نصب و راهاندازی پکیج شوفاژ دیواری
راهنمای نصب پکیج دیواری
شرایط مورد نیاز محل نصب دستگاه پکیج:
 باالی اجاق گاز و سایر وسایل گرمازا نباشد.
 در معرض کوران شدید نباشد.
 حداقل فاصله دستگاه از دیوار مقابل یک متر باشد.
 حداقل فاصله از دیوار یا کابینت مجاور از طرفین  51سانتی متر باشد.
 حداقل فاصله از کف تا زیر پکیج  541سانتیمتر باشد.
 در صورت نصب پکیج به صورت محفظه احتراق باز در داخل کابینت ،حتما توجه کنید که
پکیج برای احتراق نیاز به اکسیژن دارد و حتما باید درب کابینت کرکرهای باشدد تدا پکدیج،
اکسیژن مورد نیاز خود را از محیط دریافت کند.
 دیوار محل نصب پکیج دیواری باید مستحکم و از مصالح ساختمانی مناسبی ساخته شده
باشد.
 برای پکیج های زمینی محل نصب باید تراز و بدون رطوبت باشد.
 از اتصال زمین استفاده کرده و پریز برق مناسب باشد.
 داشتن دودکش مناسب با مکش کافی الزامی است و قبدل از راهانددازی از بداز بدودن ن
اطمینان حاصل کنید.
 در صورتی که سختی ب بین  ppm011- 511باشد نیاز به سختیگیر نیست ولدی بدرای
سختی باالی  011ppmاستفاده از ن توصیه میشود.
 در صورتی که  PHب باالتر از  5.1یا کمتر از  7باشد ،باید ب ورودی به دستگاه اصالح شود.
 دیوارهای حساس به حرارت با عایق مناسب پوشیده شود.
 حداقل فاصله بین پکیج و مواد احتراق مانند پرده شپزخانه  11سانتیمتر است.
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محلهایی که نمیتوان پکیج را در نجا نصب نمود:
 هرگز نباید دستگاه را در مکانهایی کمتر زا  8متر تکعب یا فضداهای بسدیارکوچک نصب نمود.
 هرگز نباید دستگاهها را در دستشویی ،توالت ،حمام ،رختکدن و امادال ننصب نمود.
 هرگز نباید دستگاهها را در مکانهدایی کده احتمدال خآدر تدشسدوزی دارندد(مانند :انبار کاغذ ،تینر ،رنگ و اماال ن) نصب نمود.
 هرگز نباید دستگاهها را در محلهایی که در ن گازهدای اسدیدی وجدود دارد (مانند باالی ماشین لباسشویی و  )...نصدب نمدود چدرا کده باعدد خدوردگی
اجزای داخلی دستگاه میشود.
 از قرار دادن فن های قدوی مانندد کدولر و اندواا هدواکش در مجداورت دسدتگاهپکیج خودداری نمایید.
زیرا این فنها در مکش دودکش اخالل ایجاد میکنند و باعد میشوند گازهای
خروجی ( حاصل از احتراق ) از پکیج ،از طریق دودکش تخلیه نشوند و در نتیجه به
فضای داخلی خانه کشیده شوند.

محتویات داخل کارتن پکیج ( به صورت معمول )
 دستگاه نایلون دفترچه راهنما کارت گارانتی قالب ویز -پیچها و رولپالک
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کارتن دستگاه پلمب بوده و کسی غیر از نماینده مجاز خدمات حق باز کردن کارتن
را ندارد و نماینده خدمات نیز زمانی مجاز به باز کردن کارتن خواهد بدود کده پدیش از
باز کردن دستگاه کلیه مراحل توضیح داده شده در بخشنامده وادایف نماینددگان
(اطمینان از نصب بودن رادیاتورها و )...را چک کرده باشد.

مراحل قبل از نصب پکیج توسط تکنیسین تصب
نصاب مواف است قبل از این که کدارتن دسدتگاه را بداز کندد نکدات دکدر شدده در
مراحل قبلی را چک نماید ومآمئن گردد که دستگاه فروخته شده به مشتری برای
نصب در منزل مشتری مناسب نباشد باید دستگاه به فروشگاه عودت داده شدود و
دستگاه مناسب منزل مشتری تهیه گردد.
 تاسیسات ساختمان ابتدا بایستی توسط نصاب کنترل شود.
 پکیج باید مجهز به شیر قآع و وصل دستی از ندوا گدازی باشدد .بهتدر اسدت
برای لولههای رفت و برگشت شدوفاژ و ب سدرد ورودی از شدیر قآدع و وصدل
مناسب ( شیر توپی ) استفاده شود.

