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 مشخصات و اطالعات فني – 1فصل 
 صفحه كنترل 1-1
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 ) 00 ( مدل  با شير گاز زيمنس نماي كلي و قطعات اصلي1-2
 

 (C) مدل با محفظه احتراق باز ------------------------------------------- (F)مدل با محفظه احتراق بسته 
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 ) DOMItech فقط - 01 نماي كلي و قطعات اصلي با شير گاز هانيول ( نسخه 1-3
 

 (C) مدل با محفظه احتراق باز -------------------------------------------(F)مدل با محفظه احتراق بسته 
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- جدول اطالعات فني      1-4
 

  C24 C32 F24 F32 
 حداقل حداكثر حداقل حداكثر حداقل حداكثر حداقل حداكثر توان ، راندمان 

 kW 25.8 8.3 34.4 11.5 25.8 8.3 34.4 11.5توان ورودي 

 kW 23.3 7 31.1 9.7 24 7.2 32 9.9توان خروجي گرمايش شوفاژ 

 kW 23.3 7 31.1 9.7 24 7.2 32 9.9توان خروجي آب گرم بهداشتي 

 *** *** ** ** -   (directive 92/42 EEC)كالس انرژي 
 NOx - 3(<150mg/kWh) 3(<150mg/kWh) 3(<150mg/kWh) 3(<150mg/kWh)كالس 

 حداقل حداكثر حداقل حداكثر حداقل حداكثر حداقل حداكثر مشخصات گاز مصرفي 
 no. x ø 11 ×  1.25 15 × 1.25 11 ×  1.35 15 ×  1.35 تعداد و قطر نازل گاز شهري

 mbar 20 20 20 20فشار گاز شهري 

 mbar 14.5 1.7 14.5 1.7 12.0 1.5 12.0 1.5فشار گاز شهر در مشعل 
 m³/h 2.73 0.88 3.64 1.22 2.73 0.88 3.64 1.22 مصرف گاز شهري                              

 no. x ø 11 × 0.79 15 × 0.79 11 × 0.79 15 × 0.79 تعداد و قطر نازل گاز مايع

 mbar 37 37 37 37 فشار گاز مايع

 mbar 35 5 35 5 35 5 35 5 فشارگاز مايع در مشعل

 kg/h 2.00 0.65 2.69 0.90 2.00 0.65 2.69 0.90 مصرف گاز مايع

 حداقل حداكثر حداقل حداكثر حداقل حداكثر حداقل حداكثر گرمايش شوفاژ 
 bar 3 0.8 3 0.8 3 0.8 3 0.8فشار مدار شوفاژ 

 C 90 90 90 90°حداكثر دماي مدار شوفاژ 

 litres 1 1.2 1 1.2حجم مدار شوفاژ پكيج 

 litres 7 10 7 10حجم منبع انبساط 

 bar 1 1 1 1فشار شارژ منبع انبساط 

 حداقل حداكثر حداقل حداكثر حداقل حداكثر حداقل حداكثر  آب گرم بهداشتي
 bar 9 0.25 9 0.25 9 0.25 9 0.25فشار مدار آب گرم بهداشتي 

 litres 0.3 0.5 0.3 0.5حجم مدار آب گرم بهداشتي پكيج 

 t = 25°C    l/min 13.3 17.8 13.7 18.3∆ دبي آب گرم بهداشتي

 C ∆t = 30 l/min 11.1 14.8 11.4 15.2° دبي آب گرم بهداشتي

ابعاد ، وزن و اتصاالت 
 mm 700 700 700 700ارتفاع 

 mm 400 400 400 400عرض 

 mm 260 360 260 360عمق 

 kg 27 33 32 38وزن 

 "inch 3/4" 3/4" 3/4" 3/4اتصال مدار شوفاژ 

 "inch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2اتصال مدار آب گرم بهداشتي 

 "inch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2اتصال مدار گاز 

مشخصات الكتريكي 
 V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50منبع برق 

 W 80 90 110 135حداكثر مصرف برق 

 W 15 15 40 55مصرف برق در حالت توليد آب گرم بهداشتي 
 IP X5D X5D X5D X5Dدرجه حفاظت الكتريكي 
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-  مدار آب 2فصل 
- دياگرام جريان آب 2-1

 

 
 توضيحات

- خروجي آب گرم بهداشتي 8
- ورودي آب سرد بهداشتي 9

- خروجي مدار شوفاژ پكيج 10
- ورودي مدار شوفاژ پكيج 11
- شير اطمينان 14
- مبدل حرارتي مسي يكپارچه 27
- پمپ سيركوالتور مدار شوفاژ 32
- شير تخليه هواي اتوماتيك 36
- سوييچ جريان آب 38
- سنسور جداري آب گرم بهداشتي 42
- منبع انبساط 56
-شير پر كن مدار شوفاژ 74

- سوييچ فشار آب 114
- سنسور دوكاره ( اطمينان و مدار شوفاژ) 278
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- نمودار افت فشار / هد پمپ سيركوالتور 2-2
 

 
 

 توضيحات 

        A  افت هد پكيج     
      سرعت پمپ سيركوالتور 1/2/3
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 DOMItech              9 دفترچه راهنماي فني 

- مدار گاز 3بخش 
- تنظيم فشار مشعل 3-1

اين دستگاه، چون داراي سيستم كنترل تدريجي شعله مي باشد، دو مقدار ثابت فشارگاز براي آن وجود دارد؛ مقدار حداقل و مقدار حداكثر كه مطابق با اطالعات قيد 
شده در جدول اطالعات فني بر اساس نوع گاز، كه متغير و قابل تنظيم مي باشند، مشخص شده اند. 

 
 بررسي كنيد «حداكثر توان گرمايش» روي چه مقدار قرار دارد. براي اين كار از منوي تنظيم  پارامترهاي دستگاه وارد شويد. •
 براي دسترسي به شير گاز صفحه كنترل را باز كنيد و پايين بياوريد. •
  كه در قسمت پايين شير گاز قرار دارد  را باز كرده و فشار سنج مناسبي را به آن متصل نماييد .B" (OUT)"پيچ محل اندازه گيري فشارخروجي  •
  ثانيه فشار دهيد).5 فعال كنيد (به طور همزمان دكمه هاي +/- دماي مدار شوفاژ را به مدت (TEST)دستگاه را در حالت تست  •
 شيرهاي آب گرم بهداشتي  را باز كنيد.  •
  را باز كنيد (شيلنگ اتصال از اتاقك محفظه احتراق به شير گاز ، فقط در پكيج هاي فن دار )"H"اتصال شيلنگ جبران فشار   •
 توان گرمايشي مدار شوفاژ را بر روي حداكثر قرار دهيد . •
) در جهت عقربه هاي ساعت براي افزايش فشار و در خالف جهت عقربه هاي ساعت براي "D" (زير درپوش محافظ "G" فشار حداكثر را با چرخاندن پيچ  •

 كاهش آن، تنظيم كنيد.
  را جدا نماييد ."C"يكي از دو سيم برق متصل به سيم پيچ كنترل تدريجي شعله  •
) در جهت عقربه هاي ساعت براي افزايش فشار و درخالف جهت عقربه هاي ساعت براي كاهش "D" (زير درپوش محافظ "E"فشار حداقل را با چرخاندن پيچ  •

 آن، تنظيم كنيد.
 را باز كنيد و بررسي نماييد كه "C" را به سيم پيچ كنترل تدريجي وصل كنيد و بررسي نماييد كه فشار حداكثر تغيير نكرده باشد. سيم برق "C"مجدداً سيم برق  •

فشار حداقل نيز تغيير نكرده باشد. 
اين كار را حداقل دو بار تكرار كنيد. 

 مجددا سيم برق هاي سيم پيچ تدريجي را متصل نماييد . •
  را مجددًا متصل نماييد (فقط در پكيج هاي فن دار)."H" شيلنگ جبران فشار   •
  را ببنديد. "B"شير ورودي گاز را ببنديد ، شيلنگ فشار سنج را جدا كرده و پيچ  •
  ثانيه فشار دهيد).5 را غيرفعال نماييد (به طور همزمان دكمه هاي +/- دماي مدار شوفاژ را به مدت (TEST)حالت تست  •
 صفحه كنترل دستگاه  را ببنديد. •
 پارامتر «حداكثر توان گرمايش» را مجددًا روي مقدارتنظيم شده اولية قرار دهيد. •
 

 (SIEMENS)شير گاز زيمنس 

 
 

) rev.01- DOMItechفقط براي  (HONEYWELLشير گاز هانيوِل  

 
 

 

 
 

شرح عالئم و اختصارات 
A محل اندازه گيري فشار گاز ورودي    
B  محل اندازه گيري فشار گاز خروجي    
Cكابل سيم پيچ تدريجي      
D درپوش محافظ    
E پيچ تنظيم فشار حداقل     
F سيم پيچ تدريجي     
G پيچ تنظيم فشار حداكثر     
H (پكيج هاي فن دار )      اتصال شيلنگ جبران فشار
I محل اتصال كابل شير گاز       
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- تبديل نوع سوخت 3-2
پكيج هاي شوفاژ ديواري فرولي مي توانند با گاز شهري و يا گاز مايع، كه به صورت پيش گزيده توسط كارخانه سازنده براي گاز شهري تنظيم شده است عمل نمايند  

جهت تغيير نوع سوخت مراحل ذيل را به ترتيب و با دقت دنبال نماييد : 
 
  ) ذكر شده  و  مطابق با نوع گاز مورد استفاده تعويض نماييد .4-1. نازلهاي مشعل اصلي را مطابق با اطالعاتي كه  در جدول اطالعات فني (بخش1
 . جهت انتخاب نوع سوخت مصرفي پارامترهاي دستگاه را تغيير دهيد 2

 دستگاه را در حالت انتظار قرار دهيد . •
  را به صورت چشمك زن نمايش مي دهد . TS"" ثانيه فشار دهيد . در اين حالت صفحه نمايشگر عبارت 10 را به مدت )resetدكمه راه اندازي مجدد  ( •
  را نمايش مي دهد .P01"") را فشار دهيد . در اين حالت صفحه نمايشگر عبارت resetدكمه  راه اندازي مجدد ( •
 ( براي كاركرد با گاز مايع ) فشار دهيد .01 (براي كاركرد با گاز شهري ) و يا  00 دكمه هاي دماي آبگرم بهداشتي  را جهت تنظيم پارامتر  •
 ثانيه فشار دهيد . 10   را به مدت )resetدكمه راه اندازي مجدد ( •
 دستگاه مجددا  به حالت انتظار بر مي گردد . •

