
 

 

     

 دفترچه راهنما و دستورالعمل نصب 

  

   100KGهیتر سوپر

  

 
 گازی 

 گازوئیلی 

 سوز  دوگانه

 کاربر گرامی، رعایت و اجرای مفاد این دفترچه راهنما الزامی است. 

 لطفاً با دقت مطالعه و به آن عمل نمایید. 

 نخواهد بود. در غیر این صورت مسئولیت حوادث احتمالی با کوالک گستر یزد

  1400ماه  مردادویرایش: 



 

 

  

  

  

  از خرید شما متشکریم!

  

 اطمینان داریم که از خرید خود از شرکت کوالک گستر یزد راضی خواهید بود 

  

  
  

  100KGسوپر 

  

  

 المللی استاندارد بین 4دارای گواهینامه تأیید اتحادیه اروپا و  

  

شده است و واجد  تأیید میکنیم که طراحی و مدل این دستگاه در این شرکت انجام

 های کیفی و ایمنی موردنظر اتحادیه اروپا است ویژگی

  

منظور اطمینان از کارکرد مناسب، مؤثر و همیشگی دستگاه و به  به

 ن ایمنی، از شما میخواهیم که این دفترچه راهنما را کامل و بهلحاظ تضمی

اندازی  های ایمنی آن قبل از راه دقت بخوانید و به هشدارها و دستورالعمل

عواقب ناشی از عدم  دستگاه و در زمان تعمیر و نگهداری توجه کنید.

  کننده است. مطالعه دقیق بروزترین نسخه دفترچه راهنما به عهده مصرف

 تشرک توانید جدیدترین نسخه دفترچه راهنما را از سایت مواره میه

 دانلود کنید.  دیز رستگ کالوک
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   شرکت   کوالک   گستر   یزد

 

 مقدمه  -1

کننده گرامی گرداوری شده است تا عالوه بر آشنایی با طریقه روشن  این دستورالعمل برای راهنمایی شما مصرف

با جزئیات کلی تابلو برق آن آشنا شوید و همچنین توانایی رفع عیب از سیستم خود را  100Super KGکردن هیتر 

ایی ت عدم آشنهمواره یک کپی از این دستورالعمل را در کنار هیتر قرار دهید تا اپراتور دستگاه در صور داشته باشید.

، با نکات ایمنی آشنا شود. به شخصی که با دستگاه کار میکند، نکات زیر را آموزش دهید تا Super KG100با هیتر 

 های احتمالی جلوگیری به عمل آید.  دیدگی رو نشود و از آسیب در طول کار با هیتر با مشکلی روبه

  هید.طریقه روشن کردن و تنظیم هیتر را به اپراتور آموزش د •

  طریقه روشن کردن و خاموش کردن هیتر و کار با ترموستات. •

  طریقه کنترل سیستم گرمایش، نصب دودکش و کانال. •

هیتر باید سالیانه یکبار توسط یک تکنسین سرویس شود تا از عملکرد آن اطمینان حاصل کنید. برای رفع عیب 

 الکتروموتور یا مشعل با یک متخصص مشورت کنید. 

  Super KG100معرفی هیتر  1-1

الیه  یک جت هوای گرم سه Super KG100هیتر

 اگزوزدار با بازدهی باال است که در سه تیپ گازسوز ،

شود . هیتر  سوز تولید می سوز و دوگانه گازوییل

Super KG100  دارای گواهینامه ثبت اختراع به

 است.   در مرکز مالکیت معنوی ۹6461شماره 

به طور ویژه در جهت کاهش طراحی این هیتر 

مصرف سوخت و افزایش ایمنی و کاربردی راحت 

ها و غیره با  ها، گلخانه برای گرمایش مرغداری

سازی سریع دمای سالن  هوادهی باال جهت یکنواخت

 بوده است.  

 اتصاالت پرسی و جدا Super KG100در هیتر 

شدنی است و تعویض کلیه قطعات از بدنه، فن ،مبدل 

ترین زمان و با صرف  کوتاه و تابلوبرق را درحرارتی 

 هزینه ممکن ساخته است.  کمترین
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   Super KG 100 راهنمای   هیتر  

  کلی اطالعات -2

 عالئم  1-2

 شوید:  رو می در زمان خواندن این دفترچه راهنما با عالئم زیر روبه

   هشدار برای خطری عمومی 

 

 هشدار برای خطری مربوط به الکتریسیته 
  

 های محافظ  پوشیدن دستکش
 

 ی ایمنی  های ویژه دستورالعمل 2-2

 ی وجود خطر یا فرایندی ناایمن است، که می دهنده این عالمت نشان

 تواند به شما یا دستگاه آسیب برساند. 
  احتیاط 

 ی مناسب در کنار این عالمت اطالعاتی در خصوص چگونگی استفاده

 .ودش میصرفه از دستگاه و ایجاد شرایط محیطی مطلوب ارائه  ، مؤثر و به
 توجه 

  

 

 مقررات عمومی ایمنی  3-2

از  ها است. استفاده های پرورش حیوانات و گلخانه های صنعتی، سالن این دستگاه برای استفاده در سالن

در قبال  شود. تولیدکننده می عنوان استفاده نامناسب در نظر گرفته شود و به آن برای دیگر اماکن توصیه نمی

طور کامل مسئول حوادث و  کننده به پذیرد و مصرف های ناشی از استفاده نامناسب مسئولیتی نمی آسیب

  های احتمالی است. آسیب

  اندازی، نگهداری و نصب دستگاه ضروری است. در زمان راه کار مجاز کارخانه سرویس حضور

تمامی دیگر قوانین رسمی دیگر شامل طب کار و ایمنی نیز باید انجام مقررات الزامی پیشگیری از حادثه و 

  شوند.

نشانی  در این دفترچه به خطرات عمومی در خصوص آتش پرداخته نشده است. با واحد آتش توجه:

 نیاز تماس بگیرید.  های مورد محلی خود برای دریافت اطالعات و راهنمایی
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   شرکت   کوالک   گستر   یزد

 تجهیزات الکتریکی  4-2

  

های پرورش دام و طیور، انباشت کود موجب تشکیل گازهایی سمی و  در سالن

 شود.  و متان می (گاز فاضالب، گاز ترش)خطرناک مانند هیدروژن سولفید 

 این امکان وجود دارد که در زمان زیر و رو کردن و شستن کودها این گازها خطر

 آفرین شوند و در صورت وجود آتش ممکن است انفجاری بزرگ اتفاق بیفتد. 

 های جایی و شستن کود دستگاه برای جلوگیری از حوادث خطرناک پیش از جابه

 کنید.  حرارتی را خاموش

 همچنین به موارد زیر توجه کنید: 

 در زمان انباشت کود بیرون از محیط، درها را ببندید. 

  طور پیوسته انجام دهید. محیط را به تهویه و هوارسانی

  

 تمامی کارهای مربوط به نگهداری و تعمیر دستگاه باید توسط نیروهای متخصص انجام شود.     

 قبل از انجام کارهای نگهداری و تعمیر حتما اتصال دستگاه را از برق قطع کنید. 

