انواع پکیج ها از لحاظ مدار آب و اصول عملکرد
اصول عملکرد پکیج ها
پکیج های دیواری از نظر مدار تولید آب گرم مصرفی به دو دسته تقسیم میشوند:
.1دستگاههای تک مبدل
.2دستگاههای دو مبدل
این دستگاه ها از نظر تولید آب گرم سیستم گرمایشی به یک صورت عمل میکنند و با
یکدیگر تفاوتی ندارند .در هر دو سیستم برای انتقال و کنترل گرما و به گردش در آوردن آب
در سیستم گرمایشی از یک سری لوازم مشترک استفاده میشود و نحوه عملکرد آنها در هر دو
دستگاه یکسان است.
توجه:منظ کر است کدها و هشدارها در برندها و مدل های مختلف با یکدیگر متفاوت بوده
و برای هر دستگاه به صورت اختصاصی تهیه و در اختیار سرویس کار مجاز و خریدار آن
دستگاه قرار میگیرد.
اصول عملکرد قطعات جهت تامین آب مدار گرمایشی در دستگاه های تک مبدل وراز کد
مربوطه ،کد خطای( خرابی ) مرتبط با یک قطعه یا یک قسمت است که به صورت حرف و
عدد با عدد تنها روی دستگاه نشان داده میشود و منظور از هشدار مربوطه میتواند عدد،
حرف ،چراغ ال ای دی ،تصویر ،بیزر و غیره باشد.

الزم به ذکر است کدها و هشدارها در برندها و مدل های مختلف با یکدیگر متفاوت بوده و
برای هر دستگاه به صورت اختصاصی تهیه و در اختیار سرویس کار مجاز وخریدار آن
دستگاه قرار میگیرد.
اصول عملکرد قطعات جهت تامین آب مدار گرمایشی در دستگاه های تک مبدل

مشعل روشن میشود

شعله در توان تعیین شده برای احتراق اولیه روشن میشود.

کنترل تشخیص شعله

جهت اطمینان از وجود شعله الکترود یونیزاسیون بر اثرر گرر شردن شرعله
تشخیص مریدهرد .در صرورت عرد تشرخیص شرعله پر از  ۸ثانیره ،پکریج
خاموش شده و هشدار مربوطه روشن میشود.
پ از تشکیل شعله پکیج شعله را مطابق توان گرمرای درخواسرتی ،تنظری
میکند .حداکثر توان گرمایش مورد نیاز را میتروان توسرط ولرو گرمرایش
مرکزی تنظی نمود .حداقل توان توسط پیچ قرمرز رنر کره برر روی شریر
گرراز تعبیرره شررده مرریترروان تنظرری نمررود کرره در ایررن حالررت مدوالسرریون در
زمانهررای مختل ر ب رین حررداکثر و حررداقل ترروان مررورد نی راز اتفرراق م ریافتررد.
دمای خاموش شدن پکیج توسط برد مطابق شرح ذیل کنترل میشود:
 ۱دقیقه پ

از تشکیل شعله

 ۲دقیقه پ

از تشکیل شعله

 ۳دقیقه پ

از تشکیل شعله

T off = T set - point +8C
مدوالسیون شعله
کارکرد عادی پکیج

T off = T set - point +6C

T off = T set - point +4C
این عمل مانع از خاموش و روشن شدن سریع مشعل میگردد.

کنترل دمای حد

دمرای حررد( )۱۰۲  ۴°توسررط ترموسرتات حررد واقررع برر روی مسریر رفررت
گرمایش مرکزی چک مریشرود (حتری زمرانی کره شرعله روشرن اسرت) .در
صورت گر شدن بریش از حرد پکریج ،مردار ترموسرتات براز (قطرع) شرده و
یک توق موقت اتفاق میافتد ولی خطایی نمرایش داده نمریشرود ،اگرر بعرد
از  ۵ثانیه ترموستات هنروز براز باشرد ،هشردار مربروط بره گرمرای بریش از
حد و هشدار مربوط به خاموشی مشعل روشن میشوند.

اصول عملکرد قطعات برای تامین آب گرم مصرفی در دستگاه تک مبدل

تقاضا جهت آب گر
مصرفی

وجود تقاضا برای آب گر مصرفی توسط فلوسوئیچ پروپرشنال
تشخیص داده و سیست آب گر بهداشتی شروع به کار مینماید و
هشدارهای مربوط به فرمان دمای تنظیمی سیست آب گر بهداشتی
را مشخص مینمایند و هشدار  ۳۰ C°نمایان میشود.