. فشار حداكثر و حداقل مشعل را مطابق اعداد قيد شده در جدول اطالعات فني براي نوع گاز مورد استفاده تنظيم نماييد . ( به قسمت تنظيمات فشار مشعل مراجعه 3
 كنيد )

- نمودار توان خروجي پكيج بر اساس فشار گاز تنظيمي 3-3
 

 
توضيحات  

A گاز مايع     

Bگاز شهر        
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 DOMItech              11 دفترچه راهنماي فني 

- الكترود جرقه زن وتشخيص شعله 3-4
 تشكيل شده كه در مقابل درجه  حرارت هاي باال و اكسيداسيون مقاوم است. پاية آن از يك كمپوزيت (Kanthal)الكترود جرقه زن/تشخيص شعله از يك آلياژ فلزي 

سراميكي از جنس اكسيد آلومينيم با لعاب شيشه اي تشكيل شده كه هدف آن، حفاظت و عايق كردن آن از نظر الكتريكي است. وقتي كه مراحل روشن شدن دستگاه 
 ميليمتري 3±5/0يا همان راه اندازي شروع مي شود، برد الكترونيكي ، الكترود را با ولتاژ ضرباني چند كيلوولتي تغذيه مي كند بين الكترود و مشعل (كه در فاصلـة 

قراردارد) يك سري تخليه هاي الكتريكي(جرقه) ايجاد مي شود. مسلمًا اين جرقه ها محركي براي مخلوط هوا-گاز مي باشند. 
 ميليمتر باشد و اين كه تخليه الكتريكي (جرقه) در مركز پره مشعل صورت گيرد. 3±5/0مهم است كه فاصلة الكترود با مشعل 

 
 بررسي هاي عمومي

  هرتز باشد . 50 ولت و 230كنترل كنيد كه منبع برق داراي ولتاژ و فركانس   •
 وجود ولتاژ روي صفحه كنترل دستگاه را بررسي كنيد و/يا احتماًال فيوزهاي موجود بر روي برد الكترونيكي را  كنترل نماييد. •
بررسي نماييد كه پكيج براي گاز مصرفي (گاز شهر يا گاز مايع) تنظيم شده باشد و در پايان كنترل كنيد كه فشار در خروجي شير گاز همان فشار مذكور در جدول  •

 اطالعات فني باشد.
 

 اگر در مرحلة روشن شدن پكيج شعله تشكيل نشود و دستگاه بلوكه شود :

 بررسي نماييد كه تخلية الكتريكي الكترود شعله به صورت مداوم در مركز پره مشعل صورت گيرد. •
  باشد.3-±5/0فاصلة بين الكترود و سطح مشعل بايد  •
  گاز خارج مي شود يا نه :"OUT"بررسي كنيد كه شير گاز به درستي كار كند و كنترل كنيد كه آيا از پريز فشارگاز خروجي  •
 اگر گاز خارج مي شود، تميز بودن سطح مشعل ها و نازل ها را كنترل كنيد و/يا قطر نازل ها و تنظيمات شير گاز را بر حسب گاز مصرفي بررسي نمايد. •
 اگر گاز خارج نمي شود، سيم كشي برد الكترونيكي و عملكردش را كنترل كنيد و/يا شير گاز را كنترل كنيد (امكان عملكرد ناقص/ بلوكه شدن شيرگاز وجود دارد). •
 

 اگر در مرحلة روشن شدن پكيج با وجود تشكيل شعله در مشعل ، دستگاه بلوكه شود : 

 اتصاالت سيم كشي بين الكترود و برد الكترونيكي را بررسي نماييد. •
 كنترل كنيد كه الكترود اكسيده نشده باشد، جرم نگرفته باشد يا عايق آن شكسته نباشد (عدم تشخيص شعله). •
 اتصالهاي ارت سيم كشي و طرز صحيح اتصال ارت دستگاه (از طريق كابل برق) و تأسيسات الكتريكي ساختمان (تأسيسات اتصال به زمين) را كنترل كنيد. •
 مجددًا فشار خروجي شير گاز را كنترل كنيد. •
 برد الكترونيكي دستگاه را كنترل كرده و احتماالً آن را تعويض نماييد. •
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- دودكش و هواكش 4بخش 
) F24-F32- سوييچ فشار هوا (مدل هاي 4-1
كاركرد سوييچ فشار هوا بررسي تخليه مناسب گازهاي احتراق(دود) مي باشد . سوييچ فشار هوا بدين صورت عمل مي كند كه  يك سيگنال فشار منفي را  از  •

 روي برد الكترونيكي X4 كنكتور 5 و 4كند. سوييچ فشار هوا به به برد الكترونيكي دستگاه متصل مي باشد (پين مجراي «وِنتوري» موجود روي فَن ، دريافت مي
  .(NO)، با ولتاژ پايين) و در حالت عادي باز است 

قبل از آنكه برد الكترونيكي مشغول عمليات روشن كردن دستگاه شود، بايد اطمينان حاصل كرد كه: 
 فَـن به طور كامل و درست عمل مي كند. •
 در صورت نياز  ، محدود كننده جريان دود  نصب شده باشد (به جدول محاسبات مربوطه رجوع شود). •
 مجراي وِنتوري و شيلنگ شفاف تميز و سالم باشند تا دستگاه تنظيم فشار بتواند كنتاكتها را وصل كند . •

). .mbar-12,5 mm c.a 1,25 باشد (125Pa باشد. براي همين الزم است كه سيگنال فشار حداقل 13Pa±110بستن كنتاكت وقتي روي مي دهد كه اختالف فشار 
 نزول كند. 10Pa±95براي دوباره بازشدن كنتاكت ها، اختالف فشار بايد به زير 

 

 

شرح عالئم و اختصارات 
C كنتاكت عادي     

NC كنتاكتي كه در حالت عادي بسته است   (Normally Close) 

NO كنتاكتي كه در حالت عادي باز است   (Normally Open) 

 

) F24-F32-  فَـن و مجراي فشار (مدل هاي 4-2
 از طريق برد الكترونيكي تغذيه مي شود وظيفه دارد محصوالت احتراق را از محفظه احتراق بيرون 230Vac  50Hz شكل زير) كه با ولتاژ و فركانس 1فَن (قسمت 

 شكل زير) قرار داده مي شود. از اين گلوگاه 2براند. به منظور اطمينان از اينكه فن به طور درست عملكرد خود را انجام دهد، در داخل آن يك «وِنتوري» (قسمت 
 شكل زير) كه امكان جابجايي سوييچ فشار هوا (بستن كنتاكت) براي فعال سازي فن را فراهم مي كند. 3ونتوري يك سيگنال فشار منفي دريافت مي شود (قسمت 

بدين ترتيب اين اطمينان ايجاد مي شود كه لوله هاي دودكش/هواكش به طور صحيح نصب شده اند و فاقد انسداد هستند و دود به طور مناسب تخليه مي شود. 

 
 بررسي هاي عمومي 

 مطمئن شويد كه:
 اتصاالت الكتريكي صحيح باشند. •
 لولة مجراي وِنتوري سالم، تميز و عاري از آب ناشي از ميعان باشد  •
 وقتي كه فن در حال كار نيست، كنتاكت سوييچ فشار هوا باز باشد. •
  باشد و همينطور در فشار باالتر نيز  كنتاكت هاي سوييچ فشار هوا بسته باشد.125Paفشار حداقل  •
اگر سيگنال فشار پايين است، بايد بررسي شود كه قطر محدود كننده دود مناسب بوده و اينكه ولتاژ تغذيه  •

  باشد. در پايان بررسي شود كه لوله هاي دودكش و هواكش مسدود نباشند.Vac 230فن 
 

: اندازه گيري فشار تفاضلي (ديفرانسيل) بايد با محفظه احتراق بسته و بدون درز و در زماني كه پكيج توجه مهم
 دقيقه در حال كار است ، انجام شود. اتصال شيلنگ هاي فشار سنج  تفاضلي را 10با حداكثر توان به مدت حدود 

مي توان از طريق دريچه هاي كوچك هوا (با دريچه هواي هواكش محفظه احتراق اشتباه نشود ) واقع در قسمت 
 باالي محفظه احتراق ، كه با درپوش پالستيكي بسته و درزبندي شده است ، انجام داد .

 

 

 شرح عالئم و اختصارات :
-  فشارسنج تفاضلي : دستگاهي است كه تفاضل فشار منفي و مثبت را اندازه گيري مي كند    1
-  دريچه هوا :    2
 شكل : قطعه مناسب جهت ارتباط لوله فشار سنج به لوله ارتباطي ونتوري با سوييچ فشار هواT  -  اتصال3
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-  محدود كننده هاي دود 4-3
براي عملكرد مناسب پكيج الزم است محدود كننده هاي دود ارائه شده با دستگاه را، طبق اطالعات قيد شده در جداول زير مونتاژ و نصب كرد. وظيفة محدود كننده 

دود تنظيم مقاومت مسير دودكش/هواكش براي يك احتراق صحيح و عملكرد خوب مشعل مي باشد. رعايت موارد ذكر شده راندمان كاركرد دستگاه را تضمين 
مي نمايد. 