 های الکتریکی را بررسی کنید و از سالمت آنها اطمینان  کشی اندازی دستگاه، تمامی سیم پیش از راه

 حاصل کنید. 

یده را د کشی آسیب پیش از روشن کردن دستگاه از طریق متخصصین برق هرگونه قطعات برقی یا سیم

 از سیستم خارج کنید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید. 

 را نکشید.  هنگام بیرون آوردن دوشاخه برق یا سوکت از پریز، سیم برق

لی سوزی احتما پوشاندن الکتروموتورها میتواند دما را باال ببرد که این امر موجب آسیب دستگاه و آتش

 شود.  می

 نگهداری  5-2

 قبل از انجام کارهای تعمیر و نگهداری حتما اتصال دستگاه را از برق قطع کنید. 
 

  

جاز کاران م شود و تعمیرات دستگاه باید توسط سرویسبرای نگهداری دستگاه به دفترچه راهنما مراجعه 

 شرکت انجام گردیده و این امور را بر عهده بگیرند. 

نگهداری، تعمیر و تنظیف دستگاه باید حتما در زمان خاموش بودن دستگاه و توقف الکتروموتور انجام 

  شود. در زمان اصالح نواقص جزئی نیز باید به این نکته توجه شود.
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   Super KG 100 راهنمای   هیتر  

 

 های محافظ استفاده کنید! خطر آسیب دیدن دست وجود دارد از دستکش اگر 
 

کننده باید از کارکرد دستگاه رضایت داشته باشد. تجهیزات فنی را تا  بعد از انجام عملیات تعمیر مصرف

 اندازی کنید.  اید نباید مجددا راه زمانی که از انجام تمامی نکات ایمنی اطمینان حاصل نکرده

ای ه شده باشد و باید حداقل ویژگی مشخصات فنی دقیق قطعات یدکی باید از طریق شرکت سازنده ارائه

 کیفی موردنظر را داشته باشند. این مورد برای اطمینان از اصل بودن قطعات کاربرد دارد. 

 سفارش قطعات یدکی  6-2

 در زمان سفارش قطعات یدکی حتما موارد زیر را مشخص کنید: 

   ی موردنظر به همراه توضیحات آن؛   نام یا کد قطعه 

 ی فاکتور خرید اولیه؛  شماره

 هرتز.  50فاز ، 3ولت ، 230/400مشخصات الکتریکی، برای مثال 

 مسئولیت  7-2

هرگونه تغییر بر روی دستگاه که بدون نظارت نمایندگان شرکت انجام شود موجب سلب مسئولیت از ما 

 شود.  احتمالی میهای  در قبال آسیب

ود ش کننده است، لذا توصیه می عواقب ناشی از تنظیم غیراصولی سیستم تشکیل شعله به عهده مصرف

اندازی، سرویس، تعمیر و تنظیم سیستم سوخت پاش و تشکیل شعله توسط  کلیه امور مربوط به نصب، راه

 گستر یزد صورت پذیرد. دیده مورد تایید کوالک  کاران مجاز کارخانه یا افراد آموزش سرویس

 قطع برق  8-2

 های هشدار را نصب کنید. این کار از سرمایه شما ، کنیم که بر روی تجهیزات خود سیستم توصیه می

 حیوانات و گیاهانتان محافظت خواهد کرد. 

له کننده ولتاژ باید بالفاص در صورت قطع برق، سیستم برق اضطراری مناسب مجهز به رگالتور تثبیت

  شود. روشن

توان از دستگاه مبدل برق خودرو یا تراکتور برای موارد اضطراری استفاده کرد. لطفا  در صورت نیاز می

 گذار خود تماس بگیرید.  برای اطالعات بیشتر با بیمه

 کمکهای اولیه  9-2
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   شرکت   کوالک   گستر   یزد

جعبه کمکهای اولیه باید همیشه در محل کار وجود داشته باشد تا در صورت بروز حوادث عملیات 

شود باید در اولین فرصت جایگزین  ای که استفاده می سرعت انجام شود. هر ماده یا وسیله دادرسانی بهام

 شود. در زمان درخواست کمک، همیشه موارد زیر را بیان کنید: 

 حادثه در کجا اتفاق افتاده است؟ 

 چه اتفاقی افتاده است؟ 

 اند؟  چند نفر زخمی شده

 است؟هایی واردشده  چه نوع آسیب

 چه کسی حادثه را گزارش میدهد؟  

 ضایعات  10-2

 (د بازیافتمانن)های مناسب  بندی و دیگر مواد غیرقابل استفاده باید به مکان بعد از نصب یا تعمیر، بسته

 تحویل داده شوند. 

 اطالعات تماس  11-2

  آباد ریسمانی، خیابان ایمان، شرکت کوالک گستر یزد  آدرس کارخانه : یزد ،حسین

  ۹۹الی  38369990-035  تلفن تماس:

 0 35-38369560       

035-3836۹505     فکس :  

info@kgy.ir    : ایمیل     

   WWW.KGY.IR    : وبسایت 

  

 بدون اعالم قبلی تغییر کنند.مطالب این دفترچه راهنما ممکن است 

 شویم که ما را از رو شدید، خوشحال می اگر با خطا یا اطالعات نادرستی روبه

 باخبر کنید. وجودشان 

های این دفترچه متعلق به شرکت کوالک گستر  ها، لوگوها، و نوشته تمامی عکس

 است.برداری از آنها بدون ذکر نام شرکت غیرقانونی  یزد هستند و هرگونه کپی

http://WWW.KGY.IRوبسایت
http://WWW.KGY.IRوبسایت
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 . مشخصات فنی 2 -3

 جدول مشخصات فنی  1-3

   Super KG100: مشخصات مکانیکی و الکتریکی هیتر 1جدول 

 

 سانتریفیوژ دو گانه سه فاز 100سوپر  سانتریفیوژ دوگانه تک فاز 100سوپر  

 140000 140000 ظرفیت حرارتی

 15-11 15-11 مصرف سوخت )گاز طبیعی(

 13-9 13-9 مصرف سوخت )گازوئیل(

 25 25 فشار گاز

 9700 7000 حجم هوادهی 

 4.2 4.2 سطوح حرارتی

 3 1 تعداد فاز

 380 220 ولتاژ

 50 50 فرکانس  

 5.4 5.7 جریان

 2.75 1.4 توان الکتریکی

 BEF-38/38M 8S BEF-38/38M  6T ع فننو

 125*100*235 125*100*235 ابعاد )طول*عرض*ارتفاع(

 190 190 وزن خالص
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 ساختار  2-3

اسب بخار  2یک جت ویژه با بدنه مستحکم است که در آن از یک موتور با توان  Super KG100هیتر 

شود. این هیتر شامل یک فن ،یک محفظه احتراق و یک مبدل حرارتی است. محفظه احتراق  استفاده می

توان بدون کانال از آن  قابلیت اتصال به کانال را دارد و هم میتماما از جنس استیل است. این دستگاه هم 

استفاده کرد. استفاده از فن محوری برای افزایش دبی ورودی هوا موجب ایجاد جریان هوای گرم با سرعت 

 هایی که ابعادشان زیاد است بسیار حائز اهمیت است.  زیاد شده است که برای سالن

ده راحتی میسر ش دسترسی به تمام تجهیزات مشعل و تابلو برق به طراحی دستگاه به صورتی است که

شده که کار با دستگاه را بسیار آسان کرده است.  استفاده ( BCU )در این هیترها از واحد کنترل مشعل است.

