاربراتور را كامًال باز كنيد.

8- پس از رسيدن دمای هيتر به 60 درجه، فن به طور خودكار وارد مدار مى گردد.

 
درجه آخر شير (6)

درجه وسط شير (3)

حالت قطع شير (0)

اهرم جانبى كاربراتور

كاربراتور نفت (شكل 15)

مخزن سوخت (شكل 14)

 شير مخزن
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2- هيتر نفتى برای عملكرد صحيح و ايمن الزامًا بايد به يک دودكش مناسب متصل باشد و برای اين 

اين   15 صفحه  در  ايمنى  توصيه های  بخش  همچنين  و  جلد  پشت  در  موجود  دستورالعمل  به  منظور 

نادرست سيستم  به عملكرد  منجر  از دودكش صحيح  استفاده  نماييد. عدم  مراجعه  راهنما،  دفترچه 

احتراق شده و به شدت خطرناک مى باشد. شركت در صورت بروز مشكالت ناشى از عدم استفاده از 

دودكش صحيح هيچ مسئوليتى را نمى پذيرد.

(قطر لوله بايستى 15 سانتيمتر بوده و از استفاده ی لوله های فنری و آلومينيومى جداً خودداری شود)

توجه: چنانچه به هر علتى هيتر خاموش گرديد از بالفاصله روشن كردن مجدد خودداری كنيد و پس از 10 

دقيقه اقدام به روشن كردن كنيد.

9- در صورت قطع برق شبكه، شير برقى به صورت اتوماتيک جريان نفت را قطع مى نمايد، ولى فوراً كليد اصلى هيتر را 

خاموش كنيد (دوشاخه را از پريز جدا كنيد) چرا كه با جريان دوباره برق، نفت به ميزان مشخص داخل كوره جمع مى گردد. 

در غير اينصورت بايد ابتدا نفت كف كوره را به وسيله پارچه يا ابر خالى كنيد و سپس اقدام به روشن نمودن كوره نماييد.

- طريقه خاموش كردن هيترنفتى

1- كليد اصلى هيتر را خاموش كنيد و سپس شير كاربراتور را موافق عقربه های ساعت بچرخانيد تا صدای مخصوص آن 

شنيده شود.

2- اهرم جانبى كاربراتور را به طرف باال بكشيد. (شكل 15)

3- بعد از چند دقيقه فن به طور خودكار از مدار خارج مى شود.

4- پس از حصول اطمينان از خاموش شدن فن، فيوز مينياتوری هيتر را قطع و دوشاخه را از پريز جدا كنيد.

- چند توصيه جهت نصب و استفاده بهينه از هيتر:

محصولى كه در اختيار شماست پس از مونتاژ، توسط تيم كنترل كيفيت دقيقًا مورد تست و ارزيابى قرار گرفته است و 

صحت عملكرد آن تائيد مى شود. لذا برای بهره گيری بهتر از اين محصول خواهشمند است به نكات زير توجه فرمائيد: 

1- محل نصب هيتر را طوری در نظر بگيريد كه كامًال مسطح و تراز باشد و روی سطحى قرار گيرد كه در برابر حرارت 

مقاوم باشد. 

 

3- حداقل تا شعاع 2 متری هيتركامًال باز باشد تا اكسيژن مورد نياز هيتر تامين گردد.                            

4- محصولى كه در اختيار شماست طوری طراحى شده است كه ايجاد دوده نمى كند. بنابراين برای سوخت مطلوب كوره، 

حتمًا از نفت سفيد بدون آب و عاری از هرگونه ناخالصى استفاده شود. (توجه فرماييد كه اين محصول قابليت استفاده 

از گازوئيل را دارد كه در صورت لزوم مى توان از اين سوخت هم استفاده كرد.)

5- توجه داشته باشيد برای افزايش قدرت حرارتى هيتر، تحت هيچ شرايطى نبايد تنظيمات كوره و كاربراتور را تغيير 

داد. در صورت ايجاد هرگونه تغيير در تنظيمات كوره و كاربراتور، شركت هيچ گونه مسوليتى بر عهده نخواهد گرفت و 

محصول شامل خدمات گارانتى نمى شود.
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هواگيری كاربراتور هيتر نفتى:

در مواردی كه پس از روشن شدن هيتر، ظرف چند دقيقه نفت به داخل كوره نيامده و شعله برقرار نمى شود بايد عمل 

هواگيری را انجام دهيد.

