
 تٌام خدا

 دستَرالعول ًصة ٍ راّثزی دستگاُ َّضوٌد هَتَرخاًِ کَثز

 تعزیف دستگاُ َّضوٌد هَتَرخاًِ : -1

دستگاُ َّضوٌد هَتَرخاًِ عثارت است اس یک کٌتزلز کِ هَتَرخاًِ را تَسظ ًزم افشار کٌتزل هیکٌد . 

ّا تَسظ سیستن َّضوٌد اًجام هیطَد . الثتِ تیپ هَتَرخاًِ ّای  در دًیا سالْاست کٌتزل هَتَرخاًِ

ایزاى تا هَتَرخاًِ ّای ارٍپا هتفاٍت است تٌاتزایي السم است سیستن َّضوٌد تزای هَتَرخاًِ ّای 

 ایزاًی تَهی ساسی ضَد .

 هشیت سیستن َّضوٌد هَتَرخاًِ : -2

اختواى تٌظین هیٌواید ٍ لذا حزارت تیص سیستن َّضوٌد دهای هَتَرخاًِ را تز اساس ًیاس لحظِ ای س

اس حد تَلید ًوی ضَد ٍ تٌاتزایي هیشاى پزت حزارتی تجْیشات کاّص هی یاتد ٍ هصزف اًزصی کاّص هی 

 یاتد . عالٍُ تز آى استْالک تجْیشات ًیش کاّص خَاّد یافت . 

لل دُ درصد هیشاى کاّص هصزف هَتَرخاًِ تَسظ سیستن َّضوٌد تزای ساختواى ّای هسکًَی حدا

 در تعضی ساختواًْا کاّص هصزف ثثت ضدُ است .هی تاضد کِ تز اساس هستٌدات تا چْل درصد ًیش 

هیشاى کاّص هصزف ساختواًْای اداری کِ در ساعات کار دٍلتی فعال ّستٌد حدالل چْا=ل درصد 

 هیثاضد .

 

 ًحَُ ًصة دستگاُ :

َاًٌد دستگاُ َّضوٌد هَتَرخاًِ را تزای اضٌد هیتافزادی کِ هَتَرخاًِ را تطٌاسٌد ٍ تا تزق ّن آضٌا ت -1

 ًصة ًوایٌد  هَتَرخاًِ ّای ای کَچک

 : ًصة سٌسَرّا -2

 سٌسَر دهای َّای آساد : در َّای آساد در هکاًی کِ آفتاب ٍ حزارت ًثاضد ًصة گزدد  -

ًصة هیگزدد ٍ رٍی آى عایك گزدد .  سٌسَر دهای آب رادیاتَر : کِ رٍی کلکتَر رفت هَتَرخاًِ -

 سٌسَر تاید رٍی کلکتَر هحکن تستِ ضَد . ًَار چسة پزایوز گشیٌِ خَتی است .

سٌسَر آب گزم هصزفی : ایي سٌسَر رٍی لَلِ آب گزم هصزفی رفت ًصة هیطَد . رٍی آى عایك  -

ب گزم هصزفی ضَد ٍ هحکن ضَد . تزای کاّص تیطتز هصزف پیطٌْاد هیطَد در ساختواًْایی کِ آ

 السم ًیست ایي سٌسَر ًصة ًگزدد ٍ تزای راٌّوایی تا خدهات پس اس فزٍش تواس تگیزید .

 : اتصال خزٍجیْا -3

 

 



 تاتلَ تزق هَتَرخاًِ لثل اس َّضوٌد ساسی :

 
 

 رٍش اتصال تاتلَ تزق هَتَرخاًِ تِ دستگاُ َّضوٌد :

 



 آهپز گزفتِ ضَد . 16ٍ اس یک کلید هیٌیاتَری  تزق اصلی َّضوٌد اس تاتلَ اصلی هَتَرخاًِ -

زدد ٍ فزهاى سیستن َّضوٌد تِ عٌَاى تزق تزق ٍرٍدی کلید هیٌیاتَری تجْیشات هَتَرخاًِ لغع گ -

 ٍرٍدی تِ آى هتصل گزدد .

تٌظیوات دستگاُ : کلید ٍرٍد را ًگِ دارید تا دستگاُ ٍارد تٌظیوات گزدد .تا فطزدى ّز تار کلید ٍرٍد  -4

 تٌظیوات ًوایص دادُ هیطَد .یکی اس 

1- Boiler Temp0 را تٌظین هیٌواید . هعوَال ایي  هَتَرخاًِ : ایي پاراهتز ضیة هٌحٌی حزارتی

تٌظین گزدد در دهای صفز درجِ  65درجِ تٌظین هیگزدد . ٍلتی ایي پاراهتز  65ز رٍی پاراهت

دُ درجِ دهای هَتَرخاًِ ٍ در دهای هٌفی  55در دهای دُ دهای هَتَرخاًِ  65دهای هَتَرخاًِ 

 درجِ خَاّد تَد 75

2- ADJ WATER  دهای آب گزم هصزفی تَسظ سیستن َّضوٌد هحاسثِ هیگزدد . عدد ایي :

گشیٌِ ّز چِ تاضد تا دهای هحاسثِ ضدُ تَسظ سیستن َّضوٌد جوع هیگزدد . هعوَال ایي 

 پاراهتز صفز هیثاضد .

3- ADJ DATE ایص ساختواى تَسظ دهای َّای آساد : در ساختواًْای اداری هیشاى پیص گزه

هحاسثِ هیگزدد . هثثت تَدى ایي پاراهتز تاعث افشایص ساعات پیص گزهایص ٍ هٌفی تَدى 

 تاعث کاّص ساعات پیص گزهایص خَاّد ضد . ایي پاراهتز هعوَال صفز هیثاضد .

4- Set Room Temp   ِتزای . ساختواًْایی است کِ سٌسَر داخلی دارًد : ایي پاراهتز هزتَط ت

 اعالعات تیطتز تا خدهات پس اس فزٍش تواس تگیزید

5- Weekly Hours   ًِتٌظیوات ّفتگی ساعت کار هَتَرخا : 

کلید چپ را تشًید تا ٍارد تٌظین ّفتگی ضَد . ساعات کار ّفتگی را تٌظین ًوایید . پس اس  -

را تشًید تا عثارت  YES کلید ًوایص دادُ هیطَد . ?SAVEتٌظین ساعت کار ضٌثِ تا جوعِ عثارت 

SET UP . ًوایص دادُ ضَد ٍ تٌظیوات ثثت گزدد 

 ًوایص دادُ هیطَد .  OFFتٌظین کٌید کِ عثارت  24تزای تٌظین رٍسّای تعغیل ساعت کار را  -

 ساعت پیص گزهایص تَسظ دستگاُ َّضوٌد هحاسثِ هیگزدد . تٌاتزایي ساعت آغاس کار  -

 ساختواى را تٌظین ًوایید ٍ سیستن َّضوٌد تز اساس َّای آساد ، هیشاى ساعات پیص گزهایص  

 را هحاسثِ هیٌواید تا در ساعت تٌظیوی ساختواى گزم تاضد . 

6- PASSWORD ُتٌظیوات داخلی دستگا : . 

7- START PUMP  هٌاسة است . 16: دهایی کِ پوپ رادیاتَر استارت هیطَد . هعوَال 

8- AVE  : . ساعات هتَسظ گیزی دها . هعوَال سِ تٌظین هیطَد 

 

 

 