میتواند در ترکیب با ترموستات و دیگر کاربردهای واحد کنترل مانند سیستم هشدار در مواقع  KGسوپر صد 

 صورت اتوماتیک به کار خود ادامه دهد.  با ریست دستی بهخطا 

  

 ابعاد دستگاه  3-3

 

 

  

 Super KG100: ابعاد هندسی هیتر 1شکل 
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 سیستم  4-3

هیزات کند. تج استفاده از سیستم کنترل مجهز به تجهیزات ایمنی، عملکرد ایمن دستگاه را تضمین می

اند. لیست کامل  شده حوادث خطرناک و آسیب در دستگاه تعبیهمنظور جلوگیری از بروز  ایمنی که به

  آورده شده است. 2تجهیزات ایمنی، کنترلی، الکتریکی و مکانیکی مورداستفاده در این دستگاه در جدول 

  : لیست کامل تجهیزات ایمنی، کنترلی، الکتریکی و مکانیکی2جدول 

 نام تجهیز  عملکرد  تصویر 
 کد  

 کاال 

    

 وظیفه ترموسوئیچ کنترل عملکرد مشعل با توجه 

 به وضعیت دمای کوره است ترموسوئیچ از عملکرد 

خارج از کنترل دستگاه جلوگیری میکند و سبب 

کارکرد بهینه دستگاه و کاهش مصرف سوخت 

 خواهد شد .

 ترموسوئیچ
0103 

216  

  

برای کنترل سطح ولتاژ و ترتیب فاز برق ورودی 

محافظت از الکتروموتور و  و همچنین برای

بار  جلوگیری از اختالط جریان حرارتی و اضافه

  .تشده اس بار استفاده –الکتریکی از کنترل فاز 

نترل فاز ک  

 بار

0103 

1۷1  

 

 نصب سیستم روشنایی در تابلو جهت سهولت در

 انجام سرویس و نگهداری در تمام ساعات شبانه

 روز.

 المپ 

 سرویس 

 0103  

1۹2 

  

منظور بردن دستگاه در  کلید قطع اضطراری به

وضعیت ایمن در هنگام بروز خطر و یا قطع سریع 

استفاده از این )جریان در هنگام حوادث احتمالی 

کلید فقط در مواقع بروز خطر و جلوگیری از حادثه 

 . (مجاز است

 قطع کن  

اضطراری 

 دستی

 0103  

126 
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 منظور راه یک بهاستفاده از کلیدهای صفر و 

اندازی مستقل فن در مواقع نیاز به تهویه محل 

بدون گرمایش و کلید قرار دادن دستگاه در حالت 

 اندازی خودکار مشعل و فن.  خودکار برای راه

 کلید     

انتخاب 

 حالت

 0103  

113 

  

جایی  ها مخصوص تاشو جهت جابه دستگیره

  شده است. راحت و ایمن هیتر طراحی
 دستگیره 

 0106  

0۷6 

  

ترین مواد  شده از مرغوب تابلو برق ساخته 

ABS عایق در برابر آب و گردوخاک است و از ،

تجهیزات الکتریکی در برابر عوامل خارجی 

 کند.  محافظت می

 تابلو برق 
 0103  

1۹0 

    

اندازی و کنترل  مختلفی برای راه های روش

تک فاز و سه فاز وجود دارد.  DCو  ACموتورهای 

اندازی این نوع موتورها  ترین روش برای راه ساده

های مکانیکی استارت/ استاپ  استفاده از شستی

 است. 

 شستی

مکانیکی 

 -استارت

 استاپ

 0103  

114 

    

کنتاکتور برای کنترل بارهای مختلف شامل 

الکتروموتور، مدارات و سایر تجهیزات الکتریکی 

 استفاده میشوند. 

 کنتاکتور 

 12A 

 0103  

0۷3 

  

 های نشانگر ، المپLEDهای  چراغ سیگنال

هستند که وجود جریان برق سه  LED )راهنما(

 دهد فاز در تابلو برق را نشان می

 چراغ 

سیگنال 

 سه فاز 

 0103  

160 

 

 

۹ 
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ه ای است ک این وسیله همانند کنتاکتور وسیله

در آن با استفاده از خاصیت الکترومغناطیس تعدادی 

 وند. ش کنتاکت به یکدیگر وصل یا از یکدیگر جدا می

با این تفاوت که تحمل جریان زیاد را نداشته و در 

 شود.  مدار فرمان از آن استفاده  می

 رله  

 ای  شیشه

 0103  

240 

 

وظیفه کنترل ( BCU) واحد کنترل  احتراق

فرآیند احتراق را به عهده دارد و در مواقع بروز 

 مشکل شعله را خاموش و با پیغام بروز خطا ،اطالع

 کند.  رسانی می

 رله مشعل 
 011 

 210 

   قطعات ویژه هیتر گازی 

  

شیر گاز وظیفه قطع و وصل جریان گاز و تنظیم  

میزان جریان گاز ورودی به دستگاه را به عهده دارد 

کم وارد سیستم  در شیرهای تدریجی، گاز کم .

شود تا با یک شیب ثابت شعله به  سوخت پاش می

میزان نهایی خود برسد،ولی قطع شدن جریان گاز 

د. در افت ییکباره و در کمتر از یک ثانیه اتفاق م به

این شیرها دو مقدار برای تنظیم وجود دارد یکی 

جهت تنظیم میزان گاز ورودی در حالت نهایی و 

 دیگری برای تنظیم شیب باز شدن شیر گاز است. 

 شیر گاز 

 تدریجی 

 011 

 2۷۹ 

  

 عملکردبرای افزایش ایمنی و بهبود 
Super 

100KG این قطعه فشار گاز ورودی را کنترل می 

ده در نش بینی که افت فشار پیش و درصورتیکند 

صورت برق رله  شبکه گاز وجود داشته باشد به

 شود.  قطع می (BCU) مشعل

کنترلر 

 فشار گاز

 011 

 204 
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این قطعه برای اطمینان از عملکرد صحیح فن 

که میزان هوای ورودی  مشعل است و درصورتی

دستگاه به حدنصاب الزم نرسد جریان گاز یا 

ند. ک خودکار قطع میصورت  گازوییل دستگاه را به

این کار از جمع شدن گاز در محفظه احتراق و امکان 

 کند.  تر جلوگیری می خطرات جدی

کنترلر 

 فشار هوا

 011 

 203 

    قطعات ویژه هیتر گازوییلی 

  

برای انتقال گازوئیل به سوخت پاش و تامین فشار 

 ها از پمپ گازوییل استفاده الزم گازوئیل پشت نازل

است. نیروی گرداننده پمپ توسط الکتروموتور شده 

 ( کوپل مستقیم)شده است  مشعل استفاده

پمپ 

 گازوییل 

 011 

 208 

  

ها به پمپ  ورود ناخالصی برای جلوگیری از

 مشعل و مسدود شدن نازل از فیلتر گازوئیل استفاده

 شده است. 