برای اين منظور ابتدا ظرف مناسبى در زير كاربراتور هيتر قرار دهيد تا از ايجاد آلودگى محيط جلوگيری شود. سپس با 

يک پيچ گوشتـى مناسب دو پيچ نشـان داده شده در تصويـر را باز كنيد. در اين هنگام كمـى نفت از كـاربراتور خارج

مى شود. پس از چند ثانيه دوباره پيچ ها را ببنديد و اقدام به روشن نمودن هيتر كنيد.

پيچ های هواگيری كاربراتور(شكل 16)
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نوع سوخت

حداكثر و حداقل مصرف سوخت

فضای قابل گرمايش

سيستم كنترل

مشخصات برق

طول (سانتيمتر)

عرض (سانتيمتر)

ارتفاع(سانتيمتر)

وزن (كيلو گرم)

اندازه موثر دودكش

قطر دودكش

ظرفيت مخزن سوخت

مشخصات فنى هيتر نفتى مدل 3000 (جدول 2)

Energy Source

Fuel Consumption

Heating Space (m3)

Control System

Electricity Specs

Length (cm)

Width (cm)

Height (cm)

Weight (kg)

Effective Flue Length

Flue diameter (cm)

Fuel Storage Capacity (Li)

(Oil or Gas oil)نفت سفيد يا گازوئيل

(3.6 –  0.75)   ليتر بر ساعت

500 ~ 300   متر مكعب

اتوماتيک

1ph-1amp

80

60.5

147

83

حداقل 2 متر

15 سانتيمتر

29 ليتر

Specificationsتوضيحاتمشخصات فنـى
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مشخصات هيترهای مدل 2000 (جدول 3)

نوع سوخت

مصرف سوخت (در ساعت)

فشار گاز (ميليمتر ستون اب)

قدرت حرارتى ورودی (كيلو كالری بر ساعت)* 

فضای قابل گرمايش (متر مكعب)

قدرت حرارتى پيلوت (كيلو كالری بر ساعت)

راندمان حرارتى

ميزان هوادهى (متر مكعب بر ساعت)

سيستم كنترل

قطر اريفيس (ميليمتر)

تعداد اريفيس

مشخصات برق

ارتفاع (سانتيمتر)

طول (سانتيمتر)

عرض (سانتيمتر)

قطر دودكش (سانتيمتر)

وزن (كيلو گرم)

اندازه موثر دودكش (متر)

متوسط دمای هوای خروجى (درجه سانتيگراد)

Energy Source

Fuel Consumption

Gas Pressure (mm H2O)

Heat input (kcal/h)

Heating Space (m3)

Pilot heat input (kcal/h)

Heat efficiency

Air flow (m3/h)

Control system

Orifice diameter (mm)

Orifice number

Electricity

Height (cm)

Length (cm)

Width (cm)

Flue diameter (cm)

Weight (kg)

Effective flue length

Outlet air temper (˚C)

N.G (گاز طبيعى)

≈ 3m3

178

≈25000

300-500

≈ 200

≈ 87%

≈ 1500

Automatic

2.9

2

1ph-1amp

86

73

41.5

15

52

2

≈60

Specificationsتوضيحاتمشخصات فنـى

100000 BTU/hr تقريبًا معادل *



مشخصات هيترهای مدل 2400 (جدول 4)

نوع سوخت

مصرف سوخت (در ساعت)

فشار گاز (ميليمتر ستون اب)

قدرت حرارتى ورودی (كيلو كالری بر ساعت)* 

فضای قابل گرمايش (متر مكعب)

قدرت حرارتى پيلوت (كيلو كالری بر ساعت)

راندمان حرارتى

ميزان هوادهى (متر مكعب بر ساعت)

سيستم كنترل

قطر اريفيس (ميليمتر)

تعداد اريفيس

مشخصات برق

ارتفاع (سانتيمتر)

طول (سانتيمتر)

عرض (سانتيمتر)

قطر دودكش (سانتيمتر)

وزن (كيلوگرم)

اندازه موثر دودكش (متر)

متوسط دمای هوای خروجى (درجه سانتيگراد)

N.G (گاز طبيعى)

≈ 4/8 m3

178

≈ 45000

500-800

≈ 200

≈ 87%

≈ 2700

Automatic

3.2

3

1ph-1amp

106

80

60.5

15

85

2

≈60

Energy Source

Fuel Consumption

Gas Pressure (mm H2O)

Heat input (kcal/h)

Heating Space (m٣)

Pilot heat input (kcal/h)

Heat efficiency

Air flow (m٣/h)

Control system

Orifice diameter (mm)

Orifice number

Electricity

Height (cm)

Length (cm)

Width (cm)

Flue diameter (cm)

Weight (kg)

Effective flue length

Outlet air temper (˚C)

Specificationsتوضيحاتمشخصات فنـى
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178500 BTU/hr تقريبًا معادل *