تاسیسات ساختمان شامل موارد زیر میباشد:
لولهکشی ب سرد و گرم بهداشتی و شیرهای ب سرد و گرم بهداشتی
لولهکشی رفت و برگشت رادیاتورها
لولهکشی گاز
 گاز مصرفی دستگاه میبایست گاز شهری  88میلیبار باشد مگر این کده اقددامات الزم
در خصوص تغییر نوا گداز مصدرفی از طریدق نماینددگی خددمات شدرکت بده عمدل مدده
باشد.
 لولهکشی شوفاژ و مدار ب گدرم بهداشدتی براسداس اصدول مهنددس تاسیسدات انجدام
گرفته باشد ( در مورد مدار شوفاژ ،روش معکوس توصیه میشود ).
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 نصب صحیح تمام رادیاتورهای ساختمان کنترل شود.
 اطمینان از تامین هدوای الزم بدرای سدوختن در دسدتگاه ( تدامین اکسدیژن کدافی در محدل
نصب دستگاه ) به صورت گردش طبیعی هوا در حالت نصب از نوا محفظه احتراق باز (
نوا .) B
 صحت سیستم بدرق رسدانی بده دسدتگاه و وجدود سیسدتم ارت و اسدتفاده نمدودن از یدک
محافظ برق مناسب برای دستگاه
 وصل بودن ب شهر ساختمان و نبودن مشکل در سیستم برسانی ساختمان و مناسب
بودن فشار ب ساختمان ( حداقل فشار  8.1بار و حداکار فشار  6بار )
 استفاده از رسوبگیر و صافی مناسب
 نصاب مواف است با ایجاد مقداری دود از باز بودن مسیر دودکش و کشش مناسب دود
مآمئن گردد و سپس اقدام به نصب دستگاه بنماید.
 کلیه اتصاالت ( شیلنگها ،شیر فلکه ،واشرها ،)...محافظ برق ،سختیگیر و صافیها کده
برای نصب دستگاه توسط نصاب به کار میرود باید از نوا استاندارد و دارای کیفیت بداال
باشد.
 خرابی کلیه اتصاالت نصب اعدم از شدیر فلکده ،شدیلنگ رابدط ،ندوار تفلدون ،محدافظ بدرق،
سختیگیر و صافی به عهده مشتری میباشد ( به دفترچه نصب سازنده مراجعه شود ).
 هیچ گونه لولهکشی بر عهده نماینده خدمات نیست و فقط نصب دستگاه به دیوار
رایگان خواهد بود ( به دفترچه نصب سازنده مراجعه شود ).
 نماینده خدمات مواف اسدت تدا بعدد از نصدب دسدتگاه کلیده اتصداالت ب ،گداز و بدرق و
دودکش را ازلحاظ نشتی تست و مهدرههدای گدازی داخدل و بیدرون دسدتگاه را چارکشدی
کند.
 در دسددتگاه فددندار در صددورت نیدداز از حلقددههددای کاهنددده مناسددب در محددل خددرو دود بایددد
استفاده شود و محل اتصال دودکش به دستگاه باید ببندی شود.
 قبل از راهاندازی ،لولهکشی شوفاژ باید شستوشو و کامال تمیز و عاری از هدر گونده درات
خارجی باشد .در غیر این صورت درات خارجی داخل پکیج شده و باعد اخدتالل در عملکدرد
و احتماال سوختن پمپ سیرکوالتور میشود.
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 برای سهولت در نصب ،راهاندازی و تغییدرات احتمدالی،بهتر اسدت قبدل از کلیده لولدههدای
متصل به دستگاه شیر فلکه نصب و شیر فلکه ب سرد ورودی تنظیم شود تا دبدی ن از
ارفیت پکیج بیشتر نباشد.
 بهتر است خروجی شیر اطمینان ،توسط شیلنگ به خار از دستگاه هدایت گردد.
 در مسیر ورودی گاز فیلتر مناسب نصب گردد.
 در مناطقی که درصد امالح ب خیلی زیداد اسدت بایدد از رسدوبگیدر مناسدب در مسدیر ب
سرد ورودی استفاده شود.
 قآر لولهها و شیلنگهای رفت و برگشدت شدوفاژ ¾ و لولدههدای ب مصدرفی ½ اسدت و
باید از لولهها و شیلنگهای با قآر داخلی استاندارد استفاده شود.
 پکیج باید با پیچها و بستهای داخل دسدتگاه روی دیدوار نصدب شدود و لولدههدای رفدت و
برگشت شوفاژ ،سرد و گرم مصرفی و همچنین لوله گداز را بایدد بدا لولدههدای خرطدومی
استیل یا لولههای مناسب دیگر به دستگاه نصب کرد.
 از نظر نشتیابی کنترل کامل روی سیستم گرمایش انجام شود .چدون تزریدق مدداوم ب
تازه در مدار گرمایش باعد خوردگی بیشتر میشدود .همچندین بایسدتی دسدتگاه قبدل از
راهاندازی چارکشی کامل شود.