محدود كننده هاي دودكش  هاي هم محور 
هم محور  

 mm 100/60قطر

 هم محور

 mm 125/80قطر

هم محور 
 mm 100/60قطر

 هم محور

 mm 125/80قطر

 متر 10 متر 5 متر 10 متر 5حداكثر طول معادل مجاز 
 متر 5/0 متر 1 متر 5/0 متر 1 درجه 90مقاومت معادل خم 
 متر 25/0 متر 5/0 متر 25/0 متر 5/0 درجه 45مقاومت معادل خم 

 45قطر  متر 0-3 45قطر  متر 0-2 43قطر  متر 0-3 43قطر  متر 0-2، متناسب با طول معادل دودكش  قطر محدود كننده مورد نياز
*  متر 3-10*  متر 2-5*  متر 3-10*  متر 5-2

 كيلووات 32مدل  كيلووات 24مدل  
                                                                                                *= نيازي به محدود كننده نيست 

محدود كننده هاي دودكش هاي تك محور 
تك محور تك محور  

 متر طول معادل 48 متر طول معادل 60حداكثر طول معادل مجاز 
 45قطر  متر طول معادل 0-15 43قطر  متر طول معادل 0-20قطر محدود كننده مورد نياز، متناسب با طول معادل  

 50قطر  متر طول معادل 15-35 47قطر  متر طول معادل 45-20
*  متر طول معادل 35-48*  متر طول معادل 60-45

 كيلووات 32مدل  كيلووات 24مدل  
                                                                                                *= نيازي به محدود كننده نيست 

- تعويض محدود كننده  4-4
 كيلووات نصب شده اند. بنابراين، قبل 32 ميليمتر براي مدل 45 كيلووات و محدود كننده  با قطر 24 ميليمتر براي مدل 43در پكيج هاي فن دار، محدود كننده با قطر 

از نصب دودكش، بايد بررسي شود كه محدود كننده مناسب بكار رفته باشد (البته در صورت نياز به نصب محدود كننده) و اينكه محدود كننده در وضعيت درست 
) قرار گرفته باشد ( وقتي كه پكيج نصب شده باشد، براي تعويض محدود كننده ، الزم است قطعات فن  با توجه به ترتيب شماره گذاري شده در شكل A-9(شكل 

 9-B (.باز شود 

 
= بعد از نصب پكيج و دودكش) B= قبل از نصب پكيج و دودكش/ A- تعويض محدود كننده (9شكل 
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- مدار الكتريكي 5بخش 
- برد الكترونيكي 5-1

عملكرد برد الكترونيكي ، راه اندازي و تنظيم عملكرد صحيح دستگاه مي باشد، و قابليت كنترل  اجزاء پكيج را دارد ، اين 
 براي سيم پيچ تدريجي)، پمپ سيركوالتور، Vdc 24 براي شير گاز و Vac 230اجزاء شامل : فَن، شير گاز(خروجي 

الكترود جرقه زن/تشخيص شعله، سوييچ فشار هوا يا ترموستات دود، سوييچ فشار آب، سنسور دوگانة اطمينان/مدار 
 مي باشد . (OpenTherm)شوفاژ، سنسورآب گرم بهداشتي، سوييچ جريان آب و ترموستات اتاقي يا كنترل از راه دور 

) براي تايمر، زير فيوز پيش بيني شده و يك كانكتور براي كارت انتخابي X5 (كانكتور 230Vacيك كانكتور با خروجي 
LC31 كانكتور) X6 . (

 هرتز كار كند. 60 هرتز يا 50 برد الكترونيكي دستگاه قـادراست با فركانس شبكه برق 
 - سنسورهاي حرارتي5-2
 

 

  
 

 
  سنسور دوكاره اطمينان/مدار شوفاژ سنسور آب گرم بهداشتي

 

 
مقاومت 

 )KΩ(كيلو اهم 

درجه حرارت 
 (سانتيگراد)

68/0 100 
92/0 90 
25/1 80 
7/1 70 
5/2 60 
6/3 50 
3/5 40 

8 30 
10 25 

6/15 15 
3/25 5 

 
 
 

 
بررسي ها 

با اهم متر مي توان مقاومت (بر حسب كيلو 
 را مانند بقيه CD و AB) دو سنسور KΩاهم 

سنسورها اندازه گرفت . 
 

 
 

 
  (گزينه انتخابي)LC31- برد 5-3

اتصال به برد الكترونيكي پكيج 
 پكيج نصب شود. براي نصب آن بايد زماني كه برد DBM02.1 (DIMS20)، يك برد كمكي است كه قادراست بر روي برد هاي الكترونيكي مدل LC31برد 

 نصب نمود . وقتي كه برق برد الكترونيكي پكيج  تأمين شد، ميكروپروسسور برد الكترونيكي پكيج ،برد X6الكترونيكي پكيج به برق وصل نيست آن را روي كانكتور 
LC31 .را شناسايي مي كند  

 در آنها پيش بيني نشده بوده. X6، كار نمي كند. و نمي تواند به برد الكترونيكي متصل شود، زيرا كانكتور 11 با نرم افزارهاي قبلي در نسخة LC31 برد تـوجـه: 
عمـلكـردها 

 در تنظيمات دستگاه بستگي دارند: به شرح موجود در پاراگرافي كه حالت آبگرم بهداشتي را توصيف P17 و P11اين برد دو عملكرد دارد كه به مقدار پارامترهاي 
نموده، رجوع كنيد. 

جدا كردن از برد الكترونيكي پكيج  
 را برداريد. وقتي كه برق دستگاه  تأمين شد، برد الكترونيكي پكيج  به صورت مستقل عملكرد خود را از سرخواهد گرفت. پارامتر LC31جريان برق را قطع كرده و برد 

P17 قرار دهيد.0 را روي  
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-  نقشه سيم كشي 5-4
 [C]مدل هاي بدون فن 
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  ترموستات اتاقي (گزينه انتخابي) 72
  الكترود جرقه زن و تشخيص شعله 81

  سوييچ فشار آب 114
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 [F]مدل هاي فن دار 
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هاي عملكرد دستگاه  - حالت6بخش 
) OFF- حالت خاموش (6-1

توان پكيج را در حالت خاموش قرار داد. در اين حالت صفحه نمايش دو خط تيره را  ثانيه، همواره مي5در صورت عدم وجود ايراد، با فشردن دكمة خاموش به مدت 
 ثانيه فشار 5نشان مي دهد. فقط محافظ ضد يخ زدگي و ضد گيرپاژ پمپ فعال باقي خواهند ماند. براي اينكه دستگاه دوباره روشن شود، بايد ً دكمة روشن را به مدت 

 دهيد.
) STAND-BY- حالت آماده باش (6-2

در صورت عدم وجود ايراد و يا حالتي با تقدم بيشتر، در حالت كاركرد زمستاني دستگاه، كه كنتاكت هاي ترموستات اتاقي و سوييچ جريان آب  باز هستند، پكيج در 
، با روشن ماندن، حالت اقتصادي و با خاموش ecoحالت آماده باش قرار دارد . صفحه نمايش، درجه حرارت سنسور مدار شوفاژ را نمايش مي دهد در حالي كه عالمت 

شدن حالت آسايش را نشان مي دهد. در هر دو اين موارد، محافظ ضد يخ زدگي و ضد گيرپاژ پمپ، فعال باقي مي مانند. درحالت آماده باش  امكان فعال كردن حالت 
 يا دسترسي به منوي سرويس وجود (TEST)، قراردادن پكيج در حالت تست (economy/ comfort)خاموش، حالت  تابستاني/ زمستاني ، عملكرد اقتصادي/ آسايش 

 دارد.
- حالت آب گرم بهداشتي  6-3

در صورت عدم وجود ايراد و يا حالتي با تقدم بيشتر، حالت آب گرم بهداشتي وقتي آغاز مي شود كه درخواستي از طرف سوييچ جريان آب وجود داشته باشد. محدوده 
) است. حالت آب گرم بهداشتي، چهار نوع تنظيم را پيش بيني كرده C 55° و حداكثر (پارامتر سرويس، پيش گزيده= C40°تنظيم درجه حرارت آب گرم بهداشتي بين 

 ).0كه از منوي پارامترهاي سرويس دستگاه قابل تغيير مي باشد  (پارامتر سرويس، پيش گزيده= 
، خاموش شدن مشعل در حالت آب گرم بهداشتي در دماي ثابت P06=0پارامتر 

پمپ سيركوالتور (اگر در حال كار باشد) غيرفعال مي شود در حالي كه مشعل بالفاصله روشن مي شود و توان دستگاه فوراً بر حسب مقدار تنظيم شده توسط كاربر 
تنظيم مي شود. صفحه نمايش، درجه حرارت فعلي سنسورآب گرم بهداشتي را نمايش مي دهد، عالمت آب گرم چشمك مي زند تا حالت آب گرم بهداشتي را نشان 
دهد و عالمت شعله، وجود شعله و توان مشعل (عالمت شعله با افزايش توان مشعل بزرگتر مي شود) را نشان مي دهد. اگر درجه حرارت سنسورآب گرم بهداشتي از 

 ) برسد، مشعل دوباره روشن مي شود.C75°) باالتر رود، مشعل خاموش مي شود. به محض اينكه درجه حرارت به زير نقطة روشن شدن (C80°نقطة خاموش شدن (
، خاموش شدن مشعل در حالت آب گرم بهداشتي مطابق با دماي تنظيمي P06=1پارامتر 

پمپ سيركوالتور (اگر در حال كار باشد) غيرفعال مي شود در حالي كه مشعل بالفاصله روشن مي شود و توان دستگاه فوراً بر حسب مقدار تنظيم شده توسط كاربر 
صفحه نمايش، درجه حرارت فعلي سنسور آب گرم بهداشتي را نمايش مي دهد، عالمت آب گرم چشمك مي زند تا حالت آب گرم بهداشتي را نشان  تنظيم مي شود.

 درجه C5°دهد و عالمت شعله، وجود شعله و توان مشعل را نشان مي دهد. اگر درجه حرارت سنسور آب گرم بهداشتي ازدماي خاموش شدن (دماي تنظيم كاربر + 
 سانتيگراد) باالتر رود، مشعل خاموش مي شود. به محض اينكه درجه حرارت به زير دماي روشن شدن (دماي تنظيم كاربر) برسد، مشعل دوباره روشن مي شود.