وجود آب در مدار
اصلی کنترل می شود

همیشه با فعال بودن پکیج ،پرشرر سروئیچ آب نیرز بطرور مرداو چرک
میشود .چنانچه به دلیل کمبرود فشرار آب (حرداقل  ۰/۰برار) در مردار
گرمررایش ،مرردار پرشررر سرروئیچ آب برراز شررده و مشررعل فررورا متوق ر و
پمپ به مدت  ۴۰ثانیه به گردش ادامه خواهد داد و کد خطای مررتبط
ظرراهر خواهررد شررد .اگررر پ ریش از فعررال شرردن پک ریج نی رز مرردار پرشررر
سوئیچ باز باشرد ،از فعالیرت مشرعل جلروگیری شرده و کرد خطرا ظراهر
میشود.

فن روشن می شود

فن روشن میشود(.در مدلهای با محفظه احتراق بسته)

کنترل پرشرسوئیچ
هوا

پرشررر سرروئیچ هرروا توسررط برررد کرره در برراال توض ریح داده شررد ،کنترررل
میشود.

جرقه زن و شیر گاز
فعال می شوند

پ از عمرل نمرودن پرشرر سروئیچ هروا الکترودهرا عمرل جرقرهزنی و
شیر گاز جهت روشن نمودن مشعل گاز را به محفظه احتراق ارسال
مینماید.

مشعل روشن میشود

شعله در توان تعیین شده برای احتراق اولین روشن میشود.

کنترل تشخیص شعله

جهت اطمینان از وجود شعله الکترود یونیزاسیون برر اثرر گرر شردن
شعله را تشخیص میدهد .درصرورت عرد تشرخیص شرعله پر از ۸
ثانیه پکیج خاموش شده و هشدار مربوطه ظاهر میگردد.
توان مورد نیاز شرعله برین تروان حرداکثر و حرداقل (کره برر روی
شیر گاز قابل تنظی است) محاسبه میشود.

مدوالسیون شعله

کارکرد عادی پکیج

کنترل دمای حد

دماهای ضد تشکیل
رسوب

مشعل تا رسیدن دمای ضد تشرکیل رسروب روشرن مریمانرد .دمرا
توسرررط سنسرررور  NTCsبرررر روی خروجررری آب گرررر بهداشرررتی
کنترل میشود.

دمررای حررد( )۱۰۲  ۴°توسررط ترموسررتات واقررع بررر روی مرردار
رفررت گرمررایش مرکررزی حترری زمررانی کرره شررعله روشررن اسررت،
کنترل میشود .با باز شدن ترموستات یک خاموشی ایمرن اتفراق
مریافتررد ولری خطررایی نمررایش داده نمریشررود .اگررر بعررد از  ۵ثانیره
ترموسرتات هنرروز براز باشررد ،هشردار مربرروط بره گرمررای بریش از
حد و خاموشی شعله روشن مینماید.

این امر تشکیل رسروب در مبردل اصرلی کراهش مریدهرد .زمرانی
کرره سیسررت آب گررر بهداشررتی کررار مریکنررد ،مشررعل مطررابق دمررای
تشررخیص داده شررده توسررط سنسررورها خرراموش و مجررددا روشررن
میشود.
START
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اصول عملکرد قطعات برای راهاندازی دستگاه در مود گرمایش ،دستگاه دومبدل با شیر سهطرفه
در مسیر برگشت

درخواست گرمایش میتواند توسط یکی از موارد زیر صادر شود:
درخواست گرمایش

ترموسررتات اترراقی  ،۱ترموسررتات اترراقی  ،۲تررایمر برنامررهریزی و سنسررور
بیرونرری بررره دنبررال حرررر  Cدمررای آب رفرررت (دمررای سنسرررور )NTC1
نمایش داده میشود.

چک نمودن فشارآب
درداخل مدارگرمایش
(مدل هایی که پرشر
سوئیچآب دارد)

فشررار آب در داخررل مرردار گرمررایش از طری رق پرشررر آب چررک م ریشررود
(حرررداقل فشرررار  ۰/۰برررار) در صرررورت پرررایین برررودن فشرررار آب ،خطرررای
مربوطه متوق میشود.

فعال شدن شیرسه راهه
(شیربرقی)

در زمران آمرراده برره کررار پکریج ،شریر برقری در وضررعیت آبگررر بهداشررتی
قرررار دارد .بررا فعررال شرردن سیسررت گرمررایش (شرروفاژ) ،شریر برقری برره برراال
رانده میشود .مسیر خروجی مبدل ثانویه را قطع و مسیر برگشرت مردار
گرمایش را به پمپ باز مینماید.