فیلتر 

 گازوییل 

 011  

264 
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 نصب  -4

 الزامات نصب  1-4

وهوایی  اندازه و شکل فضای موردنظر، دمای مطلوب و شرایط آب های موردنیاز به تعداد دستگاه توجه:

 توانید با کارشناسان شرکت تماس بگیرید.  منطقه شما بستگی دارد. جهت مشاوره و راهنمایی می

 راهنمای نصب  2-4

   برای نصب دستگاه به نکات زیر توجه کنید: 

در محل موردنظر روی پایه یا سکوی ثابت و مستحکم طوری نصب کنید که هنگام کار کردن،  هیتر را -1

  گونه لرزشی نداشته باشد. دستگاه هیچ

  .تر باشد صورت آویز، توجه شود که سطح منبع گازوییل نباید از سطح پمپ پایین برای نصب به -2

حداقل یک متر با دیوار فاصله داشته  شود باید از هر طرف که هیتر در کنار دیوار نصب می درصورتی -3

  باشد.

هوای ورودی موردنیاز برای احتراق باید از طریق یک کانال خرطومی با قطری برابر قطر ورودی هوای  -4

  مشعل دستگاه از خارج از سالن تامین شود.

عدم اتصال کانال ورودی هوا، استفاده نامناسب تلقی شده و دستگاه را از گارانتی 

 ند. همچنین به دلیل مکش باالی فن در صورت عدم اتصال ورودی هوا ،ک خارج می

 مشعل دچار نقص فنی شده و احتمال انفجار وجود دارد. 

 

  

 اتصاالت  3-4

کاربر روی هیتر ازجمله 

نصب،تعمیر و تنظیم 

 تبدیل ورودی گاز

رکت شکاران باتجربه  و اتصال به سیستم برق و گاز شهری باید از طریق سرویس

 و با استفاده از اتصاالت مرغوب و استاندارد انجام شود.

 های برق و گاز منطقه خود توجه کنید. در هنگام نصب باید به قوانین شرکت
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 اتصال مسیر گازوییل  1-3-4

سوز باید توجه شود که سطح مخزن گازوییل باید باالتر از سطح پمپ  های گازوییل در دستگاه •

گیرد و پمپ  صورت کامل صورت نمی رسانی به دستگاه باشد در غیر این صورت سوختگازوییل 

  بیند. گازوییل و الکتروموتور مشعل آسیب می

ها، اتصاالت سوخت ورودی چه گاز چه گازوییل باید استاندارد بوده و  توجه شود که در تمامی نمونه •

  توسط متخصص با تجهیزات کامال استاندارد صورت بگیرد.

  آورده شده است. 3سیر حرکت گازوییل در دستگاه در شکل م •

  

  : مسیر حرکت گازوییل2شکل 

  

  

از استفاده هرگونه پمپ در مسیر رسیدن گازوییل از منبع به دستگاه جدا خودداری 

ن آشود و عواقب  شود. این کار باعث خرابی پمپ دستگاه و عدم کارکرد صحیح آن می

 به عهده خریدار است.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 برگشت   گازوییل   از   پمپ   به   لوله مسیر  
  

 مشعل   پمپ   به   گازوییل   رفت مسیر  
  

 گازوییل     فیلتر   تصفیه
  

 گازوییل     مسیر   اصلی
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 خط لوله گاز  2-3-4

بایست صحت و وجود  کشی گاز از مسیر اصلی خط شرکت ملی گاز تا ورودی دستگاه می در مسیر لوله

  موارد زیر بررسی شود:

   
  

  
  کشی گاز تا مشعل هیتر : مسیر لوله3شکل 

  شیر گاز دستی .1

  فیلتر .2

  رگالتور .3

  فشارسنج .4

  گاز یچ کنترل فشاریسو .5

  شیر گاز ایمنی .6

  ای شیر گاز دومرحله .۷                  

  شیلنگ گاز .8                  

  تبدیل قطر لوله  .۹                  

 فلنج اتصال  .10

 تهیه و نصب موارد ذکرشده به عهده خریدار است.  
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قبل از نصب، با هماهنگی شرکت گاز منطقه حتما بررسی کنید که شرایط توزیع گاز 

 شهری و نوع و فشار گاز با تنظیمات دستگاه مطابقت داشته باشد. 

 

  

 اتصال مسیر گاز  3-3-4

 گازی توجه به موارد زیر الزامی است :   SUPER KG100در 

 استفاده می PSI 2که از گاز صنعتی با فشار  .درصورتیبار باشد  میلی 25فشار گاز ورودی باید  •

ت گاز اسان مجاز شرکبرای تعیین نوع باالنسر با کارشن . )دـــکنید حتما از باالنسر استفاده کنی

 (تماس بگیرید.

  اینچ باشد. 2قطر لوله گاز ورودی تا پای دستگاه باید حداقل  •

  اینچ باشد. 2شیرفلکه گاز مصرفی هیتر باید شیر  •

اینچ و حداکثر  1شیلنگ اتصال گاز از شیرفلکه تا شیر تدریجی دستگاه باید حداقل دارای قطر  •

  متر باشد. 5/1طول 

  توجه کنید. 5و4های  به شکل •

  

  

  : شماتیک مسیر اتصال گاز4شکل 
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  کشی گاز تا پای دستگاه های لوله : قطر و اندازه5شکل 

  

 سوز  جداسازی اتصال پمپ گازوییل در هیتر دوگانه 4-3-4

سوز حتما توجه شود که هنگام استفاده درحالت گازی، ورودی گازوییل  دوگانه  KG100در هیترهای سوپر 

کند و در زمان کوتاهی خراب  سیال کار میدستگاه نباید قطع شود زیرا در این صورت پمپ گازوییل بدون 

شود. درصورتیکه امکان اتصال دائمی گازوییل به دستگاه وجود ندارد باید اتصال پمپ و شافت موتور را  می

  جدا کرد؛

  برای این کار:

پمپ ( )1قسمت  ۷شکل ) هایی که پمپ را به شافت موتور مشعل متصل کرده است، شل کنید پیچ (1

  (بینید. می 6ها را در شکل  عدد پیچ به شافت موتور متصل شده است که محل پیچ 3وسیله  به

  
 : پیچ اتصال پمپ به شافت موتور 6شکل 

 ۷ل شک)پمپ را به جهت خالف موتور بکشید تا اتصال شافت به پمپ در حالت خالص قرار بگیرد  (2

(2قسمت 

  

 اصلی   ورودی   گاز   لوله  
   اینچ   2 با   قطر  

   اینچ   2   تبدیل
   اینچ   1   به

 اینچ     1 تبدیل  
 3 به  

   اینچ   4

   متر   1 / 5     حداکثر طول   و   اینچ   1 شیلنگ   گاز   استاندارد   با   قطر  



  

 

  
   شرکت   کوالک   گستر   یزد

  را جدا کنید (کوپلینگ پالستیکی) کننده پمپ به موتور قطعه متصلپمپ را از موتور جدا کنید و  (3

  (4و  3قسمت  ۷شکل )

    ها را سفت کنید. پمپ را دوباره در جای خود نصب کنید و پیچ

 برای این کار: 

ها را سفت کنید .فقط توجه شود که در این  ها را شل کنید، پمپ را به محل قبلی برگردانید و پیچ پیچ

صورت تدریجی هر سه  پیچ باهم سفت شوند  طور همزمان سفت شوند یعنی متناوبا به ها باید به قسمت پیچ

گیرد و این امر سبب آسیب رسیدن به  صورت مستقیم در جای خود قرار نمی در غیر این صورت پمپ به

 .شود  پمپ می
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  سوز دوگانه: جداسازی و اتصال پمپ گازوییل در هیتر ۷شکل 

  

سوز را داشته باشید باید دوباره اتصال  که مجددا قصد استفاده از هیتر در حالت گازوییل درصورتی(4  

  کوپلینگ را وصل کنید.