) 1، خاموش شدن مشعل در حالت آب گرم بهداشتي براي تأسيسات خورشيدي (حالت P06=2پارامتر 
 ثانيه، از روشن شدن مشعل جلوگيري مي شود. در پايان اين مدت، به محض اينكه درجه 5پمپ سيركوالتور (اگر در حال كار باشد) غيرفعال مي شود و براي مدت 

) ، مشعل روشن مي شود و توان دستگاه فوراً بر حسب مقدار تنظيم شده توسط كاربر تنظيم C10°حرارت به زير دماي روشن شدن برسد (دماي تنظيم كاربر منهاي 
مي شود. صفحه نمايش، درجه حرارت فعلي سنسورآب گرم بهداشتي را نمايش مي دهد، عالمت آب گرم چشمك مي زند تا حالت آب گرم بهداشتي را نشان دهد و 

) باالتر رود، C10°عالمت شعله، وجود شعله و توان مشعل را نشان مي دهد. اگر درجه حرارت سنسور آب گرم بهداشتي از دماي خاموش شدن (نقطه تنظيم كاربر + 
 ) برسد، مشعل دوباره روشن مي شود.C10°مشعل خاموش مي شود. به محض اينكه درجه حرارت به زير دماي روشن شدن (نقطه تنظيم كاربر منهاي 

 ) 2، خاموش شدن مشعل در حالت بهداشتي براي تأسيسات خورشيدي (حالت P06=3پارامتر 
 ثانيه از روشن شدن مشعل جلوگيري مي شود. در پايان اين مدت، به محض اينكه درجه 10پمپ سيركوالتور (اگر در حال كار باشد) غيرفعال مي شود و براي مدت 

) برسد، مشعل روشن مي شود و توان دستگاه  فوراً بر حسب مقدار تنظيم شده توسط كاربر تنظيم C10°حرات به زير دماي روشن شدن برسد (نقطه تنظيم كاربر منهاي
مي شود. صفحه نمايش، درجه حرارت فعلي سنسور آب گرم بهداشتي را نمايش مي دهد، عالمت آب گرم چشمك مي زند تا حالت آب گرم بهداشتي را نشان دهد و 

) باالتر رود، C10°عالمت شعله، وجود شعله و توان مشعل را نشان مي دهد. اگر درجه حرارت سنسور آب گرم بهداشتي از نقطة خاموش شدن (نقطه تنظيم كاربر+ 
 ) برسد، مشعل دوباره روشن مي شود.C10°مشعل خاموش مي شود. به محض اينكه درجه حرارت به زيردماي روشن شدن (نقطه تنظيم كاربر منهاي

 باالتر رود، C90°مستقل از نوع تنظيم انتخاب شده، عالوه بر سنسور آب گرم بهداشتي، سنسور مدار شوفاژ نيز در عملكرد دستگاه دخالت مي كند؛ اگر درجه حرارت از 
 رسيد مشعل را خاموش مي كند (سقف حداكثر).  حالت آب گرم بهداشتي  وقتي پايان مي يابد كه كنتاكت سوييچ C95°سيستم كنترل تدريجي شعله وقتي كه دما به  

 ثانيه روشن مي ماند (در مدل هاي فن دار). در حالت آب گرم بهداشتي، 5جريان آب باز  شود. در هر دو مورد ، بعد از اتمام توليد آب گرم بهداشتي ، فَن به مدت 
 يا (TEST)، قراردادن دستگاه در حالت تست (economy/comfort)امكان فعال كردن حالت خاموش ، حالت  تابستاني/ زمستاني، عملكرد اقتصادي/ آسايش 

 دسترسي به منوي سرويس وجود دارد.
- حالت گرمايش شوفاژ 6-4

در صورت عدم وجود ايراد و يا حالتي با تقدم بيشتر، حالت گرمايش شوفاژ  وقتي آغاز مي شود كه درخواست توليد آب گرم بهداشتي وجود ندارد ولي حالت كاركرد 
 و حداكثر (پارامتر سرويس، پيش گزيده= C30°زمستاني  انتخاب شده و درخواستي از طرف ترموستات محيط وجود دارد. محدوده تنظيم درجه حرارت گرمايش بين 

°C85 ثانيه روشن شدن مشعل ممنوع است. در اين زمان، 20) است. وقتي درخواستي براي گرمايش شوفاژ وجود دارد ، پمپ سيركوالتور فعال مي گردد. براي مدت 
 در دقيقه) را تعيين مي كند بنابراين، وقتي كه مشعل روشن است، جريان برق سيم پيچ شير گاز به C5°ميكروپروسسور سرعت گرمايش(پارامتر سرويس، پيش گزيده= 

صورت تدريجي تأمين مي شود. صفحه نمايش درجه حرارت فعلي سنسور مدار شوفاژ را نشان مي دهد، عالمت هواي گرم چشمك مي زند تا حالت گرمايش را نشان 
%)، 100دهد و عالمت شعله، نشانگر وجود شعله و توان مشعل است. با رسيدن به حداكثر توان (پارامتر سرويس آن در حالت تست قابل تغيير است ، پيش گزيده= 
 از نقطة C5°كنترل تدريجي شعله فقط براي حفظ درجه حرارت نقطة تنظيم شده وجود خواهد داشت. مشعل وقتي خاموش مي شود كه درجه حرارت سنسور به ميزان 

 دقيقه) سپري شده باشد و اگر درجه حرارت سنسور 2تنظيم كاربر باالتر رود؛ روشن شدن بعدي وقتي صورت مي گيرد كه زمان انتظار (پارامتر سرويس، پيش گزيده= 
كمتر از نقطه تنظيم كاربر باشد. حالت گرمايش شوفاژ  وقتي پايان مي يابد كه كنتاكت ترموستات محيط باز شود يا عملكرد تابستان فعال گردد. در هر دو اين موارد، 

 ثانيه فعال مي ماند (مدل هاي فن دار) در حالي كه پمپ سيركوالتور براي مدت زماني معين سيركوالسيون بعد از گرمايش را ادامه خواهد داد (پارامتر 5فَن به مدت 
 دقيقه). در حالت گرمايش شوفاژ ، امكان فعال كردن حالت خاموش ، حالت  تابستان/ زمستان ، عملكرد اقتصادي/ آسايش، قراردادن دستگاه 6سرويس، پيش گزيده= 

 در حالت تست يا دسترسي به منوي سرويس وجود دارد.
) COMFORT- حالت آسايش (6-5

 دقيقه از آخرين توليد آب 5در صورت عدم وجود ايراد و يا حالتي با تقدم بيشتر، حالت آسايش وقتي آغاز مي شود كـه عملكرد آسايش  انتخاب شده باشد، و حداقل 
گرم بهداشتي گذشته باشد، و يا يك چرخة احتمالي سيركوالسيون بعد از گرمايش خاتمه يافته باشد، و يا زمان انتظار آسايش سپري شده و درجه حرارت سنسور مدار 

 باشد. هنگام عملكرد حالت آسايش ، وقتي كه مشعل روشن است، جريان در سيم پيچ تدريجي شعله به حداقل كاهش مي يابد درحالي كه پمپ C35°شوفاژ كمتر از 
سيركوالتور غيرفعال است. صفحه نمايش، درجه حرارت فعلي سنسور آب گرم بهداشتي را نشان مي دهد، عالمت آبگرم چشمك مي زند تا نشانگر عملكرد حالت 

 ثانيه، مشعل خاموش مي شود: بر خالف ساير حالت ها، فن به طور لحظه اي خاموش 20آسايش باشد و عالمت شعله، وجود شعله و توان مشعل را نشان مي دهد. بعد از 
 دقيقه) 5مي شود(در مدل هاي فن دار) تا باعث سرد شدن مبدل حرارتي نشود. در صورتي كه شرايط اوليه هنوز بدون تغيير مانده باشند، در پايان مدت انتظار آسايش (

ميكروپروسسور اجازة چرخة دوم آسايش را مي دهد كه مشابه اولي است. به منظور اجتناب از روشن شدن هاي مكرر دستگاه در حالت آسايش، محدوديت هايي اعمال 
 دقيقه بگذرد يا بايد كنتاكت هاي سوييچ جريان آب بسته شوند 40بعد از دومين چرخه، براي اينكه دستگاه بتواند در حالت آسايش دوباره فعال شود، بايد  شده است؛

عالوه بر اين مطلب كه بايد شرايط اوليه نيز دوباره بروز كنند. در حالت آسايش، امكان فعال كردن حالت خاموش ، حالت  تابستاني/زمستاني ، عملكرد 
اقتصادي/آسايش ، قراردادن دستگاه در حالت تست  يا دسترسي به منوي سرويس وجود دارد. حالت آسايش براي زماني مي باشد كه بخواهيم به آب گرم بهداشتي 

 سريعا دسترسي پيدا كنيم بدين صورت كه دستگاه طوري عمل مي كند كه متناوبا مبدل حرارتي را گرم مي كند .
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 DOMItech              18 دفترچه راهنماي فني 

) TEST- حالت تست (6-6
 ثانيه فعال مي شود. در حالت تست، عالمت هاي رادياتور 5در صورت عدم وجود ايراد، حالت تست با فشردن همزمان دكمه هاي تنظيم دماي گرمايش شوفاژ  به مدت 

و شير آب با هم شروع به چشمك زدن مي كنند. پمپ سيركوالتور و مشعل بالفاصله فعال مي شوند. بعد از مرحلة روشن شدن، سيستم كنترل تدريجي شعله، دستگاه 
%) را نمايش مي دهد. در اين 100 تا 0%) مي رساند . صفحه نمايش، مقدار فعلي توان دستگاه (از 100را به حداكثر توان آن در پارامترهاي تنظيم شده (پيش گزيده= 

 (reset)% تغيير داد ؛ بعد از اعمال تغيير توان  با فشردن دكمة ري ست 100 تا 0شرايط، با فشردن دكمه هاي -/+ دماي گرمايش شوفاژ ، مي توان توان دستگاه را از 
%) مي نمايد 100 ثانيه ، ميكروپروسسور اين مقدار را به عنوان توان حداكثر گرمايش وارد مي كند و به طور اتوماتيك جايگزين پارامتر سرويس(پيش گزيده= 5به مدت 

 ثانيه فشرده نشود، ميكروپروسسور نسبت به تغيير پارامتر توان حداكثر گرمايش شوفاژ اقدام نخواهد كرد. با فشردن دكمه هاي -5 براي (reset). اگر دكمة ري ست 
% ايجاد مي شود؛ بعد از اعمال تغيير ، با فشردن دكمة ري ست 60 تا 0/+ تنظيم دماي آب گرم بهداشتي در حالت تست ، امكان تغيير توان روشن شدن دستگاه از 

(reset) ثانيه ، ميكروپروسسور اين مقدار را به عنوان حداكثر توان روشن شدن وارد مي كند و به طور اتوماتيك جايگزين پارامتر سرويس (پيش گزيده= 5 به مدت 
 ثانيه فشرده نشود، ميكروپروسسور نسبت به تغيير پارامتر حداكثر توان روشن شدن اقدام نخواهد كرد. بعد از خاتمة 5 براي (reset)%) مي نمايد. اگر دكمة ري ست 50

حالت تست، هر دو پارامتر، اگر تغيير كرده باشند، تا تغيير بعدي حفظ خواهند شد. در حالت تست خاموش شدن مشعل وقتي صورت مي گيرد كه درجه حرارت سنسور 
 برسد. در صورتي كه حالت تست  فعال شود و كنتاكت سوييچ جريان C90° باالتر رود؛ روشن شدن بعدي وقتي است كه درجه حرارت سنسور به زير C95°گرمايش از 

 دقيقه يا با فشردن همزمان دكمه هاي دماي گرمايش شوفاژ به 15آب دستگاه بسته شود، دستگاه در حالت تست  باقي مي ماند. حالت تست  به طور اتوماتيك بعد از 
  ثانيه پايان مي يابد.5مدت 