 7ثانیه

پمپ روشن می شود

پ از تقاضرا بررای گرمرایش ،جهرت امکران تغییرر وضرعیت شریر برقری،
پمپ با  ۷ثانیه تاخیر روشن مریشرود ترا شریر برقری فرصرت کرافی جهرت
تغیی رر وضررعیت شررفت داشررته باشررد .پمررپ جری راد آب برگشررت از سیسررت
گرمایشی را به سمت مبدل اصلی میفرستد.

فن روشن می شود

در مدلهای فندار ،فن شروع به کار میکند .الز بره ذکرر اسرت قبرل از
فعال شدن فن ،مدار پرشر هوا میباید باز باشد و در صورت بسته بودن
مدار قبل از روشن شدن فن دستگاه با خطای مربوطه متوق میشود.

کنترل
توسط پرشرسوئیچ

فعال شدن جرقه زن و
شیر گاز

احتراق مشعل

وظیفه پرشر سوئیچ هوا با تشخیص اختال فشار فن و محیط فعال
بودن فن و باز بودن مسیر دود خروجی دودرا به برد اعال مینماید و
اجازه فعالیت پکیج را میدهد و در صورت مشاهده عیب در فن و یا
خرابی پرشر سوئیچ هوا و گرفتگی مسیر خروجی دود ،پکیج عیب
مربوطه را به صورت کد نمایشمیدهد.

بعد از فعال شدن پرشر سوئیچ  ،ابتدا جرقهزن و سپ
میشود.

شیر گاز فعال

گاز با توان تنظیمی برای احتراق مالی تامین میشود.

بررسی تشخیص
شعله

وجود شعله توسط الکترود یونیزاسیون (تشخیص شعله) بررسی
میشود ،اگر احتراق وجود نداشته باشد (یا اشکالی در تشخیص آن به
وجود آید) الکترود تشخیص شعله در سه مرحله و هر مرحله  ۸ثانیه به
تالش خود ادامه میدهد .در صورتی که شعله را تشخیص ندهد ،پکیج
خاموش شده و با کد مربوطه بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود.

کنترل جریان آب

این کنترل توسط سنسورهای حرارتی مدار رفت و برگشت سیست
گرمایش ( )NTC1, NTC2انجا میشود.

پ از تشخیص شعله توسط یونهای تشخیص ،پکیج توان شعله را
مطابق با گرمای درخواستی تنظی میکند .این مدوالسیون بین حداکثر
مقدار توان گرمایشی و حداقل مقدار توان (تنظی شده بر روی شیر گاز)
صورت میگیرد.
دمای خاموش شدن مشعل مطابق زیر محاسبه میشود:
 ۱دقیقه پ

از تشخیص شعله

 ۲دقیقه پ

ازتشخیص شعله

T off = T set - point +8C

مدوالسیون
شعله

T off = T set - point +6C
 ۳دقیقه پ

از تشخیص شعله
T off = T set - point +4C

این برنامه باعث میشود که از خاموش و روشن شدن زیاد پکیج
جلوگیری شود .احتراق بعدی میتواند با  ۲تا  ۷دقیقه تاخیر انجا شود.

پمپ دارای  ۲سرعت است که این سرعت با توجه به ( ∆Tاختال
دمای رفت و برگشت) انتخاب میشود و مطابق زیر انجا میشود.
کنترل سرعت
پمپ

سرعت پمپ

∆T del - ret<∆T - 2C → V2

سرعت پمپ

∆T del - ret>∆T - 2C → V2

که در آن ∆T=۲۰C°
سرعت با  ۵دقیقه تاخیر افزایش یا کاهش مییابد.

کنترل دمای حد

دمررای حررد ( )۱۰۲  ۴°توسررط ترموسررتات واقررع بررر روی مس ریر رفررت
گرمایش مرکزی حتی چک میشود (حتی زمانی که شعله روشرن اسرت)
در صورت گر شدن بیش از حد پکیج ،مدار ترموستات باز (قطع) شرده
و یک توق موقت اتفاق میافتد ولی خطرایی نمرایش داده نمریشرود ،اگرر
بعد از  ۵ثانیه هنوز ترموستات باز باشد سیست خاموش مریشرود (توقر
غیر موقت) مشخص میشود .اما در صرورت برطرر شردن خطاهرا در
زمان کمتر از  ۵ثانیه دستگاه مجددا شروع به کار نموده.

با شروع درخواست گرمایش «دمای حد ( »88°Cغیر قابل تنظیم) توسط حسگر
خروج ی مب دل اص لی ( )NTC1تحق

م ییاب د .اگ ر در م دار ش وفا گ رد

مشکلی مواجه شود و سیرکوالسیون ب ه خ وبی ص ورت نگی رد ،ش یر ب ایپ

آب
به

صورت خودکار باز میشود.

