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دفترچه آمو زش فنی ISATIS NEW STAR 26FF & MEHR 26FF

هَد گرهايص هرکسی
80 °C

گسترُ عولیاتی هَد گرهايص

30 °C

 ثب اًتخبة دکوِ هَد
 اس طزیك تزهَستبت اتبلی

درخواست گرمایش

کنترل فشار آب

فطبر آة تَسط پزضزسَییچ آة در هذار چک ضذُ
درصَرت صحت فطبر آة هزاحل ثؼذ ثِ تزتیت اًدبم
هی گیزد ٍ در صَرت ًمص  ،خطبی E1ظبّز هیطَد .

پمپ روشه میشود

پوپ ثب دٍر تٌظین ضذُ ضزٍع ثِ کبر هیکٌذ
پوپ دارای سِ دٍر هیجبضذ

في ضزٍع ثِ کبر هیکٌذ

فه روشه میشود

مذار پرشرسوییچ
هوا چک میشود

گروه گاز فعال
میشود

تشخیص شعله

کنترل دمای حذ

ثؼذ اس رٍضي ضذى في هذار پزضزسَییچ َّا تَسط
اختالف فطبر ایدبد ضذُ ثستِ هی ضَد

ثؼذ اس ٍصل ضذى هذار پزضزسَییچ َّا لسوتْبی سیز فؼبل
هیطًَذ
ضیز گبس
خزلِ سى
اگز ضؼلِ تَسط الکتزٍد تطخیص ضؼلِ ،تطخیص دادُ
ًطَد پکیح خبهَش ضذُ ٍ دستگبُ ثب خطبیE2
هتَلف هی گزدد

دهبی حذ تَسط تزهَستبت حذ ٍالغ در هذار رفت
گزهبیص کٌتزل هی ضَد در صَرت ثزٍس هطکل،
خطبی E7ثز رٍی صفحِ ًوبیص ظبّز هیطَد

پایان درخواست گرمایش
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دفترچه آمو زش فنی ISATIS NEW STAR 26FF & MEHR 26FF

هَد آتگرم تْذاضتی
60 °C

گسترُ عولیاتی هَد آتگرم تْذاضتی

 اس طزیك فلَهتز ( ثب ثبس ضذى ضیز آة گزم
هصزفی)

درخواست آبگرم
مصرفی

کنترل فشار آب

فه روشه میشود

30 °C

فطبر آة تَسط پزضزسَییچ آة در هذار چک هیطَددر
صَرت ًمص در فطبر آة خطبی E1ثز رٍی صغحِ
ًوبیص ظبّز هی ضَد

در صَرت ثبس ثَدى هذار پزضزسَییچ َّا في ثب سزػت
ثبثت ضزٍع ثِ کبر هی کٌذ

مذار پرشرسوییچ

ثؼذ اس رٍضي ضذى في هذار پزضزسَییچ َّا تَسط
اختالف فطبر ایدبد ضذُ داخل هحفظِ احتزاق ثستِ
هیطَد در صَرت ثزٍس هطکل خطبی E6ظبّز هیطَد

گروه گاز فعال

ثؼذ اس ٍصل ضذى هذار پزضزسَییچ َّا لسوتْبی سیز فؼبل
هیطًَذ
ضیز گبس
خزلِ سى

هوا چک میشود

میشود

تشخیص شعله

مذوالسیون شعله

کنترل دمای حذ

اگز ضؼلِ تَسط الکتزٍد تطخیص ضؼلِ ،تطخیص دادُ
ًطَد پکیح خبهَش ضذُ ٍ دستگبُ ثب خطبی E2هتَلف
هی گزدد

هذٍالسیَى ضؼلِ ثیي حذ اکثز تَاى آثگزم ثْذاضتی ٍ
حذالل تَاى ضؼلِ تَسط سٌسَر آثگزم ثْذاضتی اًدبم
هی ضَد