 برای این کار: 

ها را سفت کنید؛ فقط توجه  پس از باز کردن پمپ و نصب مجدد کوپلینگ، پیچ ها را شل کنید ، پیچ

صورت تدریجی هر سه پیچ  طور همزمان سفت شوند یعنی متناوبا به ها باید به شود که در این قسمت پیچ

گیرد و این امر سبب  صورت مستقیم در جای خود قرار نمی باهم سفت شوند در غیر این صورت پمپ به

    شود. آسیب رسیدن به پمپ می



  

 

  
   شرکت   کوالک   گستر   یزد

 اتصال دودکش  5-3-4

 

 برای نصب دودکش نکات و قوانین شرکت ملی گاز در اولویت قرار دارد. 
  

  

و ارتفاع قسمت عمودی حداقل سه برابر طول  قسمت افقی  (رو به باال)های افقی باید مثبت  شیب لوله (1

  متر کمتر باشد. 1.5باشد. ارتفاع قسمت عمودی دودکش نباید از 

  
 : طرز صحیح قرارگیری لوله دودکش 8شکل 

  ی دودکش باید بزرگتر یا مساوی قطر اگزوز هیتر باشد. قطر لوله (2

  

  : عدمتغییر قطر دودکش۹شکل  
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 قطر لوله دودکش باشد.  cm 5/2متر برای هر  45/0حداکثر طول لوله دودکش باید  (3

  زمان اتصاالت آن از هم باز نشود.ی مناسب محکم کنید تا باگذشت  دارنده دودکش را با نگه 4)

  وخم زیاد و استفاده از زانویی زیاد پرهیز کنید. توانید از اجرای پیچ تا جایی که می (5

که دنباله آن  "H"های نوع  باشد. استفاده از کالهک "H"خروجی دودکش حتما باید دارای کالهک (6

  مخروطی است و باعث کاهش قطر دودکش میشود، ممنوع است.

، استفاده نامناسب تلقی شده و دستگاه را از گارانتی "H"عدم اتصال کالهک 

 کند. خارج می
  

صورت  هایی که به صورت عمودی نصب کرد و حتما از نصب آن بر سر لوله را لزوما باید به "H"کالهک  (۷

 های دودکش می لولهی  اند خودداری نمود، زیرا این حالت باعث تجمیع دود و آالینده افقی قرارگرفته

 شود.  شود و موجب پس زدن دود به داخل سیستم دودکش می

سانتیمتر باالتر از سطح بام نصب و تعبیه نمود. سطح آزاد مجاری خروجی  60را باید حداقل "H"کالهک  (8

  باید دو برابر سطح مقطع دودکش باشد. "H"دود از کالهک 

  استفاده از حلبی یا ورق سیاه برای ساخت کالهک ولوله رابط دودکش ممنوع است.  (۹

  متر است. میلی۷/0حداقل ضخامت ورق گالوانیزه برای ساخت لوله رابط دودکش   (10

 . های اتصال دودکش باید کامالً دود بند باشد کلیه محل(11

  

 الکتریسیته  4-4

 تابلو برق  1-4-4

دسترسی به واحد کنترل الکتریکی از طریق باز کردن درب تابلو توسط کلید مخصوص  10مطابق شکل  

 وسیله کلیدهای اندازی و کنترل هیتر به دهد. راه داخل تابلو برق هیتر را نشان می 11شکل  پذیر است . امکان

 شده روی تابلو برق میسر شده است.  تعبیه
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 : درب تابلو برق هیتر  10شکل 

  

 

  : شکل داخل تابلو برق هیتر 11شکل 

 رله   2-4-4

دارای دو مدل گازی و گازوییلی است که در قسمت الکتریکی برای هیتر گازی از رله  100هیتر سوپر 

 گازی و در مدل گازوییلی از رله گازوییلی استفاده میشود. در مدلهای دوگانه از هر دو رله در کنار هم استفاده

    شده است .

 (گازی یا گازوییلی)در صورت نیاز به تعویض رله، حتما از رله مخصوص خود دستگاه 

استفاده شود، در صورت عدم تطابق نوع رله با رله اصلی دستگاه، احتمال ایجاد انفجار وجود 

   دارد. 

  

   - شستی   استارت
   استاپ

     اضطراری استپ

 کلید   فن  

 - های نشان   چراغ
 دهنده   اتصال   برق  

     سه فاز

  

   رله  

   کنتاکتور

 کنترل  
   بار - فاز

     رله
   ای   شیشه
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    : نقشه برق هیتر12شکل  
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 اتصاالت برق  3-4-4

  Nو T،S،Rهای  از ترمینال(  50Hz,AC,380V) ولت 380فازبرای اتصال دستگاه به ولتاژ متناوب سه 

 (شود ترتیب فاز و سطح ولتاژ توسط کنترل فاز کنترل می)استفاده کنید.  (نول)

در صورت قطع برق در حین کار احتمال آسیب رسیدن به کوره وجود دارد. برای 

  اجتناب از خطر احتمالی وجود منبع برق اضطراری الزامی است. 

 

 استفاده شود.  (220V,AC,50Hz)ولت متناوب  220توجه شود که از آالرم 

 شده است و نباید تغییری در آن ایجاد شود.  تنظیمات زیر توسط کارخانه انجام

رساند و در صورت تغییر تنظیمات مسئولیت حوادث احتمالی به عهده  هرگونه تغییر به دستگاه آسیب می

 گونه مسئولیتی ندارد.  کننده بوده و کارخانه هیچ مصرف

 دمای روشن شدن فن: 

جایی هوای سرد ابتدا دیگ و مبدل  پس از روشن شدن مشعل برای جلوگیری از جابه

 بعد از رسیدن دما به حد شده برسد، شود تا به یک حداقل دمای تنظیم دستگاه گرم می

 شود.  اندازی می صورت خودکار راه شده فن هیتر به تنظیم

 

 دمای خاموش شدن فن: 

پس از خاموش شدن مشعل برای جلوگیری از آسیب دیدن دیگ، فن دستگاه تا رسیدن 

 دهد.  شده به کار خود ادامه می دمای دیگ به یک حد تنظیم

 

 سوخت ورودی  5-4

سوز است. سوخت ورودی در مدل گازی از گاز  گازی، گازوییلی و دوگانه یها دارای مدل KG100سوپر