اصول عملکرد قطعات جهت تامین آب گرم مصرفی دستگاه دو مبدل
با شیر سه طرفه در مسیر بازگشت

تقاضا جهت آب
گر مصرفی

وجود تقاضا برای آب گر مصرفی (باز شدن یکی از شیرهای آب گر
مصرفی) توسط فلومتر کیت فلوسوئیچ میکروسوئیچ تشخیص داده شده
و پکیج در مود آب گر بهداشتی شروع به کار مینماید .صفحه نمایش
دمای تنظی شده برای آب گر بهداشتی را نمایش میدهد.

چک نمودن فشار
آب در داخل مدار
گرمایش(مدلهایی که
پرشر سوئیچ آب
دارد)

فشررار آب در داخررل مرردار گرمررایش از طری رق پرشررر آب چررک م ریشررود
(حررداقل فشررار  ۰/۰بررار) در صررورت پررایین بررودن فشررار آب ،دسررتگاه بررا
خطای مربوطه متوق میشود.

شیر سه راهه

وقتررری پکررریج در حالرررت ( Stand-byآمررراده بررره کرررار) قررررار دارد ،شررریر
سرررهراهه در حالرررت آب گرررر بهداشرررتی مررریباشرررد .اگرررر پکررریج در سیسرررت

کنترل توسط پرشر
سوئیچ هوا

فعال شدن جرقه زن
و شیرگاز

احتراق مشعل

وظیفه پرشر سوئیچ هوا با تشخیص اختال فشار فن و محیط فعال
بودن فن و باز بودن مسیر خروجی دود را به یرد اعال مینماید و
اجازه ادامه فعالیت پکیج را میدهد و در صورت مشاهده عیب فن و یا
خرابی پرشر سوئیچ هوا و رگفتگی مسیر خروجی دود ،پکیج عیب
مربوطه را به صورت کد نمایش میدهد.

بعد از وصل شردن مردار پرشرر سروئیچ هروا ابتردا جرقرهزن و سرپ
گاز فعال میشود.

شریر

گاز با توان تنظیمی برای احتراق مالی تامین میشود.

بررسی تشخیص
شعله

وجرررود شرررعله توسرررط الکتررررود یونیزاسررریون (تشرررخیص شرررعله) بررسررری
میشود .اگر احتراق وجرود نداشرته باشرد (یرا اشرکالی در تشرخیص آن بره
وجود آید) الکترود تشخیص شعله در سه مرحله و هر مرحله  ۸ثانیره بره
تالش خود ادامه مریدهرد .در صرورتی کره شرعله را تشرخیص ندهرد پکریج
خاموش شده و با کد مربوطه بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود.

کنترل جریان آب

ای رن کنترررل توسررط سنسررورهای حرارترری مرردار رفررت و برگشررت سیسررت
گرمایش ( )NTC1 , NTC2انجا میشود.

مدوالسیون شعله

مدوالسیون بین حداکثر توان آب گر بهداشتی (تنظی شرده برر روی شریر
گاز) و حداقل توان (تنظی شده بر روی شیر گاز) اتفاق میافتد و مشرعل
تررا رس ریدن برره دمررای پیشررگیری از تشررکیل رسرروب روشررن م ریمانررد .دمررا
توسط سنسور آب گر بهداشتی  NTCsاندازهگیری میشود.

کنترل سرعت پمپ

دمای حد ( )۱۰۲  ۴°توسط ترموستات حد واقع بر روی مسیر رفت
گرمایش مرکزی چک میشرود (حتری زمرانی کره شرعله روشرن اسرت) در
صورت گر شدن بیش از حد پکیج ،مدار ترموسرتات براز (قطرع) شرده و
یک توق موقت اتفاق میافتد ولی خطایی نمایش داده نمیشود ،اگر بعرد
از  ۵ثانیه هنوز ترموستات باز باشد سیست خاموش میشود (توق غیرر
موقت) و خطا بر روی صفحه نمایش برا کرد مربوطره مشرخص مریشرود.
امررا در صررورت برطررر شرردن خطررا در زمرران کمتررر از  ۵ثانی ره دسررتگاه
مجددا شروع به کار نموده و خطایی را نمایش نمیدهد.

جهررت کرراهش تشررکیل رسرروب در مبرردل ثانوی ره بای رد از روشررن و خرراموش
شدن زیاد مشعل در مورد آب گر بهداشتی تا حد امکان جلوگیری کررد.
به این منظور مشعل از برنامه زیر پیروی میکند:
کنترل دمای حد

روشن شدن
مجدد

حد دمای ضد
تشکیل رسوب

81C

85C

64C
61C

65C
62C

Test
Not
innuente
>52C
<52C

سنسور رفت
شوفاژ
سنسور آب گر
بهداشتی

اصول عملکرد قطعات جهت تامین آب مدار گرمایشی در دستگاه دو
مبدل با شیر سهطرفه در مسیر رفت
در خواست گرمایش میتواند توسط یکی از موارد زیر صادر شود:
درخواست گرمایش

 با انتخاب دکمه مود -از طریق ترموستات اتاقی

چک نمودن فشار
آب در داخل مدار
گرمایش

هشدار آب توسط پرشر سروئیچ آب در مردار چرک مریشرود .در صرورت
صحت فشار آب مراحل بعد به ترتیب انجا میگیرد.