- حالت ضد يخ زدگي 6-7
در صورت عدم وجود ايراد و يا حالتي با تقدم بيشتر، در حالت خاموش يا آماده باش، حالت ضد يخ زدگي وقتي آغاز مي شود كـه درجه حرارت سنسور مدار شوفاژ كمتر 

 باشد. اگر دستگاه در حالت بلوكه نباشد، پمپ سيركوالتور و مشعل فعال مي شوند. وقتي كه مشعل روشن شد، جريان در سيم پيچ تدريجي شعله به حداقل C5°از 
مي رسد. در حالت خاموش، صفحه نمايش دو خط تيره را نمايش مي دهد. در حالت آماده باش، صفحه نمايش مثل حالت گرمايش شوفاژ عمل مي كند. خاموش شدن 

 كه مطابق با خاتمة عملكرد ضديخ زدگي است، باالتر رود. بعد از C15°مشعل در حالت ضد يخ زدگي وقتي اتفاق مي افتد كه درجه حرارت سنسور مدار شوفاژ از 
 ثانيه فعال مي ماند (مدل هاي فن دار) در حالي كه پمپ سيركوالتور براي مدت زماني معين سيركوالسيون بعد از گرمايش 5خاموش شدن مشعل فن به مدت 

 دقيقه) را ادامه خواهد داد. اگر دستگاه در حالت بلوكه باشد، در حالت ضد يخ زدگي  فقط پمپ سيركوالتور فعال مي گردد؛ پمپ 6(پارامتر سرويس، پيش گزيده= 
 دقيقه) سپري 6 فراتر رود و زمان معين سيركوالسيون بعد از گرمايش (پارامتر سرويس، پيش گزيده= C7°سيركوالتور وقتي غيرفعال مي شود كه سنسور مدار شوفاژ از 

شده باشد . در حالت ضد يخ زدگي ، امكان فعال كردن حالت خاموش، حالت  تابستاني/زمستاني، عملكرد اقتصادي/ آسايش ، قراردادن دستگاه در حالت تست يا 
 دسترسي به منوي سرويس وجود دارد.

) OpenTherm- كنترل  از راه دور (6-8
، تنظيمات دستگاه مي توانند هم از طريق دكمه هاي صفحه كنترل  و هم از طريق منوي مربوطة كنترل از راه  دور انجام شوند. انتخاب OpenThermبا متصل كردن 

 ايراد آخري را كه ايجاد شده اند در حافظه ضبط 10حالت تابستاني/زمستاني، در صورت درخواست احتمالي گرمايش، كنترل از راه دور، تقدم دارد. اين كارت قادر است، 
 كنترل از راه دور نيز قابل مشاهده هستند. اتصال سيم هاي كنترل از راه دور روي همان كانكتور اتصال ترموستات (installatore)كند: اين ايراد ها از منوي سرويس 

  را به آن متصل نماييد.OpenThermاتاقي صورت مي گيرد: ابتدا الزم است جامپر روي كانكتور  را برداريد و بعد دو رشته سيم كنترل از راه دور 
 LC31- انتخاب عملكرد برد 6-9

، بدون عملكرد P17=0پارامتر 
 هيچ عملكردي ندارد. LC31برد 

، شير پركن برقي مدار شوفاژ P17=1پارامتر 
 براي فعال سازي شير پر كن برقي مدار شوفاژ بكار مي رود. فرمان مي تواند به صورت دستي از صفحه كنترل دستگاه يا به صورت دستي يا اتوماتيك از LC31برد 

 كنترل از راه دور داده  شود.
فعال سازي دستي از صفحه كنترل دستگاه (بدون اتصال كنترل از راه دور) 

، شير (Reset) ، يك تك فشار دكمة ري ست F37وقتي كنتاكت سوييچ فشار آب باز مي شود، برد الكترونيكي ايراد مربوطه را تشخيص مي دهد. با فعال شدن ايراد 
 دقيقه بكار خواهد انداخت. اگر قبل از سپري شدن اين مدت، كنتاكت سوييچ فشار آب بسته شود، برد الكترونيكي، ايراد 4پر كن برقي مدار شوفاژ را براي مدت حداكثر 

 ثانيه شير برقي را نيز غيرفعال مي كند: دستگاه خواهد توانست به طور طبيعي عملكرد خود را از سر بگيرد. در صورتي كه در پايان دقيقة چهارم، 2را برطرف و بعد از 
 دركنترل از راه دور)  از نوع بلوكه شدن را ايجاد خواهد كرد. A23) 23 كنتاكت سوييچ فشارآب هنوز باز باشد، برد الكترونيكي شيربرقي را غيرفعال مي سازد و ايراد 

، برد الكترونيكي نسبت (reset)بنابراين كاربر، قبل از شروع چرخة جديد باردهي مدار شوفاژ، بايددستگاه را از حالت بلوكه خارج كند: بعد از راه اندازي مجدد دستگاه 
به بررسي كنتاكت سوييچ فشارآب اقدام خواهد كرد. در صورتي كه بسته باشد (مثال: پر شدن مداراز طريق يك شير ديگر) ، دستگاه مي تواند به طور طبيعي كار كند. 
در صورتي كه باز باشد، ايراد مربوطه را تشخيص خواهد داد و يك چرخة جديد باردهي مدارشوفاژ قابل دسترس خواهد بود. با فعال سازي باردهي از صفحه كنترل ، 

 هيچ محدوديتي در تعداد حداكثرفعاليت روزانة شيربرقي وجود ندارد.
 فعال سازي دستي/ اتوماتيك از طريق كنترل از راه دور (در صورت اتصال كنترل از راه دور)

منطق باردهي مثل حالت فوق  صورت مي گيرد. برد الكترونيكي دستگاه تشخيص مي دهد كه آيا درخواست فعال سازي باردهي از كنترل از راه دور مي رسد يا از 
 ساعت ممكن خواهند بود.  اين مطلب هم در 24 عملكرد متوالي شير برقي در 3صفحه كنترل دستگاه. بنابراين، با فعال سازي باردهي از طريق كنترل از راه دور، فقط 

 در كنترل از راه دور)  از نوع A24) 24 ساعت، دستگاه ايراد 24حالت پر شدن دستي و هم در حالت پر شدن اتوماتيك صادق است. عمالً، در چهارمين درخواست در 
، برد الكترونيكي دستگاه نسبت به بررسي (reset)بلوكه شدن را فعال خواهد نمود. بنابراين كاربر بايد دستگاه را از حالت بلوكه خارج كند: بعد از راه اندازي مجدد 

كنتاكت سوييچ فشارآب اقدام خواهد كرد. در صورتي كه بسته باشد (مثال: پر شدن مداراز طريق يك شير ديگر)، دستگاه مي تواند به طور طبيعي كار كند. در صورتي 
كه باز باشد، ايراد مربوطه را تشخيص خواهد داد و يك چرخة جديد باردهي قابل دسترس خواهد بود. 

تـوجـه 
  (پر شدن )را روي صفحه نمايش كنترل ”RIEMPIMENTO“، عبارت F37 ايجاد شود: عملكرد پمپ و مشعل غيرفعال خواهد شد. ايراد A24 يا F37 ،A23اگر ايراد 

 (راه ”RESET caldaia“ عبارت    A24 و A23از راه دور نمايش مي دهد در صورتي كه پارامتر مربوطة كنترل از راه دور در حالت دستي يا اتوماتيك باشد. ايراد هاي 
اندازي مجدد دستگاه) را روي صفحه نمايش كنترل از راه دور نمايش مي دهند . 

، پمپ تاسيسات خورشيدي P17=2پارامتر 
 براي فعال سازي يك پمپ ثانويه (در مدار تاسيسات خورشيدي) بكار مي رود. هر بار كه درخواستي از سوييچ جريان آب (بسته شدن كنتاكت سوييچ) وجود LC31برد 

 داشته باشد، رله برق پمپ را تغذيه مي كند. در پاياِن درخواست (باز شدن كنتاكت)، رله جريان برق پمپ را قطع مي كند.
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ها - ايراد6-10
 شوند.در صورت رخ دادن ايراد در عملكرد دستگاه كد هاي خطا، روي صفحه نمايش صفحه كنترل و كنترل از راه دور نمايش داده مي

 
 كد مربوطه 

شـرح ايراد 
 

نـوع  صفحه كنترل كنترل راه دور 
01 A01  بلوكه شدن روشن نشدن مشعل
02 A02   بلوكه شدن عالمت شعله وجود دارد ولي مشعل خاموش است
03 A03   بلوكه شدن سنسور اطمينان عمل مي كند
04 F04  ترموستات دود عمل مي كند 
05 F05  ايراد سوييچ فشار هوا 
06 A06  بلوكه شدن  دقيقه قطع شده 4 بار در 5شعله
08 F08   باال رفتن بيش از حد درجه حرارت مبدل 
10 F10  سنسورNTC مدار شوفاژ خراب است  
11 F11  سنسورNTC آب گرم بهداشتي خراب است   
14 F14  سنسورNTC اطمينان خراب است  
15 A15   بلوكه شدنايراد سوييچ فشار هوا 
23 A23  بلوكه شدن  دقيقه 4نرسيدن فشار مدار شوفاژ به مقدار مناسب ظرف مدت
24 A24   ر شدن مدار شوفاژ دربلوكه شدن  ساعت 24بيش از سه مرتبه پ
34 F34   ايراد در ولتاژ برق 
35 F35   ايراد در فركانس برق 
37 F37 فشار پايين مدار شوفاژ  
41 A41  بلوكه شدن جدا شدن اتصال سنسورها از لوله مبدل
42 F42   (اختالف دماي سنسورهاي اطمينان/مدار شوفاژ) ايراد در سنسور دوكاره 
43 F43  سيستم حفاظت از مبدل حرارتي 
50 F50  قطع شدن سيِمِ، سيم پيچ تدريجي 

 
- روشن نشدن مشعل (بلوكه شدن) 1ايراد 

با هر درخواست روشن شدن مشعل، فَن (مدل هاي فن دار) فعال شده و وضعيت سوييچ فشار هوا (مدل هاي فن دار) بررسي مي شود. بعد از عملكرد سوييچ فشار هوا، 
 ثانيه فعال مي شوند در حالي كه جريان در سيم پيچ تدريجي متناسب با توان روشن شدن 5اولين تالش براي روشن شدن آغاز مي گردد: شير گاز و جرقه زن به مدت 

% است) مي باشد . اگر برد الكترونيكي وجود شعله را تأييد كند، آنگاه توان دستگاه  توسط سيستم كنترل تنظيم مي 50(پارامتر سرويس، به صورت پيش گزيده معادل 
 ثانيه انتظار، دومين تالش براي روشن كردن را آغاز مي كند. اگربرد الكترونيكي وجود شعله را تأييد كند، 10شود . در غير اين صورت، سيستم كنترل شعله، بعد از 

 ثانيه انتظار، سومين و آخرين تالش براي روشن كردن را 10آنگاه توان دستگاه توسط سيستم كنترل تنظيم مي شود. در غير اين صورت، سيستم كنترل شعله، بعد از 
 را "1"آغاز مي نمايد. اگر برد الكترونيكي وجود شعله را تأييد كند، آنگاه توان  توسط سيستم كنترل تنظيم مي شود. در غير اين صورت، سيستم كنترل شعله ايراد 

سيستم كنترل  ، (LPG) دستگاه راه اندازي مجدد مي شود). توجه: در صورت انتخاب گاز مايع resetنمايش مي دهد و باعث بلوكه شدن مي شود (با فشردن دكمه 
 شعله فقط يك بار براي روشن كردن تالش مي كند.