دهبی حذ در سیستن تَسط تزهَستبت حذ ٍالغ در
هسیز رفت آثگزم ثْذاضتی کٌتزل هیطَد

پایان درخواست
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فاًکطي ضذ يخ زدگی
ٍضؼیت ضذ یخ سدگی تب هبداهی فؼبل است کِ :
دستگبُ در حبلت آهبدُ ثِ کبر ثبضذ :
 )1دستگبُ ثِ ثزق ثبضذ ٍ دکوِ  ON /OFFثزرٍی ٍضیؼیت

 ONثبضذ

 )2فطبر دستگبُ کوتز اس ً /6 barجبضذ
 )3گبس دستگبُ ٍصل ثبضذ
ایي ٍضؼیت ثِ دهبی تطخیص دادُ ضذُ تَسط سٌسَ ر  NTCrهذار ضَفبص ثستگی دارد ٍ ثطزح سیز ػول هی ًوبیذ
ضزایط
ٍضؼیت اٍل

اگز دهب پبییي تز اس  8°Cثبضذ

ٍضؼیت دٍم

 3ثبضذ °Cدهب پبییي تز اس

ػولکزد

پبیبى فبًکطي

پوپ رٍضي هیطَد

تب دهب ثِ ثبالتز اس 15°C

هطؼل ٍ پوپ رٍضي

ثزسذ
تب دهب ثِ ثبالتز اس 33°C
ثزسذ

سٌسَر جرياى آب ( فلَهتر)

ٍظیفِ فلَهتز تطخیص خزیبى آة در هذار آثگزم ثْذاضتی است .ثِ ایي هؼٌب کِ ثب درخَاست آثگزم ثْذاضتی اس طزف هصزف کٌٌذُ
پکیح را در هَد آثگزم ثْذاضتی فؼبل هی کٌذ
 )1دستگبُ ثز رٍی هذ آثگزم ثْذاضتی رٍضي هیطَد.
 )2اگز دستگبُ در ٍضؼیت ضَفبص ثبضذ ٍضؼیت دستگبُ را ثطَر اتَهبتیک ثز رٍی هذ آثگزم ثْذاضتی تغییز هیذّذ.
سٌسَر ًطاى دٌّذُ دها ()NTC
ٍظیفِ  NTCتطخیص دهب ٍ اػالم آى ثِ ثزد اصلی است

پرضرسَيیچ آب

خْت کٌتزل فطبر آة در هذار گزهبیص پزضزسَییچ آة
تؼجیِ ضذُ است.
در صَرت کوجَد فطبر آة سیستن گزهبیص  ،پزضزسَییچ آة
ایي کوجَد را ثِ ثزد اػالم هیکٌذ ٍ دستگبُ ثب خطبی E1
هتَلف هیطَد.
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ضیرپرکي
ٍظیفِ ضیزپزکي تبهیي آة داخل هذار گزهبیص است ( تَخِ داضتِ ثبضیذ در سهبًی کِ هیخَاّین پکیح تٌْب در ٍضؼیت ثْذاضتی فؼبل کٌین ٍ یب ایٌکِ
ٌَّس رادیبتَر ّب ًصت ًیست هیجبیست رفت هذار گزهبیص را ثِ ثزگطت ٍصل ًوبیین ٍ فطبر هذار گزهبیص را ثز رٍی 1/ 5ثبر لزار دّین)

پوپ
ٍظیفِ پوپ در دستگبُ تک هجذل چزخص آة در هذار گزهبیطی است.پوپ اس ًَع گزاًذفَس ٍ سِ سزػت هیجبضذ کِ ثصَرت دستی لبثل تٌظین
است.
سیستم ضد جام پمپ :ثب گذضت ّز 21سبػت اس آخزیي هصزف آة یب فؼبلیت،پوپ ثوذت 20ثبًیِ ثطَر خَدکبر رٍضي هی ضَد تب اس خبم
کزدى پوپ خلَگیزی گزدد