فعال شدن شیر سه
راهه(شیر برقی)

در زمان آماده بره کرار پکریج ،شریر برقری در وضرعیت آب گرر بهدشراتی
قرررار دارد .بررا فعررال شرردن سیسررت گرمررایش (شرروفاژ) ،ش ریر برق ری مس ریر
ورودی مبررردل ثانویررره را قطرررع و مسررریر رفرررت مررردار گرمرررایش را بررراز
مینماید.

پمپ روشن میشود

پ از تقاضرا بررای گرمرایش و تغییرر وضرعیت شریر برقری پمرپ جریران
آب برگشت از سیست گرمایشی را به سمت مبدل اصلی میفرستد.

فن روشن میشود

فن شروع به کار میکند .الز به ذکر است قبل از فعال شدن فن مدار
پرشر هوا میباید باز باشد.

کنترل توسط پرشر
سوئیچ

وظیفرره پرشررر سرروئیچ هرروا بررا تشررخیص اخررتال فشررار فررن و مح ریط فعررال
بررودن فررن و برراز بررودن مسریر خروج ری دود را برره برررد اعررال م رینمای رد و
اجازه ادامه فعالیت پکیج را میدهد و در صورت مشاهده عیب در فن و
یا خرابی پرشر سروئیچ هروا و گرفتگری مسریر خروجری دود ،پکریج عیرب
ظاهر شده را با کد مربوطه نمایش میدهد.

فعال شدن جرقه
زن و شیر گاز

بعد از وصل شدن مدار پرشرر سروئیچ هروا ،ابتردا جرقرهزن و سرپ
گاز فعال میشود.

بررسی تشخیص
شعله

گاز با توان تنظیمی برای احتراق مالی تامین میشود.

مدوالسیون شعله

شریر

پ از تشخیص شعله توسط یون تشخیص ،پکیج توان شرعله را برا دمرای
درخواسرررتی تنظررری مررریکنرررد .ایرررن مدوالسررریون برررین حرررداکثر مقررردار تررروان
گرمایشی و حداقل مقدار تروان (تنظری شرده برر روی شریر گراز) صرورت
میگیرد.
مدوالسیون باعث جلوگیری از خاموش و روشن شدن زیاد پکریج خواهرد
شد.

کنترل دمای حد

پایان درخواست
گرمایش

دمررای حررد توسررط ترموسررتات حررد واقررع بررر روی مسرریر رفررت گرمررایش
مرکزی چرک مریشرود .در صرورت گرر شردن بریش از حرد پکریج ،مردار
ترموستات باز (قطع) شده و یک توق موقت اتفاق میافتد ولری خطرایی
نمررایش داده نم ریشررود ،اگررر بعررد از  ۵ثانی ره هنرروز ترموسررتات برراز باشررد
سیست خاموش میشود (توق غیر موقت) و با خطای مربوطه مشرخص
میشود .اما در صرورت برطرر شردن خطرا در زمران کمترر از  ۵ثانیره
دستگاه مجددا شروع به کار نموده و خطایی نمایش داده نمیشود.

اصول عملکرد قطعات جهت تامین آب مصرفی در دستگاه دو مبدل با
شیر سهطرفه در مسیر رفت
تقاضا جهت آب گر
مصرفی

تقاضای آب گر مصرفی (باز شدن یکی از شیرهای آب گر مصررفی)
توسط فلومتر کابرل میکروسروئیچ تشرخیص داده شرده و پکریج در مرود آب
گررر بهداشررتی شررروع برره کررار مینمایررد .صررفحه نمررایش دمررای آب گررر
بهداشتی و عالمت دوش را نمایش میدهد.

چک نمودن فشار
آب در داخل مدار
گرمایش

فشررار آب در داخررل مرردار گزمررایش از طری رق پرشررر آب چررک م ریشررود
(حررداقل فشررار  ۰/۰بررار) در صررورت پررایین بررودن فشررار آب دسررتگاه بررا
خطای مربوط متوق میشود.