- عالمت شعله وجود دارد ولي مشعل خاموش است (بلوكه شدن) 2ايراد 
اين ايراد وقتي بروز مي كند كه با مشعل خاموش، الكترود جريان يونيزاسيون را كه بر اثرگرماي شعله  بوجود مي آيد تشخيص دهد . در اين حالت سيستم كنترل 

 شعله بلوكه مي شود.
- سنسور اطمينان عمل مي كند (بلوكه شدن) 3ايراد 
تشخيص دهد) درصورت عدم وجود درخواست روشن شدن، هيچ ايرادي را ايجاد  را C105°: باال رفتن بيش از حد درجه حرارت (سنسور اطمينان دماي بيش از 1مورد 

كند. نمي
 در حالت بهداشتي يا تست) خاموش مي شود، C95° در حالت گرمايش؛ C90°: هر بار كه مشعل به علت باال رفتن بيش از حد درجه حرارت سنسور اطمينان (2مورد 

 ثانيه از 10 ثانيه را فعال مي كند. محافظ درجه حرارت بيش از حد مدار شوفاژ، فعال مي شود اگر سنسور اطمينان ظرف اين 10سيستم يك تايمر به مدت 
°C105 فراتر رود. مداخله سيستم ايمني (در حالت آب گرم بهداشتي، گرمايش يا ضد يخ)، باعث بلوكه شدن شيرگاز مي شود. فرمان روشن شدن پمپ، بر 

حسب درخواست جاري يا سيركوالسيون  هاي احتمالي پيش بيني شده، فعال باقي مي ماند. 
 باشد، سيستم يك تايمر به مدت C105°: اگر در زمان درخواست روشن شدن مشعل (در حالت بهداشتي، گرمايش يا ضد يخ)دماي سنسور اطمينان بيش از 3مورد 

 نرسند، بلوكه شدن شيرگاز اتفاق مي افتد. C100° ثانيه را فعال مي سازد. اگر ظرف اين مدت، هر دو سنسور به زير 60حداكثر 
 را تشخيص دهد) در هنگام درخواست روشن شدن يا روشن بودن C 105°: مداخله سيستم محافظ درجه حرارت بيش از حد (سنسور اطمينان دماي بيش از 4مورد 

 مشعل، باعث بلوكه شدن شيرگاز مي شود.
- ترموستات دود عمل مي كند  4ايراد 

 دقيقه، ميكروپروسسور حالت 20در صورت باز شدن كنتاكت ترموستات دود در هنگام عملكرد دستگاه، مشعل بالفاصله خاموش مي شود و ايراد ايجاد مي شود. بعد از 
ترموستات دود را كنترل مي كند: اگر كنتاكت بسته باشد، مشعل مي تواند دوباره شروع به كار كند، در غير اين صورت دستگاه در حالت ايراد باقي مي ماند (وقتي ايراد 

  دقيقه اي حذف مي شود)20توسط سرويس كار مجاز بررسي و حل شود، با خاموش و روشن كردن دستگاه اين تاخير 
- ايراد سوييچ فشار هوا (بلوكه شدن)    5ايراد 

با هر درخواست روشن شدن مشعل، فن روشن مي شود و سوييچ فشار هوا بايد كنتاكت خود را ببندد. بعد از عملكرد سوييچ فشار هوا، چرخة روشن شدن انجام مي شود. 
 ثانيه از وقتي كه فن روشن مي شود، صورت نگيرد، ايراد ايجاد مي گردد. اگر هنگام خاموش شدن فن، كنتاكت دستگاه فشارسنج 15اگر عملكرد سوييچ فشار هوا ظرف 

بسته بماند، هيچ ايرادي ايجاد نمي شود. در درخواست بعدي روشن شدن، فن در انتظار باز شدن كنتاكت دستگاه فشارسنج، غيرفعال باقي خواهد ماند و اگر كنتاكت 
 ثانيه ايراد ايجاد مي شود. 15همچنان بسته بماند ، بعد از 

 دقيقه قطع شده (بلوكه شدن)  4 بار در 5- شعله 6ايراد 
 4 بار در مدت زمان 5 ثانيه قبل روشن باشد و به يكباره سيگنال(جريان يونيزاسون) شعله قطع شود، شعله خاموش مي شود. اگر اين شرايط 10اگر مشعل از حداقل 

 دستگاه راه اندازي مجدد مي شود). reset را ايجاد مي كند و بلوكه مي شود (با فشردن دكمه "6"دقيقه اتفاق بيفتد، سيستم كنترل شعله ايراد 
- باال رفتن بيش از حد درجه حرارت مبدل  8ايراد 

 فعال مي شود. اين ايراد روي صفحه نمايش ظاهر نمي شود: فقط در تاريخچة "8" باالتر مي رود، ايراد C99°هربار كه دماي سنسور دوگانة اطمينان/مدار شوفاژ از 
 برگردد. C90°ايراد ها ضبط مي شود. اين ايراد وقتي رفع مي شودكه دماي سنسور دوگانة اطمينان/مدار شوفاژ به زير 
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 مدار شوفاژ خراب  است NTC- سنسور 10ايراد 
سنسور دوگانة اطمينان/مدار شوفاژ دو سنسور يكسان را در درون خود دارد: هر دو براي ايمني (محافظت در مقابل درجه حرارت بيش از حد) و يكي از اين دو سنسور 

. خرابي هر يك از NTC رشته سيم براي هر سنسور، مانند  سنسورهاي عمومي 2 رشته سيم صورت مي گيرد يعني 4براي تنظيم دما بكار مي رود. سيم كشي سنسور با 
اين دو سنسور، كه به عنوان مدار كوتاه يا مدار باز تلقي مي شود، باعث غيرفعال سازي فرمان هاي روشن شدن مشعل مي گردد. در اين شرايط، هيچ درخواست 

 عملكردي نمي تواند صورت گيرد. با برطرف شدن خرابي، سيستم محافظ بالفاصله غيرفعال مي شود.
 آب گرم بهداشتي خراب است NTC- سنسور 11ايراد 

خرابي اين سنسور، كه به عنوان مدار كوتاه يا مدار باز تلقي مي شود، باعث غيرفعال سازي فرمان هاي روشن شدن مشعل فقط در هنگام عملكرد آب گرم بهداشتي 
 مي گردد. در اين شرايط فقط درخواست براي گرمايش شوفاژ مي تواند صورت گيرد. با برطرف شدن خرابي، سيستم محافظ بالفاصله غيرفعال مي شود.

 اطمينان خراب است NTC- سنسور 14ايراد 
سنسور دوگانة اطمينان/مدار شوفاژ دو سنسور يكسان را در درون خود دارد: هر دو براي ايمني (محافظت در مقابل درجه حرارت بيش از حد) و يكي از اين دو سنسور 

. خرابي هر يك از اين دو NTC رشته سيم براي هر سنسور، مانند سنسورهاي عمومي 2 رشته سيم صورت مي گيرد يعني 4براي تنظيم دما بكار مي رود. سيم كشي با 
سنسور، كه به عنوان مدار كوتاه يا مدار باز تلقي مي شود، باعث غيرفعال سازي فرمان هاي روشن شدن مشعل مي گردد. در اين شرايط، هيچ درخواست عملكردي 

نمي تواند صورت گيرد. با برطرف شدن خرابي، سيستم محافظ بالفاصله غيرفعال مي شود. 
ا  - ايراد سوييچ فشار هو15ايراد 

  ) ."5" ايجاد مي شود و دستگاه بلوكه مي شود (رجوع شود به ايراد "15" ساعت روي دهد ، ايراد شماره 24 ، پنج دفعه ظرف مدت "5"اگر ايراد شماره
 دقيقه (بلوكه شدن)  4- نرسيدن مدار شوفاژ به فشار مناسب ظرف مدت 23ايراد 

، شيرپركن برقي  P17=1- فقط با پارامتر 
بعد از شروع يك چرخة پر شدن مدار شوفاژ به صورت دستي يا اتوماتيك، در صورتي كه در پايان دقيقة چهارم، كنتاكت دستگاه فشارسنج آب هنوز باز باشد، برد 

 الكترونيكي شيربرقي را غيرفعال ساخته و حالتي از نوع بلوكه شدن را ايجاد مي كند.
 ساعت (بلوكه شدن)  24 بار پر شدن مدار شوفاژ در 3- 24ايراد 

، شير پركن برقي  P17=1- فقط با پارامتر 
 ساعت ممكن خواهند بود.  اين مطلب هم در حالت پر شدن 24 عملكرد متوالي شير برقي در 3با فعال سازي باردهي مدار شوفاژ از طريق كنترل از راه دور، فقط 

  ساعت، دستگاه ايرادي از نوع بلوكه شدن را فعال خواهد كرد.24دستي وهم درحالت پر شدن اتوماتيك صادق است. عمالً، در چهارمين درخواست در 
- ايراد در ولتاژ برق  34ايراد 

) به Vac 170 فعال مي گردد. اين ايراد درخواست ها را غيرفعال نمي سازد: كارت تا حد حداقل ولتاژ (حدود "34" مي شود، ايراد Vac180 هر بار كه ولتاژ شبكه كمتر از 
  شود.Vac 185كار ادامه خواهد داد و بعد از اين حد خاموش خواهد شد. اين ايراد وقتي برطرف مي شود كه ولتاژ شبكه بيشتر از 

- ايراد در فركانس برق  35ايراد 
) را به دستگاه بدهيم . Hz 50 كار كند؛ با اين حال الزم است پارامتر سرويس مربوطه (پيش گزيده برابر با Hz 60 يا Hz 50برد الكترونيكي قادر است با فركانس برق 

 فعال مي شود. اين ايراد با تغيير "35"وقتي برد الكترونيكي تضاد بين مقدار تعيين شده در پارامتر سرويس و فركانس عملي شبكه برق را شناسايي مي كند، ايراد 
 پارامتر برطرف مي شود.