پمپ پکیج ایساتیس 26

)P1(W
45
l
70 ll
95 lll

)L1/1(A
0.21
0.32
0.41

پمپ پکیج مـهر 26

)(W
35
l
48 ll
63 lll

)(A
0.16
0.21
0.28

GRUNDFOS

WILO
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َّاگیر اتَهاتیک
ٍظیفِ َّاگیز اتَهبتیک خبرج کزدى َّای داخل هذار گزهبیص است

ترهَستات حذ
سٌسَر هَخَد ثز رٍی هجذل کِ اس گزدش ًبلص آة هحبفظت هی کٌذ (هَد گزهبیص هزکشی) ٍ حفبظت در ثزاثز دهبی ثیص اس حذ (هَد آثگزم ثْذاضتی) در سهبى
فؼبل ضذى تزهَستبت حذ ،پکیح خبهَش ضذُ ٍ ثزرٍی صفحِ ًوبیص خطبیً E7وبیص دادُ هیطَد

هحل لزار گیزی تزهَستبت حذ ثز لَلِ رفت هذار گزهبیطی ٍ ثز رٍی لَلِ رفت هذار آثگزم ثْذاضتی است.
دهبی حذ هذار آثگزم ثْذاضتی 80درخِ سبًتیگزاد است.
دهبی حذ هذار ضَفبص 90درخِ سبًتیگزاد است.

هثذل اصلی
سبختوبى هجذل اس خٌس هس ثَدُ کِ ثب رًگ سیلیکًَی ثِ هٌظَر هوبًؼت اس خَردگی ًبضی اس آة ٍ َّا ٍ رطَثت پَضبًذُ ضذُ است .
ایي ًَع هجذل دارای یک سبختبر " لَلِ ّن هحَر " است کِ آة هذار ضَفبص در لَلِ ثیزًٍی هیجبضذ آة هذار آثگزم ثْذاضتی اس لَلِ داخلی ػجَر هی کٌذ .
ّز دٍ هذار در خالف خْت ّن خزیبى دارًذ تب تجبدل گزهبیی ثب یکذیگز را ثْجَد ثخطٌذ  ،ثب ایي تَصیف کِ در هَد آة گزم هصزفی پوپ خبهَش است .

1

2

)1
)2
)3
)4

STM
0068

3

خروجی آبگرم مصرفی
ورودی آب سرد
ورودی مدار اصلی
خروجی مدار اصلی

4

مدار گرمایش
مدار آبگرم بهداشتی
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هٌثع اًثساط
هٌجغ ضبهل  2ثخص هیجبضذ کِ تَسط یک صفحِ دیبفزاگن الستیکی اس ّن هدشا ضذُ است .در یک ثخص آى ًیتزٍصى ٍ ،در ثخص دیگز آة هذار گزهبیص است .
در سهبًی کِ حدن آة (ثذلیل گزم ضذى) افشایص هیبثذ .ایي افشایص حدن تَسط هٌجغ اًجسبط خذة هیطَد ٍ در سهبًی کِ ثِ ػلت سزد ضذى حدن آة کبّص
یبفت کوجَد آة اس طزیك هٌجغ اًجسبط تبهیي هی گزدد.

هطخصات فٌی
ظزفیت
حذ اکثز دهبی کبری
فطبر ًیتزٍصى
حذاکثز فطبر کبری

6 liters
90°C
1 bar
3,0 bar

ضیر اطویٌاى:
ّیذرٍلیکآة داخل سیستن را تخلیِ ٍ فطبر را ثِ سیز سِ ثبر
،
در سهبًی کِ فطبر آة هذار گزهبیص ثیص اس سِ ثبر ثزسذ ضیزاطویٌبى خْت حفبظت اس هذار
کبّص هیذّذ تب ثِ هذار گزهبیص صذهِ ٍارد ًطَد.
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ضیر گاز
ضیزگبس دستگبُ ایسبتیس اس ًَع  SIT 845 SIGMAاست کِ ضبهل دٍ ثَثیي  220 vخْت لطغ ٍ ٍصل خزیبى گبس ٍ یک
خزیبى ( )24v DCخْت کٌتزل فطبر گبس خزٍخی (کِ هذٍالسیَى ضؼلِ را ثز ػْذُ دارد  ).هی ثبضذ  .ضیز گبس دستگبُ ایسبتیس
سبسگبری کبهل ثب گبسّبی G 31پزٍپبى G 30 ،ثَتبى  G 20 ،گبس طجیؼی دارد.