شیر سه راهه
گ مای

روش

گ مای

خام ش

وقتررری پکررریج در حالرررت ( Stand-byآمررراده بررره کرررار) قررررار دارد ،شررریر
سرررهراهه در حالرررت آب گرررر بهداشرررتی مررریباشرررد .اگرررر پکررریج در سیسرررت
گرمایش ری قرررار گی ررد و تقاضررایی برررای آب گررر بهداشررتی وجررود داشررته
مغرررزی شررریر سرررهراهه بررره روی حالرررت آب گرررر بهداشرررتی مررریرود .آب
خروجری از مبرردل ثانویره برره طررر پمررپ رفترره و از آنجررا برره سررمت مبرردل
اصلی میرود.

پمپ روشن میشود

پ از تقاضا بررای آب گرر بهداشرتی پمرپ جریران آب را برا دور تنرد از
مبدل ثانویه به سمت مبدل اصلی میفرستد.

فن روشن میشود

فن شروع به کار میکند.

کنترل توسط پرشر
سوئیچ هوا

فعال شدن جرقه زن
و شیر گاز

بررسی تشخیص
شعله

مدوالسیون شعله

وظیفه ی پرشرسوئیچ هروا برا تشرخیص اخرتال فشرار فرن و محریط فعرال
بررودن فررن و برراز بررودن مسرریر خروجرری دود را برره برررد اعررال مرری نمایررد و
اجازه ی ادامه فعالیت پکریج را مری دهرد و در صرورت مشراهده ی عیرب
در فررن و یررا خرابرری پرشرسرروئیچ هرروا و گرفتگرری مسرریر خروجرری دود،
پکیج عیب مربوطه را به صورت کد نمایش می دهد.

بعد از وصل شدن مدار پرشرر سروئیچ هروا ،ابتردا جرقرهزن و سرپ
گاز فعال میشود.

شریر

وجود شعه توسط الکترود یونیزاسیون (تشخیص شعله) بررسی میشرود.
اگرررر احترررراق وجرررود نداشرررته باشرررد (یرررا اشرررکالی در آن بررره وجرررود آیرررد) و
الکترود تشخیص شله را ندهد پکیج خاموش شده.

پ از تشخیص شعله توسرط یرون تشرخیص ،پکریج تمرا شرعله را مطرابق
دمای درخواستی تنظری میکنرد .ایرن مدوالسریون برین حرداکثر مقردار تروان
گرمایشی و حداقل مقدار تروان (تنظری شرده برر روی شریر گراز) صرورت
میگیرد.
مدوالسیون باعث جلوگیری از روشن و خاموش شدن زیاد پکریج خواهرد
شد.

کنترل دمای حد

پایان درخواست
گرمایش

دمررای حررد توسررط ترموسررتات حررد واقررع بررر روی مس ریر رفررت گرمررایش
مرکررزی چررک مریشررود در صررورت گررر شرردن بریش از حررد پکریج ،مرردار
ترموستات باز (قطع) شده و یک توق موقت اتفاق میافتد ولری خطرایی
نمررایش داده نم ریشررود ،اگررر بعررد از  ۵ثانی ره هنرروز ترموسررتات برراز باشررد
سیسررت خرراموش م ریشررود (توق ر غی رر موقررت) و خطررا ب رر روی صررفحه
نمایش با کرد مربوطره مشرخص مریشرود .امرا در صرورت برطرر شردن
خطررا در زمرران کمتررر از  ۵ثانیره دسررتگاه مجررددا شررروع برره کررار نمرروده و
خطایی را نمایش نمیدهد.

اصول عملکرد قطعات جهت تامین آب مدار گرمایش در دستگاه چگالشی
درخواسررت گرمررایش مرریتوانررد توسررط یکرری از آیت هررای زیررر بررا نمررایش
عالمت  Cاعال شود:
درخواست گرمایش

ترموستات اتاقی  ،۱ترموستات اتراقی  ،۲سراعت برنامرهریزی و سنسرور
اتاقی.
به دنبال عالمت  Cدمای خوانده شده توسط سنسور  NTC1نمرایش داده
میشود.

فعال شدن شیر
سهراهه

در زمان استراحت پکیج شیر برقری برر روی موقعیرت آب گرر بهداشرتی
قرار دارد .با روشن شردن سیسرت گرمرایش (شروفاژ) ،شریر برقری برا براال
راندن شافت ،خروجی مبدل ثانویه را میبندد و ورودی پمپ را به مردار
گرمایشی ارتباط میدهد.

 7ثانیه
پمپ روشن
میشود

پر از تقاضررا برررای گرمررایش ،برره منظررور تغییرر وضررعیت شریر سررهراهه
برقی ،پمپ با  ۷ثانیه تاخیر روشن میشود .با روشن شدن پمپ ،جریران
آب برگشتی از سیست گرمایشی به سمت مبدل اصلی فرستاده میشود.