 بار است.  میلی 25طبیعی با فشار 

 

  

  

  

  

   اتصاالت ترمینال های ورودی          :   13 شکل  
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 اندازی  راه 6-4

 ، به دستورات زیر عمل شود: 4-3تا  4-1های  پس از انجام صحیح گام   

  وصل نمایید. 13برق ورودی را مطابق شکل (1        

 یطی برای قطع و وصل کردن دستگاه دارید آن راـوستات محـکه قصد استفاده از ترم درصورتی (2        

 (صورت کلید قطع و وصل باشد سیستم کنترل محیطی باید به)وصل کنید.  13شکل مطابق         

 شده است، بااتصال آالرم به این  مشخص (ولت 220زنگ هشدار )محل اتصال آالرم  13در شکل (3  

  شود. در صورت روشن نشدن مشعل یا خاموش شدن ناگهانی آن آالرم فعال می قسمت

 را فشار دهید و صبر کنید دستگاه روشن شود. (استارت)کلید امرجنسی را آزاد کنید و کلید سبز (4       
  شده روی ت موردنظر را با کلید تعبیهـوز قبل از این کار باید سوخـس ه شود در مدل دوگانهـتوج)        

 . (انتخاب کنید دستگاه      

 روشن شدن  7-4

 افتد:  برای آغاز گرمایش فرایند زیر اتفاق می

 شود.  مشعل روشن می (1

          شده، بافرمان ترموسوئیچ، فن دستگاه شروع به بعد از گرم شدن کوره و رسیدن دما به حد تنظیم (2     

 کند.  می کار

 . دهد کوره از مقدار معین باالتر برود ،ترموسوئیچ فرمان خاموش شدن مشعل را می که دمای درصورتی (3    

 شده، ترموسوئیچ دوباره فرمان روشن شدن مشعل را  تر آمدن دمای دیگ از میزان تنظیم پس از پایین (4    

 دهد.  می

اه تا سرد شدن در صورت خاموش کردن هیتر، برای جلوگیری از آسیب دیدن مبدل حرارتی، فن دستگ (5

دهد. پس از پایین آمدن دمای دیگ بافرمان ترموسوئیچ، فن دستگاه نیز  دیگ به کار خود ادامه می

 شود.  خاموش می

 خاموش کردن  8-4

صورت خودکار و با توجه  کنید، قطع و وصل دستگاه به که از ترموستات محیطی استفاده می درصورتی

بعد از خاموشی دستگاه امکان روشن شدن مجدد وجود خواهد داشت شود و همواره  به دمای محیط انجام می

که دستگاه بافرمان ترموستات محیطی خاموش شده است و قصد دارید دستگاه در حالت  لذا درصورتی .

 را روی حالت ( اتوماتیک –خاموش  –کلید فن دستی  )حالته روی درب تابلو برق  خاموش بماند کلید سه

دهد پس از  د از انجام این کار فن دستگاه تا سرد شدن دیگ به کار خود ادامه میخاموش قرار دهید، بع

 توانید برق اصلی دستگاه را نیز قطع کنید.  خاموش شدن فن می
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الته ح کنید برای خاموش کردن کافی است کلید سه که از ترموستات محیطی استفاده نمی درصورتی 

را روی حالت خاموش قرار دهید، در این حالت  (اتوماتیک – خاموش –کلید فن دستی )روی درب تابلو برق 

توانید برق اصلی  دهد پس از خاموش شدن فن می نیز فن دستگاه تا سرد شدن دیگ به کار خود ادامه می

 دستگاه را نیز قطع کنید. 

همواره توجه شود کلید قطع اضطراری جهت خاموش کردن دستگاه در شرایط بحرانی 

  عنوان نباید برای خاموش کردن هیتر در شرایط عادی از آن استفاده شود.  هیچ است و به

  

شده به کار خود  همیشه به فن دستگاه اجازه دهید تا رسیدن دیگ به دمای تنظیم

  ادامه دهد. 

  

 تنظیم شعله  9-4

معین برای انجام  بایست سوخت و هوا را به نسبت برای تنظیم شعله احتراق مشعل در داخل دیگ، می

احتراق کامل تنظیم نمود .تنظیمات فشار گاز و گازوئیل و میزان اختالط هوا باید توسط کارشناس فنی کارخانه 

انجام شود. در صورت تنظیم اشتباه کیفیت احتراق پایین آمده و میزان مصرف سوخت از حالت بهینه خارج 

  شود و حتی امکان بروز خطر وجود دارد . می

است در صورت نیاز به هرگونه تنظیم، تعمیر یا تعویض قطعه با کارخانه یا  ضروری

  کاران مجاز تماس بگیرید.  سرویس
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 تنظیم حجم ورودی گاز  1-9-4

بار به داخل محفظه احتراق مراحل را به  میلی 25برای تنظیم میزان حجم ورودی گاز طبیعی در فشار 

 دهیم:  ترتیب انجام می

  کنیم. پیچ باالی شیر برقی را شل می 3ابتدا با استفاده از آچار آلن شماره  14مطابق شکل  (1

 

 : شل کردن پیچ آلن روی شیر برقی گاز 14شکل 

با دست میزان حجم ورودی گاز به داخل محفظه احتراق را با چرخاندن  15ازآن مطابق شکل  پس (2

کالهک شیر برقی به سمتی که دارای عالمت مثبت است، در جهت بیشتر شدن و یا در جهت 

  کنیم. معکوس برای کم شدن حجم گاز تنظیم می

 

  حجم ورودی گاز با چرخاندن به طرفین: تنظیم میزان 15شکل 

  کنیم. در آخر پیچی را که شل کردیم، سفت می (3

  

   3 ) شل   کردن   پیچ   آلن   1

  

(چرخاندن سری شیر برقی2           
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 تنظیم فشار گازوییل  2-9-4

، با استفاده از آچار 16توان مطابق شکل  برای تنظیم میزان فشار گازوییل الزم برای احتراق می

و چرخاندن در جهت مثبت فشار گازوییل را افزایش داد و بالعکس برای کاهش سوخت  4آلن شماره 

 توان آچار را در جهت منفی پمپ چرخاند و میزان سوخت کمتری را وارد مشعل کرد.  می

 

 : چرخاندن پیچ تنظیم گازوییل 16شکل 

 تنظیم دریچه هوای مشعل  3-9-4

 مراحل را انجام دهید:  1۷برای تنظیم میزان هوای ورودی برای احتراق مشعل مطابق شکل 

 

 : تنظیم دریچه هوای مشعل 1۷شکل 

  

 پیچ خروسکی زیر دریچه هوا را شل کنید.  (1

  

   چرخاندن   پیچ   تنظیم   گازوییل

  

پیچ(2   تنظیم   هوای   مشعل    

1)    خروسکی پیچ   
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شده که میزان درجه باز شدن هوای ورودی به مشعل را  با استفاده از مهره باالیی و با توجه به فلش تعبیه( 2

 دهد، میزان ورودی هوا را تنظیم نمایید.   نشان می

 105تا  ۹5بین ) که دمای کوره به دلیل کم بودن حجم گاز یا فشار گازوییل به حد مطلوب  درصورتی

نرسید، با استفاده از پیچ تنظیم شیر برقی یا پمپ گازوییل ، اقدام به افزایش مقدار سوخت کرده و  (درجه

 نیاز مشعل را تنظیم نمایید.  همزمان هوای مورد

 تعمیر و نگهداری  -5

 سرویس  1-5

 از آب برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. 