1
2
3
4
5

ٍرٍدی گبس
تؼییي فطبر گبس ٍرٍدی
تٌظین حذالل ٍحذاکثز احتزاق
فطبر گبس خزٍخی
خزٍج گبس

پزٍپبى G 31

ثَتبى G 30

گبس طجیؼی G 20

25 mbar

20 mbar

17 mbar

فطبر کبری هدبس

الکترٍد جرقِ زى ٍ يَى تطخیص ضعلِ
هطؼل دارای یک الکتزٍد خزلِ سى ٍ یک یَى تطخیص ضؼلِ هی ثبضذ .
ٍ ارتفبع آى ّب اس هحل اتصبل ثِ ثزًز حذاکثز 4هیلیوتز ثبضذ کَچکتزیي ًمص در تطخیص ضؼلِ هَخت خبهَضی ایوي دستگبُ هیطَد.
ثزًز اس ًَع  12سیگلَری هی ثبضذ.
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في
 32Wثب دٍر ثبثت
في  ،تخلیِ هؤثز ٍ هطوئي گبسّبی حبصل اس احتزاق اس طزیك خزٍخی (سبیش ٍ ) 6 cmهکص َّای تبسُ اس طزیك اختالف فطبر ایدبد ضذُ در داخل هحفظِ احتزاق
(لَلِ سبیش  ) 10 cmرا اًدبم هی دّذ .

تَْيِ هتعاقة
ثؼذ اس درخَاست آثگزم ،یک سیکل تَْیِ هتؼبلت (تَسط پوپ ٍ في) اًدبم هی گیزد

پرضرسَيیچ َّا
ٍظیفِ پزضزسَییچ َّا تبییذ صحت کبرکزد في هیجبضذ .درصَرت خزاثی خطبی  E6ثز رٍی صفحِ ًوبیص ظبّز هی گزدد.

L
max==34m
MAX
M
سیستن ّای خرٍج دٍد ( هحفظِ احتراق تستِ)
3M

سیستن دٍدکص ّن هحَر(دوجداره) ) ( 60*100

STM 0034
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ترد الکتريکی

پکیح ایسبتیس دارای سِ ثزد الکتزیکی هیجبضذ  ) 1ثزد اصلی

 ) 2ثزد صفحِ ًوبیص

 ) 3ثزد صفحِ کلیذ

3
1
2

هحل ًصت  ICصفحِ ًوبیص

3

2

عمکرد

1

S1

فمط ثزای گزهبیص

S1

گزهبیص ٍ آثگزم ثْذاضتی

S2

گزهبیص اس کف

S2

اتصبل ثِ رادیبتَر

S3

دٍ هجذل

S3

تک هجذل

S4

هذ تبثستبًِ سهستبًِ

S4

هذ کبهفَرت  45 - 35درخِ سبًتیگزاد
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برد اصلی قدیم

ثزد لذین ایسبتیس دارای یک ػذد دیپ سَییچ دٍ تبیی هی ثبضذ
دیپ سَییچ ضوبرُ یک هی ثبیذ در ٍضؼیت offلزار گیزد.
دیپ سَییچ ضوبرُ دٍ هی ثبیذ در ٍضؼیت  Onلزار گیزد  .در صَرت رػبیتننمودن هَارد فَق دستگبُ ثذٍى
درخَاست آثگزم ثْذاضتی ثز رٍی ٍضؼیت آثگزم ثْذاضتی فؼبل هیگزدد.