 - فشار پايين مدار شوفاژ 37ايراد 
در صورت باز بودن كنتاكت سوييچ فشار آب در هنگام عملكرد دستگاه، مشعل بالفاصله خاموش مي شود و پمپ (اگر فعال باشد) متوقف مي گردد. با برطرف كردن 

 خرابي، سيستم محافظ بالفاصله غيرفعال مي شود.
- جدا شدن اتصال سنسورها از لوله مبدل  (بلوكه شدن) 41ايراد 

 ثانيه از زماني كه شيـر گاز باز مي شود فعال مي سازد. 15با هر درخواست روشن شدن مشعل در حالت گرمايش يا ضد يخ زدگي، سيستم يك تايمر را به مدت حداكثر 
  را حس كند، مراحل راه اندازي مي تواند ادامه يابد. در C1±°اگر قبل از سپري شدن زمان داده شده، درجه حرارت قرائت شده توسط سنسور مدار شوفاژ، تغييري در حد 

 ثانيه انتظار، تالش دوم براي روشن كردن آغاز مي شود. اگر قبل از سپري شدن زمان مذكور، درجه 10غير اين صورت، سيستم مشعل را خاموش مي كند و بعد از 
را حس كند، مراحل راه اندازي مي تواند ادامه يابد (شمارنده تالش ها صفر مي شود). در غير اين  C1±°حرارت قرائت شده توسط سنسور مدار شوفاژ، تغييري در حد  

 ثانيه انتظار، تالش سوم براي روشن كردن آغاز مي شود. اگر قبل از سپري شدن زمان مذكور، درجه حرارت 10صورت، سيستم مشعل را خاموش مي كند و بعد از 
را حس كند، مراحل راه اندازي مي تواند ادامه يابد (شمارنده تالش ها صفر مي شود). در غير اين صورت،  C1±°قرائت شده توسط سنسور مدار شوفاژ، تغييري در حد  

سيستم مشعل را خاموش مي كند و بلوكه شدن كنترل شعله روي مي دهد. فرمان روشن شدن پمپ، براي سيركوالسيون هاي پيش بيني شده، فعال باقي مي ماند. با هر 
درخواست روشن شدن مشعل در حالت آب گرم بهداشتي، سيستم محافظ با همان الگوريتم كار مي كند اما بر اساس سنسورآب گرم بهداشتي نه سنسور گرمايش. 

  فعال نيست.(Comfort) باشد. اين سيستم محافظ در حالت آسايش C2±°ضمنًا، تغيير مذكور بايد در حد  
- اختالف دماي سنسورهاي اطمينان و مدار شوفاژ 42ايراد 

 تغيير كند. C12°اين حالت محافظ وقتي فعال مي شود كه اختالف درجه حرارت حس شده توسط دو سنسور اطمينان و مدار شوفاژ، به مقدار مطلق، به ميزاني بيش از 
مداخلة سيستم محافظ، درهنگام يك درخواست (آب گرم بهداشتي، گرمايش يا ضد يخ زدگي)، باعث غيرفعال شدن فرمان هاي روشن شدن مشعل مي گردد. فرمان 
روشن شدن پمپ بر حسب نوع درخواست جاري يا به خاطر سيركوالسيون پيش بيني شده، فعال باقي مي ماند. اين حالت محافظ وقتي غيرفعال مي گردد كه اختالف 

  تغيير كند .C10°درجه حرارت حس شده توسط دو سنسور اطمينان و مدار شوفاژ، به مقدار مطلق، به ميزاني كمتر از 
- حفاظت از مبدل حرارتي 43ايراد 

 در ثانيه باشد، اين ايراد ايجاد C6°هم در حالت گرمايش و هم در حالت آب گرم بهداشتي، اگر افزايش درجه حرارت حس شده توسط سنسور مدار شوفاژ بيشتر از 
  برسد، اين ايراد به C40°مي شود. مداخلة سيستم محافظ باعث غيرفعال شدن فرمان هاي روشن شدن مشعل مي گردد. وقتي درجه حرارت سنسور مدار شوفاژ به زير 

طور خودكار از بين مي رود. 
 - قطع شدن سيم پيچ تدريجي 50ايراد 

 بالفاصله فعال مي شود. با برطرف شدن خرابي،  سيستم محافظ بالفاصله "50"در صورت باز بودن كنتاكت سيم پيچ تدريجي در هنگام عملكرد دستگاه، ايراد 
 غيرفعال مي شود.
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جدول ايرادها 
 

 راه حل علت احتمالي ايراد كد مربوطه

A01 روشن نشدن مشعل 

 بررسي مسير گاز ، تخليه هواي مسير نبودن گاز
 بررسي سيم كشي الكترود و يا تعويض الكترود الكترود معيوب
 بررسي شير گاز و تعويض آن در صورت نياز شير گاز معيوب

 تنظيم توان اشتعال مشعل توان اشتعال پايين

A02 عالمت شعله وجود دارد ولي مشعل خاموش است 
 بررسي الكترود و سيم آن الكترود معيوب

 بررسي برد الكترونيكي برد الكترونيكي معيوب

A03 سنسور اطمينان عمل مي كند 
 بررسي موقعيت و عملكرد سنسور شوفاژ سنسور مدار شوفاژ معيوب است
 بررسي پمپ واطمينان از چرخش آب در مدار شوفاژ عدم گردش آب در مدار شوفاژ

 تخليه هواي مدار شوفاژ وجود هوا در مدار

F04 

 )1ترموستات دود عمل مي كند (
 دقيقه 20(در اين حالت از كاركرد دستگاه به مدت 

 جلوگيري مي شود)

 بررسي ترموستات دود اتصال ترموستات باز است
 بررسي سيم كشي سيم كشي معيوب

 بررسي دودكش قطر نامناسب دودكش ياگرفتگي دودكش

F05 ) 2سوئيچ فشار هوا عمل نمي كند( 

 بررسي سيم كشي اتصال سوييچ فشار هوا باز است
 بررسي سيم كشي سيم كشي معيوب
 بررسي سوييچ فشار هوا نقص در ديافراگم

 اصالح مسير دودكش دودكش نامناسب و يا دودكش مسدود

A06  دقيقه قطع شده4 بار در 5شعله  
 بررسي فشار گاز اصلي پايين بودن فشار گاز اصلي
 بررسي و تنظيم فشار گاز مشعل عدم تنظيم فشار گاز مشعل

F08 
باال رفتن بيش از حد درجه حرارت مبدل 

(اين ايراد روي صفحه نمايش ظاهر نمي شود) 

 بررسي موقعيت و عملكرد سنسور شوفاژ سنسور مدار شوفاژ معيوب است
 بررسي پمپ واطمينان از چرخش آب در مدار شوفاژ عدم گردش آب در مدار شوفاژ

 تخليه هواي مدار شوفاژ وجود هوا در مدار

F10 ايراد در سنسور مدار شوفاژ 
 سنسور معيوب

 سيم كشي معيوب بررسي سيم كشي و يا تعويض سنسور
 قطعي اتصاالت سيم كشي

F11 ايراد در سنسور مدار آبگرم بهداشتي 
 سنسور معيوب

 سيم كشي معيوب بررسي سيم كشي و يا تعويض سنسور
 قطعي اتصاالت سيم كشي

F14 ايراد در سنسور اطمينان 
 سنسور معيوب

 سيم كشي معيوب بررسي سيم كشي و يا تعويض سنسور
 قطعي اتصاالت سيم كشي

A15  ايرادF05 5 ساعت روي داده 24 بار ظرف مدت 

 بررسي سيم كشي اتصال سوييچ فشار هوا باز است
 بررسي سيم كشي سيم كشي معيوب
 بررسي سوييچ فشار هوا نقص در ديافراگم

 اصالح مسير دودكش دودكش نامناسب و يا دودكش مسدود
F34  بررسي شبكه برق ايراد در منبع برق شهر  ولت مي باشد170ولتاژ برق مصرفي كمتر از 

F35 وجود نوسان در فركانس برق مصرفي 
 بررسي شبكه برق ايراد در منبع برق شهر

 P08تنظيم صحيح پارامتر فركانس  تنظيم اشتباه پارامتر فركانس

F37 فشار پايين مدار شوفاژ 
 مدار پر شود پايين بودن بيش از اندازه فشار

 بررسي سوئيچ فشار آب سوئيچ فشار آب قطع و يا معيوب مي باشد

A41 سنسورمدارشوفاژ و يا سنسورآبگرم بهداشتي از لوله  ايراد در موقعيت سنسورها
 بررسي موقعيت و عملكرد صحيح  سنسورها جدا شده است

F42 تعويض سنسور سنسور معيوب ايراد در سنسور گرمايش 

F43 سيستم حفاظت از مبدل حرارتي عمل  مي كند 
 بررسي پمپ سيركوالتور عدم گردش آب در سيستم

 تخليه هواي مسير وجود هوا درمسير
F50 بررسي سيم كشي قطعي در سيم كشي ايراد در سيم پيچ تدريجي شير گاز 

 
 - در مدل هاي فن دار2- در مدل هاي بدون فن 1
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- منوي سرويس  6-11
، "tS" ،"In" گرمايش، امكان انتخاب /+ ثانيه صورت مي گيرد. با فشردن دكمه هاي -10 به مدت resetدسترسي به منوي سرويس برد الكترونيكي، با فشردن دكمة 

"Hi" يا "rE" .وجود خواهد داشت "tS" ،منوي پارامترهاي شفاف است "In" ،منوي اطالعات "Hi" منوي تاريخچه و "rE" قسمت حذف اطالعات منوي تاريخچه 
  يك بار فشرده شود.RESETوقتي كه منو انتخاب شد، براي دسترسي به آن، الزم است، دكمة مي باشد. 