  تگاه شود. تواند موجب آسیب رسیدن به دس تنظیف نامناسب می

مناسب  های زمانی صورت سالیانه باید توسط متخصص بررسی و تنظیم شود. در بازه این دستگاه حداقل به

طور کامل گرفته شود. در این روند از آب استفاده نکنید. دستگاه را با  وخاک دستگاه به باید سرویس و گرد

 استفاده از کمپرسور باد تمیز کنید. 

 برق اصلی را قطع کنید. 

دیده و مورد تایید کارخانه  تمامی مراحل سرویس و نگهداری باید توسط افراد آموزش

 انجام شود. 

 

 عملکرد مشعل و الکتروموتور را هر دو ماه یکبار چک کنید.  -

 نازل مشعل را هر شش ماه یکبار چک کنید و در صورت رسوب گرفتگی اقدام به تعویض آن نمایید.  -

 ها را هر شش ماه یکبار چک کنید و با هماهنگی شرکت آن را تعویض کنید.  ترموسوئیچ -

و از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید و پس از  ای نظافت کنید صورت دوره فیلتر گازوییل را به -

  سال اقدام به تعویض آن کنید.یک 

طور منظم بررسی کرده و از محکم  ها، وایرها و ترموسوئیچ را به ها و ترمینال اتصاالت الکتریکی سیم -

  بودن آنها اطمینان حاصل کنید.

 د. ها و اتصاالت اطمینان حاصل کنی صورت ساالنه آچارکشی کنید و از سفت بودن پیچ تابلو برق را به -

گردوغبار به داخل تابلو برق جلوگیری کنید و در صورت مشاهده بعد از قطع جریان  از ورود آب و -

 کنید.  برق ورودی، تابلو را کامال تمیز و خشک
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 رفع عیب  2-5

 که به هر دلیل عملکرد دستگاه دچار اختالل شد موارد زیر را بررسی کنید:  درصورتی

کنید امکان دارد دستگاه در اولین  سوخت را عوض میسوز، نوع  در مواردی که در هیترهای دوگانه (1

قرار دادن کلید )اندازی را چند بار تکرار کنید.  اندازی هیتر روشن نشود در این صورت عمل راه راه

  (در حالت اتوماتیک و انتظار برای روشن شدن مشعل

جایی فاز یا اشکال در میزان ولتاژ فاز ورودی، کنترل فاز بار دستگاه اخطار  ممکن است به دلیل جابه (2

 3ول جدبدهد. برای حصول اطمینان درب تابلو برق را بازکرده و کنترل فاز را چک نمایید. با توجه به 

  نوع خطا را تشخیص دهید و به کمک متخصص رفع عیب کنید.

در هیترهای گازی بدون اتصال ارت هیتر روشن )اصل کنید از متصل بودن سیم ارت دستگاه اطمینان ح (3

  (نخواهد شد.

شده است و نیازی به  فرض در کارخانه تنظیم صورت پیش در هیترهای گازوییلی فشار گازوییل به (4

های گازی فشار گاز و هوای دستگاه باید در محل و با توجه به فشار گاز  اما در نمونه تغییر آن نیست؛

  تخصص تنظیم شود و یا با پشتیبانی فنی شرکت تماس بگیرید.محل توسط م

  اطمینان حاصل کنید لوله گاز یا گازوییلی متصل شده به دستگاه هواگیری شده باشد. (5

 دهنده عدم احتراق کامل به دلیل تنظیم  در هیترهای گازوییلی مشاهده دود در خروجی اگزوز نشان (6

  کمک یک متخصص هوای ورودی را تنظیم نمایید.نبودن هوای ورودی مشعل است. به 

 (یا گازوییل)در صورت روشن نشدن مشعل هیتر در یک یا دو استارت اول، و تنظیمات مقدار گاز  (۷

فاصله زمانی دوباره  ،دریچه هوا و مابقی اتصاالت را چک کرده و در صورت نبود عیب باگذشت یک

  استارت بزنید.

  در صورت عدم رعایت فاصله زمانی، امکان انفجار وجود خواهد داشت. 
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  بار -: رفع خطای کنترل فاز3جدول 

 رفع عیب  نمایشگر  شرح خطا  نشانگر چشمکزن 

 OL  ولتاژ + افزایش جریانLod  
بررسی برق ورودی و بررسی و 

 سرویس الکتروموتور

 UL  ولتاژ + کاهش جریانUnc  
بررسی برق ورودی و بررسی و 

 سرویس الکتروموتور

 %A  ولتاژ + عدم تقارن جریانUbc  
بررسی برق ورودی و بررسی و 

 سرویس الکتروموتور

 OV  ولتاژ + افزایش ولتاژour  
بررسی برق ورودی و بررسی و 

 سرویس الکتروموتور

 UV  ولتاژ + کاهش ولتاژUnd  
 بررسی برق ورودی و بررسی و

 سرویس الکتروموتور

 %V  ولتاژ + عدم تقارن ولتاژUbu  
بررسی برق ورودی و بررسی و 

 سرویس الکتروموتور

 S-t  قطع فاز  ------- 
بررسی برق ورودی و بررسی و 

 سرویس الکتروموتور

 جابجایی یکی از فازها + چرخشی  SE9 جابجایی فاز  ------- 

 EEE/2PH  فاز شدن تغذیه  2 تمام نشانگرها 
بررسی برق ورودی و بررسی و 

 سرویس الکتروموتور

ورت ص برای ریست کلیدهای باال و پایین را به

 دارید. زمان نگه هم

Delayبعد از رفع خطا و سپری شدن زمان 
 

On  تا 

زن و  چشمک Normalریست شدن دستگاه نشانگر 

  شود. پیغام خطا نمایش داده می
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 لیست اشکاالت احتمالی  3-5

  Super KG100 گازوییلیاندازی هیتر  و راه یابی و طریقه رفع عیب : عیب4جدول 

 ردیف  عیب  علت  رفع عیب 

 3داده است، مطابق جدول  رخ خطا برق ورودی(1

  رفع عیب شود

  فیوز مدار سوخته باید تعویض شود(2

  کلید تابلو معیوب است تعویض شود (3

شده را  کشی مدار قطع است محل قطع سیم(4

  یافته رفع عیب کنید

رله و یا پایه رله عیب دارد رفع عیب و یا تعویض (5

 کنید 

 1   شود هیتر روشن نمی مدار برقی اشکال دارد

  برای تهیه سوخت اقدام شود (1

  سوخت را عوض کنید (2

  تمیز یا تعویض نمایید (3

  از شیر برقی رفع عیب شود (4

  تمیز یا تعویض نمایید (5

  تمیز نمایید (6 

مدار شامل شیرها، فیلتر و  های کلیه قسمت(۷

  غیره بازدید شود

  مدار رفع عیب شده هواگیری شود (8

کوپلینگ موتور مشعل معیوب است باید تعویض (۹

  شود

رله یا پایه رله را کنترل و رفع عیب و یا تعویض (10

 نمایید 

  شده است سوخت تمام (1

 گرانروی سوخت باالست (2

  نازل کثیف است (3

  خراب استشیر برقی  (4

  پمپ فشار ندارد (5

 فیلتر پمپ مسدود است (6

  مدار سوخت بسته است (۷

  