فانکشن پیش
تهویه و متعاقب:
فن روشن میشود

بره منظررور تمیرز کراری محفظرره احتررراق ،فرن برره مرردت  ۵ثانیره بررا حررداکثر
توان قبل از روشن شدن مشعل به کار مریافترد .همچنرین بعرد از خراموش
شدن مشعل نیز به مدت  ۵ثانیه به کار خود ادامه میدهد.

قبل از احتراق
جرقهزن روشن
میشود و فن نیز با
سرعت احتراق مالی
به کار میافتد

برره منظررور تمیرز کررردن الکترودهررای جرقررهزن ،قبررل از احتررراق برره مرردت
 ۱/۵ثانی ره جرقررهزن شررروع برره جرقرره زدن و فررن بررا سرررعت مالی ر کررار
میکند.

شیر گاز فعال می
شود

شیر گاز تعبیه شده است.

یونیزاسیون شعله توسط الکترود تشخیص شعله بررسی میشود.
اول رین تررالش بررا ترروان پررایین شررعله ،اگررر در پای ران زمرران ایمن ری ( ۸ثانی ره)
شعله تشخیص داده نشود ،خطای مربوطه ظاهر میشرود و دومرین ترالش
صورت میگیرد.
بررسی تشکیل
شعله

دومرین تررالش بررا ترروان پررایین شررعله ،اگررر در پایران زمرران ایمنری ( ۸ثانیره)
شعله تشخیص داده نشود ،خطاب مربوطه ظاهر میشود و سومین تالش
صورت میگیرد.
سومین ترالش برا تروان پرایین شرعله ،اگرر در پایران زمران ایمنری ( ۸ثانیره)
شعله تشخیص داده نشود ،پکیج با خطای مربوطه دچار خاموشری شرده و
 ۴۰ثانیه تهویه متعاقرب برا حرداکثر سررعت و  ۲دقیقره گرردش متعاقرب برا
حداقل سرعت صورت میگیرد.

فن در هنگا
جرقهزنی

به منظور یکنواخت کردن شعله در سرطح مشرعل ،فرن بررای مردت زمران
کوتاهی در هنگا جزقهزنی کار میکند.

کنترل جریان آب

ای رن کنترررل توسررط سنسررورهای حرارترری مرردار رفررت و برگشررت سیسررت
گرمایشررری انجرررا مررریشرررود(.برگشرررت  -رفرررت)= ،∆Tو سررررعت رو بررره
افزایش دماهای رفت و برگشت کنترل میشود.

بعررد از تشررخیص شررعله ،پکریج ترروان حرارتری خررود را بررا توجرره برره مقرردار
دمررای مررورد نی راز تنظ ری م ریکنررد و ای رن مقرردار دمررا را در نتیجررع سرررعت
چرخش فن به دست میآورد.
مدوالسیون بین حداکثر توان گرمایشی و حداقل توان صورت میگیرد.
دمای خاموش شدن مشعل مطابق زیر محاسبه میشود:
 ۱دقیقه پ

از تشخیص شعله

 ۲دقیقه پ

از تشخیص شعله

T off = T set - point +8C

مدوالسیون
شعله

T off = T set - point +6C
با شروع از دقیقه  ۳پ

از تشخیص شعله
T off = T set - point +4C

از این اصل استفاده شده تا مانع از خاموش شدن سریع مشعل با دمای
باالی سیست شود.
احتراق بعدی میتواند با  ۲تا  ۷دقیقه تاخیر انجا شود.
پمپ دارای  ۲سرعت است که با کنترل  ∆Tدمای رفت و برگشت
مطابق زیر تغییر وضعیت میدهد.
کنترل سرعت
پمپ

سرعت کند
∆

T del - ret< ∆T-2C→V2

سرعت تند

∆T del - ret>∆T→V3

که در آن ∆T=20°C
تغییر دور پمپ با  ۵دقیقه تاخیر انجا میشود.
دمای حد توسط سنسورهای رفت و برگشت مدار گرمایش با درجه
حرارت  ۱۰۲C°کنترل میشود( .حتی زمانی که مشعل خاموش است)
کنترل دمای
حد

بعد از تشخیص دمای بیش از حد یک خاموشی ایمنی بدون نمایش
عالمتی اتفاق میافتد اگر بعد از  ۵ثانیه گرمای بیش از حد همچنان
وجود داشته باشد ،پکیج خاموشی دائ (غیر موقت) و خطای مربوطه
روی صفحه نمایش ظاهر میشود.