برد اصلی جدید

چگًَگی لزار گیزی دیپ
سَییچ (ثزد خذیذ)

1 2 1 2 3 4
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ثزد لذین ایسبتیس

تٌظین ضؼلِ (ثزدلذین)
خْت تٌظین حذاکثز ارتفبع ضؼلِ ،دهبی آثگزم ثْذاضتی را ثز رٍی حذاکثز لزار دادُ ضیز آثگزم ثْذاضتی را تب اًتْب ثبس ًوبییذ دستگبُ
ثب حذاکثز تَاى ضزٍع ثِ کبر هیکٌذ .حذاکثز ارتفبع ضؼلِ را ثب پیچ ضص گَش رٍی ضیزگبس تٌظین ًوبییذ .خْت تٌظین ًوَدى حذالل
تَاى ضؼلِ هیجبیذ یکی اس فیص ّبی هبدٍالر ضیز گبس را اس رٍی ضیزگبس خبرج ًوبییذ ٍ ثؼذ اس طزیك پیچ چْبر سَی (لزهش رًگ) ضیزگبس
حذالل تَاى ضؼلِ را تٌظین ًوبییذ.
ًحَُ لزار گیزی ٍ ػولکزد دیپ سَییچ ّبی لزار گزفتِ ضذُ ثز رٍی ثزد اصلی (لذیوی) دستگبُ ایسبتیس
 : D1خْت تٌظین لذرت خزلِ سى هی ثبیذ ثز رٍی  OFFلزار داضتِ ثبضذ.
 : D2خْت تغییز ٍضؼیت فلَسَییچ ثِ فلَهتز ٍ ثلؼکس هیجبضذ ٍ هی ثبیذ در ٍضؼیت  ONثبضذ.

ON

1 2
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ثزد خذیذ ایسبتیس :

تٌظین ضؼلِ (:ثزد خذیذ)
کلیذ  A1را ثز رٍی  ONلزار دّیذ ثب پتبًسسیَهتز  MAXحذاکثز ضؼلِ را تٌظین هی ًوبیین ،کلیذ  A1را ثز رٍی  OFFلزار دّیذ .
کلیذ  A2ار ثز رٍی  ONلزار دّیذ ثب پتبًسسیَهتز  MINحذالل ضؼلِ را تٌظین هی ًوبیین  ،کلیذ  A2را ثز رٍی  OFFلزار دّیذ.
 =B1خْت تغییز ٍضؼیت فلَسَییچ ثِ فلَهتز ٍ ثلؼکس هیجبضذ ٍ هی ثبیذ در ٍضؼیت  ONثبضذ.
 =B2هی ثبیذ در ٍضؼیت  OFFثبضذ (خْت تغییز ٍضؼیت في دار ٍ ثذٍى في )
 B3 , B4هی ثبیذ در ٍضؼیت  OFFثبضذ (در صَرت  ONثَدى کلیذ دستگبُ ثب خطبیی  EEهتَلف هیطَد)

 ICصفحِ ًوبیص هطکی خْت ثزدّبی اصلی لذین
 ICصفحِ ًوبیص سفیذ ثذٍى خط آثی خْت ثزدّبی اصلی لذین

 ICصفحِ ًوبیص سفیذ ّوزاُ ثب خط آثی خْت ثزدّبی اصلی خذیذ
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علت
نبود آب در مذار ( فطبر آة در هذار گزهبیص کوتز اس )/6barخطبی  E1ظبّز هیطَد ٍ ثب ثبس
کزدى ضیز پزکي فطبر آة سیستن تبهیي هیطَد ٍ کذ خطب حذف هیگزدد.

E2

عذم تشخیص شعله  :کذ  E2ثیبًگز ػذم تطخیص ضؼلِ هیجبضذ .در صَرت ثبس ثَدى ضیزگبس
خْت راُ اًذاسی هدذد دستگبُ راً Resetوبییذ.

E3

خطا در سنسور گرمایش

E4

خطا در سنسور آبگرم بهذاشتی

E6

حفاظت خروج دود  :ثیبًگز اضکبل در لَلِ دٍدکص  ،پزضز َّا ٍ في هیجبضذ.