تست و راهاندازی پکیج
بعد از نصب دستگاه بایدد سیسدتم داخلدی دسدتگاه و لولدههدای رابدط و رادیاتورهدا توسدط شدیر
پددرکن از ب پددر شددود تددا فشددار سیسددتم شددوفاژ بدده  8.1 barبرسددد ،سددپس نصدداب مواددف اسددت
رادیاتورها و حوله خشککن را هواگیری نماید.
نصاب مواف است پیچ هواگیری روی پمپ را باز کرده و از گیرپداژ نبدودن پمدپ اطمیندان حاصدل
نماید .او باید هوای داخل سیستم را نیدز تخلیده کدرده و سدپس پدیچ شدیر هدواگیر را سدفت نمایدد.
پمپ هیچگونه نشتی نباید داشته باشد .بعد از هواگیری فشار ب سیستم دوباره باید چک شدود
تا روی  8.1 barباشد .عمل هواگیری باید چند مرتبه تکرار شود و اگر فشار کمتر از حد قابدل قبدول
باشد با باز کردن مجدد شیر پرکن فشدار را بده میدزان الزم برسداند و در انتهدا شدیر هدواگیر خودکدار
پمپ را باز بگذارد.
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نصاب مواف است بعد از بگیری سیستم ،از ببند بودن اتصاالت بی اطمینان حاصدل نمایدد
و سپس شیر گداز زیدر دسدتگاه را بداز نمدوده و بدا کدف صدابون از ببنددی بدودن اتصداالت گداز نیدز
اطمینان حاصل نماید.
در لحظه راه اندازی اولیه پکیج پا در هنگامی که به مدت طوالنی پمپ خداموش بدوده ،بده علدت
ناخالصی و مواد موجود در ب ممکن است محور پمپ گیرپاژ و حرکت ن متوقف شود .بنابراین
الزم است پیچ موجود در جلوی پمپ را قبل از اتصال پکیج به برق شهر باز کرده و با پیچ گوشدتی
محور پمپ را چند دور در خالف جهت عقربههای ساعت به حرکت در ورد .این کار باعدد مدیشدود
تا محور پمپ خالص شود و به راحتی به گردش در ید.
بعد از انجام مراحل باال مدیتدوان دسدتگاه را بده بدرق متصدل و دسدتگاه را راهانددازی کدرد .نصداب
مواف است تا بعد از راه اندازی دستگاه و در حین کارکرد دستگاه ،دوباره اتصاالت گازی و بی را
چددک نمایددد تددا از نداشددتن نشددتی در نهددا مآمددئن شددود .او بایددد طریقدده اسددتفاده و نگددهداری از
دستگاه را به مشتری موزش میدهد.

کنترل دورهای پکیج
در جدول زیر نام برخی از قآعات مورد استفاده در پکیج به همراه موارد مورد نیاز جهدت کنتدرل و
پایش و دوره زمانی مورد نیاز ورده شده اسدت .بددیهی اسدت کده کنتدرل دورهای باعدد افدزایش
طول عمر دستگاه ،کاهش هزینههای نی و کاهش مصرف سوخت دستگاه خواهد شد.
نام قسمت

بازدید دورهای

موارد احتمالی

مبدل اصلی

سالیانه

تمیزی و عدم وجود رسوب

مبدل ثانویه

سالیانه

نداشتن رسوب و رسوبگیری در صورت نیاز

(در دستگاههای دومبدل)
تمیز کردن پمپ و روتور و تمیدز کدردن هدواگیر

پمپ*

سالیانه

منبع انبساط

سالیانه

فن

سالیانه

بازدید چشمی و تمیزی پرهها

پرشر سوئیچ هوا

سالیانه

کنتدرل لولده سدیلیکونی و عملکدرد براسداس

خودکار
وجددود فشددار  8بددار پشددت صددفحه و نداشددتن
نشتی ب به سمت دیگر صفحه
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فشارهای تعریف شده
مانیفولد شعله

سالیانه

تمیزی و نداشتن گرفتگی ژیگلورها

جرقهزن و سیستم تشدخی

سالیانه

فاصدله کددافی بددین کنتددرل شددعله و صددفحات
شعله و نبود دوده در این قسمتهدا و انددازه-

شعله

گیری جریان یونیزاسیون
فلومتر

عملکرد صحیح و چک کدردن چدرخش مناسدب

سالیانه

ب
تمیزی فیلتر و نداشتن گرفتگی سوراخها

فیلتدددددددددر ب گرمدددددددددایش و سالیانه
بهداشتی
شیر اطمینان

سالیانه

نداشتن نشتی

مسیر بایپس

سالیانه

عملکدددرد صدددحیح ایددددن قسدددمت و نداشددددتن
گرفتگی لوله

*با کنترل روتور و شفت پمپم میتوان تا حدودی به کیفیدت ب مددار گرمدایش در دوران کدارکرد
پی برد.

تهیه شده توسط
www.tamirga.com
www.telegram.me/tamirga110

021-88314410
021-22171477
09123046539
تعمیرات انواع پکیج دیواری در تهران
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