اصول عملکرد قطعات جهت تامین آب گرم مصرفی در دستگاه چگالشی
تقاضا جهت آب گر
مصرفی
چک نمودن فشار
آب در داخل مدار
گرمایش

شیر سه راهه
گ مای

روش

گ مای

خام ش

وجود تقاضا برای آب گر مصرفی (باز شدن یکی از شیرهای آب گرر
مصرفی) توسط فلومتر کیرت فلوسروئیچ میکروسروئیچ تشرخیص داده شرده
و پکیج در مود آب گر بهداشتی شروع به کار مینماید.
فشار آب در داخل مدار گرمایش از طریق پرشر آب چک میشود.

وقتررری پکررریج در حالرررت ( Stand-byآمررراده بررره کرررار) قررررار دارد ،شررریر
سررهراهه در حالررت آب گررر بهداشررتی مریباشررد .اگررر زمررانی کرره پکریج در
مود گرمایشی قررار دارد تقاضرایی بررای آب گرر بهداشرتی وجرود داشرته
باشد ،شیر سهراهه به روی آب گرر بهداشرتی سروئیچ میشرود .در طرول
ایررن جررا برره جررایی مشررعل و بخررش هررای سیرکوالسرریون روشررن مرری ماننررد.
خروجرری مبرردل صررفحه ای در ارتبرراط بررا ورودی پمررپ مسررتقیما برره سررمت
مبدل اصلی می باشد.
به صورت همزمان:

پمپ روشن می شود
فن روشن می شود
جرقه زن روشن می
شود

شیر گاز فعال می
شود

پمپ به طور اتوماتیک با حداکثر سرعت آب را از خروجی مبدل ثانویه
به سمت مبدل اصلی میفرستد.
فن با سرعت احتراق مالی به کار میافتد.
جرقهزن به مظنور تمیز کردن الکترود جرقهزن به کار میافتد.

شیر گاز تعبیه شده است.

یونیزاسیون شعله توسط الکترود تشخیص شعله بررسی میشود.
اولین تالش با توان پایین شعله :اگر در پایان زمان ایمنی ( ۸ثانیه) شعله
تشررخیص داده نشررود ،خطررای مربوطرره ظرراهر مرریشررود و دومررین تررالش
صورت میگیرد.
بررسی تشخیص
شعله

دومرین تررالش بررا ترروان پررایین شررعله :اگررر در پایران زمرران ایمنری ( ۸ثانیره)
شعله تشخیص داده نشود ،خطاب مربوطه ظاهر میشود و سومین تالش
صورت میگیرد.
سومین ترالش برا تروان پرایین شرعله :اگرر در پایران زمران ایمنری ( ۸ثانیره)
شعله تشخیص داده نشود ،پکیج با خطای مربوطه دچار خاموشری شرده و
 ۴۰ثانیه تهویه متعاقرب برا حرداکثر سررعت و  ۲دقیقره گرردش متعاقرب برا
حداقل سرعت صورت میگیرد.

کنترل جریان آب

مدوالسیون شعله

ای رن کنترررل توسررط سنسررورهای حرارترری مرردار رفررت و برگشررت سیسررت
گرمایشی انجا مریشرود(برگشرت  -رفرت) ∆Tو فشرار آب نیرز بره وسریله
پرشر سوئیچ آب کنترل میشود.
شررعله مشررعل بررا حررداکثر و حررداقل سرررعت فررن تنظ ری م ریشررود .مشررعل تررا
رسیدن به دمای پیشگیری از تشکیل رسروب روشرن مریمانرد .دمرا توسرط
سنسور آب گر بهداشتی  NTCsکنترل میشود.
دمررای حررد توسررط سنسررورهای رفررت و برگشررت مرردار گرمررایش بررا درجرره
حرارت  ۱۰۲° Cکنترل میشود(.حتی زمانی که مشعل خاموش است)

کنترل دمای حد

بعد از تشخیص دمای بیش از حد یرک خاموشری ایمرن بردون ظراهر شردن
عالئ یرا خطرایی اتفراق مریافترد .اگرر بعرد از  ۵ثانیره گرمرای بریش از حرد
همچنان وجود داشته باشرد ،پکریج خاموشری دائر و خطرای مربوطره روی
صفحه نمایشگر ظاهر میشود.

جهرررت کررراهش تشرررکیل رسررروب در مبررردل ثانویررره در حرررین مرررود آب گرررر
مصرررفی ،روشررن و خرراموش شرردن متعرردد مشررعل برره مقررادیر دمررایی زی رر
بستگی دارد:
دمای پیشگیری و
تشکیل رسوب

دمای روشن
شدن
81C

دمای خاموشی

دمای تنظیمی

85C

64C
61C

65C
62C

Not
influente
>52C
<52C

سنسور رفت
شوفاژ()NTC1
سنسور آب گر
بهداشتی()NTCs