E7

بیانگر گرمای بیش از حذ ،مذار گرمایش و آبگرم بهذاشتی میباشذ

E8

عذم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه نمایش  IC:صفحِ ًوبیص را کٌتزل ًوبییذ

E9

محل جامپر  S4راتغییر دهیذ

EE

دیپ سوییچ و یا جامپر بر روی برد اصلی جابجا شذه است

در صَرت هطبّذُ فطبر هذار گزهبیص ثز حست MPaثز رٍی صفحِ ًوبیص خْت تغییز آى ثِ barهیجبیذ خبهپز ثز رٍی ثزد صفحِ ًوبیص را
خبرج ًوبییذ.
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تَخِ خْت رفغ ػیَة ایدبد ضذُ هیجبیست هزاحل رفغ ػیت را ثِ تزتیت چک ًوبییذ!!
در صَرت پبییي ثَدى فطبر آة در هذار خطبی  E1ظبّز هیطَد خْت رفغ ػیت هَارد سیز را کٌتزل ًوبییذ.
در صَرت پبییي ثَدى فطبر هذار گزهبیص اس
طزیك ضیزپزکي فطبر هذار را ثیي  1تب  1/5ثبر
تٌظین ًوبییذ در صَرتی کِ افت فطبر چٌذیي
هزتجِ تکزار گزدیذد هَارد سیز را کٌتزل ًوبییذ
ًطتی در هذار گزهبیص ٍخَد دارد (رادیبتَرّب،
سیستن لَلِ کطی)....ٍ ،

در صَرت صحیح ثَدى فطبر هسیز پزضز سَییچ
آة ٍ سین ّبی راثط را کٌتزل ًوبییذ گزفتگی
احتوبلی هدزای پزضزسَییچ را تویش ًوبییذ

فطبر آة دستگبُ را چک
ًوبییذ

خطبی E1

در صَرت صحت هَارد فَق پزضز سَییچ آة را
تؼَیض ًوبییذ

در صَرت ظبّز ضذى خطبی  E2هَارد سیز را کٌتزل ًوبییذ :

در صَرت ػذم ٍخَد ضؼلِ

ٍ . 1خَد گبس ٍ لَلِ ٍرٍدی گبس ثِ دستگبُ را چک کٌیذ
 . 2فطبر گبس ٍ ًَع گبس را چک کٌیذ
 . 3دستگبُ خزلِ سى ٍ الکتزٍد خزلِ سى ٍ ثزد را چک ًوبییذ

 . 4در صَرت هؼیَة ثَدى ّز کذام اس هَارد فَق آى را تؼَیض ًوبییذ

در صَرت ٍخَد ضؼلِ

 . 1یَى تطخص ضؼلِ ٍ سین ّبی هزثَطِ را چک کٌیذ
 . 2در صَرت صحت هَارد فَق ثزد اصلی دستگبُ تؼَیض ًوبییذ
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در صَرت خزاثی  NTCهذار گزهبیطی خطبی  E3ظبّز هیگزدد خْت ثزطزف ًوَدى آى هزاحل سیز را کٌتزل
ًوبییذ!
سٌسَر هذرا گزهبیص را تؼَیض
ًوبییذ

اس سبلن ثَدى سیوْبی سٌسَر هذار
گزهبیص هطوئي ضَیذ

خطبی E3

در صَرت خزاثی  NTCهذار ثْذاضتی خطبی  E4ظبّز هیگزدد خْت ثزطزف ًوَدى آى هزاحل سیز را کٌتزل
ًوبییذ!