"tS" نوي پارامترهاي شفافم -
  پارامتر شفاف مجهز است كه از طريق كنترل از راه دور (منوي سرويس) نيز قابل تغيير هستند:17برد الكترونيكي به 

 

ور 
ه د

ز را
ل ا

نتر
ك

ي 
نيك

ترو
الك

رد 
 ب

 
 

شـرح پارامترها 

 
 
 

 محدوده 

ده 
گزي

ش 
پي

 
 
 

محدوده  
ده 

گزي
ش 

پي

 
 
 

محدوده  

ده 
گزي

ش 
پي

01 P01  گاز شهر (متان)0انتخاب نوع گاز = 
 LPG( 0=گاز مايع (1

 = گاز شهر (متان)0
 LPG( 0=گاز مايع (1

 = گاز شهر (متان)0
 LPG( 0=گاز مايع (1

02 P02  سرعت گرمايش مدار شوفاژ°C20-1   5در دقيقه °C20-1   5در دقيقه °C20-1   5در دقيقه 
03 P03  2 دقيقه 0- 10 2 دقيقه 0- 10 2 دقيقه 0- 10زمان انتظار گرمايش بعدي مدار شوفاژ 
04 P04  6 دقيقه 0- 20 6 دقيقه 0- 20 6 دقيقه 0- 20سيركوالسيون بعد از گرمايش شوفاژ 
05 P05  حداكثر دماي مدار شوفاژ°C85-31  85 °C85-31  85 °C85-31  85 

06 P06 

خاموش  شدن مشعل درحالت  
آب گرم  بهداشتي 

= ثابت 0
= منوط به نقطه تنظيم 1
 1=تأسيسات خورشيدي2
 2=تأسيسات خورشيدي3

0 

= ثابت 0
= منوط به نقطه تنظيم 1
 1=تأسيسات خورشيدي2
 2=تأسيسات خورشيدي3

0 

= ثابت 0
= منوط به نقطه تنظيم 1
 1=تأسيسات خورشيدي2
 2=تأسيسات خورشيدي3

0 

07 P07  حداكثر دماي آب گرم بهداشتي°C65-55  55 °C65-55  55 °C65-55  55 

08 P08  فركانس برقHz=050   
Hz=160 0 Hz=050   

Hz=160 0 Hz=050   
Hz=160 0 

09 P09  100 0%-100 100 0%-100 100 0%-100حداكثر توان گرمايش شوفاژ 
10 P10  50 0%-60 50 0%-60 50 0%-60توان روشن شدن دستگاه 

11 P11 
= تركيبي لحظه اي 1انتخاب نوع پكيج  

 استفاده نشده= 2
 استفاده نشده= 3

1 
= تركيبي لحظه اي 1
 استفاده نشده= 2
 

1 
= تركيبي لحظه اي 1
 استفاده نشده= 2
 

1 

12 P12   80تغيير ندهيد  80تغيير ندهيد  80تغيير ندهيد درجه حرارت كاركرد درحالت آب گرم  بهداشتي 
13 P13  100 0%-100 100 0%-100 100 0%-100حداكثر توان در حالت آب گرم بهداشتي 
14 P14   0 0%-100 0 0%-100 0 0%-100توان حداقل مطلق 

15 P15 
زمان هوادهي فن بعد از خاموش شدن مشعل 

(فقط مدلهاي فن دار) 
 ثانيه 5= 0
 ثانيه 5= 0 0 ثانيه 50= 1

 ثانيه 5= 0 0 ثانيه 50= 1
 0 ثانيه 50= 1

16 P16 
سيركوالسيون بعد از توليد آب گرم بهداشتي 

(فقط براي پكيج تركيبي لحظه اي) 
 ثانيه 5-0
 ثانيه 5-0 0 

 ثانيه 5-0 0 
 0 

17 P17 
= بدون عملكرد LC31 0انتخاب عملكرد برد 

= شير پركن برقي  1
 پمپ تاسيسات خورشيدي= 2

0 
= بدون عملكرد 0
= شيرپركن برقي  1
 پمپ تاسيسات خورشيدي= 2

0 
 

  

rev.00 برد=DBM02.1)FERROLI (rev.00 & rev.0110نسخه نرم افزاري  11نسخه نرم افزاري  12 -نسخه نرم افزاري 
rev.01 برد=DBM02.1A فقط) FERROLI(  .مقاديري كه بايد به پارامترهاي داده شوند

 
  /+گرمايش، امكان مرور ليست پارامترها به ترتيب صعودي يا نزولي وجود خواهد داشت. براي تغيير مقدار يك پارامتر، كافي است دكمه هاي-/+با فشردن دكمه هاي -

 (TEST)آب گرم بهداشتي را فشار دهيد؛ تغييرات به صورت خودكار ذخيره خواهد شد. پارامترهاي حداكثر توان گرمايش و توان روشن شدن مي توانند در حالت تست 
 را يك بار فشار دهيد. خروج از منوي سرويس برد الكترونيكي، resetنيز تغيير يابند (به بخش مربوطه رجوع شود). براي برگشتن به منوي سرويس كافي است دكمة 

  ثانيه، صورت مي گيرد.10 به مدت resetبا فشردن دكمة 
"In" نوي اطالعاتم -

برد الكترونيكي قادر خواهد بود اطالعات زير را نمايش دهد: 
 t01  دماي سنسورNTC گرمايش (°C)  125 و 05بين °C  
 t02  دماي سنسورNTC بهداشتي (°C)  125 و 05بين °C  
 t03  دماي سنسورNTC ايمني (°C)  125 و 05بين °C  
 

L04 حداقل %000 (%)فعلي مشعل  توان =
= حداكثر 100%

 

 F05  جريان يونيزاسيون الكترود تشخيص شعله(μA) 00 مشعل خاموش = 
 

 بهداشتي را فشار دهيد؛ در /+ گرمايش، امكان مرور ليست اطالعات وجود خواهد داشت. براي نمايش مقدار آنها، كافي است دكمه هاي -/+با فشردن دكمه هاي -
 را يك بار فشار دهيد. خروج از منوي resetصورتي كه سنسور آسيب ديده باشد، خط تيره نشان داده مي شود. براي برگشتن به منوي سرويس كافي است دكمة 

  ثانيه، صورت مي گيرد.10 به مدت resetسرويس برد الكترونيكي، با فشردن دكمة 
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"Hi" نوي تاريخچهم -
 ايراد 10: نشانگر قديمي ترين ايراد از H10: نشانگر جديدترين ايراد است كه رخ داده است. H1 ايراد آخري دستگاه را به حافظه بسپرد: 10برد الكترونيكي قادر است 

 گرمايش، امكان مرور /+ نيز نمايش داده مي شوند. با فشردن دكمه هاي -OpenThermآخري مي باشد . كدهاي ايراد هاي ضبط شده، روي منوي كنترل از راه دور 
 آب گرم بهداشتي را فشار دهيد. خروج از منوي سرويس برد الكترونيكي، با /+ليست ايراد ها وجود خواهد داشت. براي نمايش مقدار آنها، كافي است دكمه هاي -

 ثانيه، صورت مي گيرد. 10 به مدت resetفشردن دكمة 
"rE"-  حذف اطالعات تاريخچه 

در اين حالت برد الكترونيكي به طور   ثانيه، امكان حذف كلية ايراد هاي ضبط شده در منوي تاريخچه وجود خواهد داشت؛3 به مدت eco/comfortبا فشردن دكمة 
 را يك بار resetاتوماتيك از منوي سرويس خارج خواهد شد و ايرادات ثبت شده در تاريخچه پاك مي شود . اما براي برگشت به منوي سرويس، كافي است دكمة 

 فشاردهيد.
 
 - ساير عملكردها6-12
. سيستم ضد گيرپاژ پمپ 1

 30 ثانيه فعال مي شود. به محض اين كه برق برد الكترونيكي تامين  شود، اولين چرخة ضد گيرپاژپمپ بعد از 5 ساعت عدم فعاليت، به مدت 24پمپ دستگاه بعد از 
 ثانيه انجام مي شود.

. سيركوالسيون بعد از گرمايش 2
 برسد، پمپ غيرفعال مي شود. اگر درجه حرارت قرائت C25°در طول مدت سيركوالسيون بعد از گرمايش، اگر درجه حرارت قرائت شده توسط سنسور گرمايش به زير 

  برسد، پمپ فعال مي شود. اين الگوريتم در طول تمام مدت سيركوالسيون بعد از گرمايش فعال است.C25°شده توسط سنسور گرمايش به باالي  
. كاركرد فن بعد از خاموش شدن مشعل 3

  ثانيه بعدي فعال باقي مي ماند.50يابد. هربار كه مشعل خاموش مي شود، فن براي ، زمان كاركرد فن افزايش مي1 روي P15با قرار دادن پارامتر 
. سيركوالسيون بعد ازتوليد آب گرم بهداشتي 4

 ثانيه، اگر در خاتمة درخواست  توليد آب گرم 5 تا 1 روي  P16 و براي پكيج تركيبي لحظه اي در دسترس است. با قراردادن پارامترP11=1اين عملكرد با پارامتر 
  قرار داشته باشد، پمپ فعال مي شود .60oCبهداشتي، سنسور گرمايش در درجه حرارتي باالتر از 

. توان حداقل مطلق 5
اين پارامتر براي افزايش توان حداقل دستگاه در هنگام تمام انواع درخواست هاي بكار مي رود: گرمايش،آب گرم بهداشتي و غيره. و در صورت پايين بودن فشار مدار 

 گاز، مي تواند مفيد واقع شود.
. سيم پيچ تدريجي 6

براي انتخاب نوع گاز، به منوي پارامترها رجوع شود. 
 120mA±7,5%-20 شدت جريان برق (گاز شهري)   : 

 LPG :(30-165mA±7,5%شدت جريان برق (گاز مايع 
 در صورت بروز اتصال كوتاه در اتصاالت برقي شير گاز، برد الكترونيكي مجهز به محافظ مي باشد .

. سخت افزار  7
 230Vac + 10%,-15%ولتاژ: 

 50Hz±5%فركانس: 
 (محافظ فاز و نول) 3.15A  F  250Vac فيوز از نوع 2محافظ: 

 
 نيز كار كند. 180Vacبرد الكترونيكي قادر است با ولتاژ برق معادل 

 اما در اين صورت، حداكثر جريان سيم پيچ تدريجي و در نتيجه عملكرد صحيح شير گاز را تضمين نمي كند.
. اطالعات نرم افزار 8

  )12 ثانيه، نسخة نرم افزاري آن را نمايش مي دهد ( مثال نسخه 5هر بار كه برق برد الكترونيكي تأمين مي شود، صفحه نمايش به مدت 
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