سٌسَر هذرا ثْذاضتی را تؼَیض
ًوبییذ

اس سبلن ثَدى سیوْبی سٌسَر هذار
ثْذاضتی هطوئي ضَیذ
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در صَرت هطبّذُ خطبی  E6هَارد سیز را ثذلت کٌتزل ًوبییذ

هسیزخزٍج دٍد را کٌتزل ًوبییذ

هسیز ٍرٍد َّای تبسُ را کٌتزل
ًوبییذ ٍ حلمِ ٍرٍدی هسیز َّای
تبسُ را ثزداریذ

پزضز سَییچ َّا ٍ سین ّبی
هزتجط ثِ پزضزسَییچ َّا را چک
ًوبییذ

في فؼبل
ضیلٌگ راثط ثِ في را چک
ًوبییذ

لَلِ راثط ثِ في را چک ًوبییذ

خطبی E6

سزػت في را کٌتزل ًوبییذ در
صَرت پبییي ثَدى دٍر في آى را
تؼَیض ًوبییذ

سین ّبی هزتجط ثِ في را چک
ًوبییذ

في را اس ًظز سبلن ثَدى چک
ًوبییذ

في غیز فؼبل

در صَرت صحت هَارد فَق ثزد
اصلی دستگبُ را تؼَیض ًوبییذ
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در صَرت دهبی ثیص اس حذ در هذار آثگزم ثْذاضتی ٍ گزهبیطی دستگبُ ثب خطبی E7هتَلف هی ضَد
پوپ را اس ًظز گیزپبص ٍ هؼیَة ثَدى کٌتزل
ًوبییذ .در صَرت گیزپبص ثَدى ،پوپ را رٍاى
ًوبییذ ٍ در صَرت هؼیَة ثَدى پوپ را تؼَیض
ًوبییذ
سیوْبی هزثَط ثِ تزهَستبت حذ هذار ثْذاضتی
ٍ گزهبیطی را چک کٌیذ
تَخِ :هذار تزهَستبت حذ در حبلت ػبدی ثستِ
هیجبضذ

خطبی E7

تزهَستبت حذ هذار ثْذاضتی ٍ گزهبیطی را اس
ًظز سبلن ثَدى کٌتزل ًوبییذ

ضیزپزکي را چک کٌیذ

هٌجغ اًجسبط :فطبر هٌجغ اًجسبط هی
ثبیذ ثیي ( /7تب  1ثبر )ثبضذ .در صَرت
پبییي ثَدى فطبر هٌجغ اًجسبط اس سبلن
ثَدى ٍالف آى اطویٌبى حبصل ًوبییذ
افشایص فطبر آة کِ ثبػث
ػول کزدى ضیز اطویٌبى
سِ ثبر هی ضَد

اس صحت اتصبالت آة سزد ٍ گزم ٍرفت ٍ
ثزگطت گزهبیطی اطویٌبى حبصل ًوبییذ

هذار لَلِ کطی را چک کٌیذ
هجذل اصلی را کٌتزل کٌیذ تب هذار آثگزم
ثْذاضتی ثِ هذار ضَفبص ارتجبط پیذا ًکزدُ
ثبضذ
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ثز رٍی صفحِ ًوبیص ظبّز ًوگزدد؟

 .1ثزد اصلی اطالح ضذُ ثز رٍی دستگبُ ًصت ًوبییذ
 .2سیوْبی کبثل هیکزٍسَییچ راچک ًوبییذ لطؼی ًذاضتِ ثبضذ
 .3در صَرت لطؼی یب سدگی کبثل هیکزٍسَییچ فلَسَییچ را تؼَیض ًوبییذ
 .4فلَسَییچ را تویش ًوبییذ
 .5کبثل هیکزٍسَییچ فلَسَییچ را تؼَیض ًوبییذ.
- 2در سهبى ثبس ًوَدى درة هحفظِ احتزاق ضؼلِ تطکیل هیگزدد ٍ در صَرت لزار دادى درة هحفظِ احتزاق در
هحل خَد ضؼلِ خبهَش هیطَد؟
 .1اس ثبس ثَدى هسیز ٍرٍدی َّای تبسُ ثِ هحفظِ احتزاق اطویٌبى حبصل ًوبییذ.
 .2حلمِ ٍرٍد َّای تبسُ را ثزداریذ.
- 3ثب اتصبل کَتبُ پزضز سَییچ َّا،پزضز سَییچ آة ٍ تزهَستبت حذ هیتَاى اس سبلن ثَدى ّز کذام اطویٌبى
حبصل ًوَد.
- 4ضؼلِ تطکیل ضذُ ٍ ثؼذ اس  8ثبًیِ دستگبُ خبهَش ٍ ،ثب خطبی  E2هَاخِ هیطَین؟
 .1ارتجبط یَى تطخص ضؼلِ ثب ثزد لطغ ضذُ است رفغ ػیت گزدد
 .2یَى تطخیص ضؼلِ ،ضؼلِ را تطخیص ًویذّذ ثبیذ تویش ٍ یب تؼَیض گزدد
 .3سٌسَر هذار ثْذاضتی را کٌتزل ٍ در صَرت هؼیَة ثَدى تؼَیض گزدد
 .4ثزد اصلی هؼیَة است تؼَیض ًوبییذ
- 5في رٍضي ضذُ اهب دستگبُ خزلِ سى ضزٍع ثکبر ًوی ًوبیذ؟
 .1پزضز سَییچ َّا ٍ لَلِ راثط في را چک ًوبییذ
 .2سزػت في را کٌتزل ًوبییذ
 .3خزلِ سى را تؼَیض ًوبییذ
..... .4

ًکبت ایوٌی خْت ًصت:
اس ًصت یکیح ثز رٍی سبیز ٍسبئل گبس سَسخذا خَدداری ًوبییذ
اس ًصت پکیح در ارتفبع ثیص اس  2هتز خذا خَدداری ًوبییذ
اس ًصت پکیح در اتبق خَاة ،پذیزایی ٍ سیز سهیي خذا خَدداری ًوبییذ
اس ًصت پکیح در ًشدیکی پلکبى ٍ درة خزٍج اظطزاری خَداری فزهبییذ ( حذالل  5هتز فبصلِ)
در ثبالی هحل ًصت کبثل ثزق ٍ لَلِ گبس ٍخَد ًذاضتِ ثبضذ
پزیش ثزق در سیز دستگبُ لزار ًذاضتِ ثبضذ
ثزای اتصبل دستگبُ ثِ ثزق دٍ ضبخِ هٌبست ٍ دارای اتصبل ثِ ارت استفبدُ ضَد.
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اس ٍلتبص ثبثت ثیي  ٍ 220- 230 V AC/50 Hzحتوبً اس یک هحبفظ ثزق استفبدُ ًوبییذ.
پکیح کبهالً ػوَدی ًصت ضَد.
در هسیز ثزگطت آة هذار ضَفبص فیلتز ًصت ًوبییذ.
ثِ خبطز داضتِ ثبضیذ کِ لجل اس راُ اًذاسی دستگبُ هذار ضَفبص را حتوب ضتطَ ًوبییذ.
توبم لَلِ ّب ٍ اتصبالت هیجبیست ثِ خَثی ثِ ّن هتصل ضَد تب اهکبى ًطتی ٍخَد ًذاضتِ ثبضذ.

کٌترلْای دٍرُ ای
في
زهاى :سالیاوً
چگووگی  :کىترل سرعت فه وچک ومودن مجموعً فه

برور
زمان :سالیاوً
چگووگی  :مشاٌذي عیىی

مىبع اوبساط
زمان  :سالیاوً
چگووگی  :کىترل فشار  /7تا  1بار

پمپ و ٌواگیر
زمان سالیاوً
چگووگی  :تمیسومودن رتور پمپ و کىترل سیم ٌای رابط
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یون تشخیص شعلً
زمان سالیاوً
چگووگی  :تمیس ومودن و کىترل فاصلً آن تا برور

میکروسوییچ فلوسوییچ
زمان سالیاوً
چگووگی  :کىترل صحت عملکرد

سىسور NTC
زمان سالیاوً
چگووگی  :کىترل صحت عملکرد

جرقً زن
زمان سالیاوً
چگووگی  :کىترل صحت عملکرد

Page 25 of 25

`
ایساتیس
گروه صنعتی گرما آفرین