  مدار سوخت هوا دارد (8

-پمپ گازوییل کار نمی (۹

  کند

رله به شیر برقی فرمان  (10

 دهد  نمی

کلید استارت هیتر را 

دهیم، موتور  فشار می

-مشعل شروع بکار می

-کند جرقه ایجاد می

ل از نازشود، ولی گازوئیل 

خارج نشده و مشعل 

 شود  روشن نمی

  2 

از باز بودن دریچه هوا و رسیدن هوا به لوله  (1

شده و دریچه را تنظیم  مشعل اطمینان حاصل

  نمایید

از سالم بودن کنترلر فشار هوا اطمینان حاصل (2

  شود

  
 ترانس جرقه معیوب است، باید تعویض شود (1

ورودی هوا مسدود است یا (1

  هوای مشعل زیاد است فشار

  

  

  

  

کلید استارت هیتر را 

دهیم ،موتور  فشار می

-مشعل شروع بکار می

کند سوخت به داخل 

شود  دیگ پاشیده می

 شود  ولی روشن نمی

  3 
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های رابط بین ترانس و الکترودها قطعی  سیم (2

 دارد رفع عیب کنید

فاصله الکترودها تنظیم نیست، فاصله آنها را  (3

 تنظیم کنید

 الکترودهای جرقه کثیف است، تمیز شود(4

سرامیک الکترود جرقه شکسته است، تعویض  (5

 شود

 رله خراب است، تعویض شود (6

جرقه بین الکترودها ایجاد  (2

 شود نمی

  

یا  رددگفشار سوخت کافی نیست باید تنظیم  (1

   میزان هوا کافی نیست باید تنظیم شود 

 

 تمیز و یا تعویض گرددچشم الکترونیک  (2

  

  تعویض شود (3

  تعویض شود (4

 

مدار باید رفع عیب و هواگیری گردد یا در داخل  (5

 سوخت آب وجود دارد باید آب از مخزن خارج شود. 

طریقه اشتعال صحیح  (1

  نیست

چشم الکترونیک کثیف و  (2 

  یا معیوب است 

  ستاکنترل رله معیوب  (3

ضعیف خازن الکتروموتور (4

  شده است

مدار سوخت هوا و یا آب (5

 دارد 

شود و  هیتر روشن می

 خاموش می  بالفاصله

 گردد

  4 

 وسیله فشار تغذیه سوخت به نازل کم است به (1

پیچ تنظیم فشار، میزان فشار و میزان سوخت را 

  تنظیم کنید.

  

 تنظیم کنید  (2

طور صحیح  سوخت به (1

  شود پودر نمی

  

  

محل ایجاد جرقه نسبت به  (2

 نازل تنظیم نیست. 

سوخت به داخل دیگ 

هدایت میشود، جرقه 

ایجاد میشود، ولی روشن 

 شود نمی

  5 

  غلظت گازوییل چک شود(1

  

  برق را اصالح کنید(2

  کن سوخت استفاده کنید گرم از پیش(3

  تنظیم کنید (4

 

  عوض کنید (5
 دریچه تأمین هوا نصب گردد.  (6

 به)خاموشی در شب (1

 (صوص در هوای سردخ

  افت ولتاژ وجود دارد (2

  غلظت گازوییل باالست (3

نظیم تالکترودهای جرقه (4

  نیست

  رله اشکال دارد (5

چند  ساعت24مشعل در  

 بار خاموش شده و رله

 کند اعالم ریست می

  6 
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عدم وجود هوای کافی  (6 

 جهت احتراق مشعل 

  

  تعویض ترموسوئیچ -1

  

 بررسی اتصاالت و خود الکتروموتور  -2

-اشکال فنی ترموسوئیچ-1

 های حرارتی 

 اشکال فنی الکتروموتور -2

 عدم روشن شدن فن 

 بعد از داغ شدن کوره 
  ۷ 

 تعویض ترموسوئیچ 
های  اشکال فنی ترموسوئیچ

 حرارتی

تغییر دمای خاموش  

 روشن شدن هیتر
  8 

 

  Super KG100 گازیاندازی هیتر  رفع عیب و راهیابی و طریقه  : عیب4: جدول 5جدول 

 ردیف  عیب  علت  رفع عیب 

 3خطا برق ورودی رخداده است، مطابق جدول (1

  رفع عیب شود

  فیوز مدار سوخته باید تعویض شود(2

  کلید تابلو معیوب است تعویض شود(3

شده را  کشی مدار قطع است محل قطع سیم(4

  یافته رفع عیب کنید

رله و یا پایه رله عیب دارد رفع عیب و یا تعویض (5

 کنید 

 1  شود  هیتر روشن نمی  مدار برقی اشکال دارد 

  بازکنید(1

 وسیله فشارسنج چک شود که فشار گاز  به(2

  بار باشد میلی 25

  تمیز یا تعویض نمایید(3

  تمیز نمایید(4

رله یا پایه رله را کنترل و رفع عیب و یا تعویض (5

 نمایید 

  شیر گاز بسته است(1

  فشار گاز کم است(2

  

  شیر برقی خراب است(3

  مدار سوخت بسته است(4

  رله به شیر برقی فرمان (5

 دهد  نمی

شود،   جرقه ایجاد می

ولی گاز به داخل دیگ 

نیامده و مشعل روشن 

 شود نمی

 2 

بودن دریچه هوا و رسیدن هوا به لوله از باز  (1

شده و دریچه را تنظیم  مشعل اطمینان حاصل

  نمایید

از سالم بودن کنترلر فشار هوا اطمینان حاصل  (2

  شود

 

 

ورودی هوا مسدود است یا  (1

  فشار هوای مشعل زیاد است

  

  

 سوخت به داخل دیگ  

 آید ولی روشن نمی می

 شود

 3 
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  است، تعویض شودترانس جرقه معیوب (1

های رابط بین ترانس و الکترودها قطعی دارد  سیم(2

  رفع عیب کنید

  الکترودهای جرقه کثیف است، تمیز شود(3

  سرامیک الکترود جرقه شکسته است، تعویض شود(4

فاصله الکترودها تنظیم نیست، فاصله آنها را تنظیم (5

  کنید

 رله خراب است، تعویض شود (6

  

  

  

  

جرقه بین الکترودها ایجاد  (2

 شود  نمی

  

فشار سوخت کافی نیست باید تنظیم گردد یا  (1

  نظیم شود تمیزان هوا کافی نیست باید 

 تمیز و یا تعویض گردد و اتصاالت بررسی شود (2

 

   

  تعویض شود (3

  متصل کنید. (4

   تعویض شود(5

طریقه اشتعال صحیح  (1

  نیست

 میله یون کثیف است یا(2

چینی آن شکسته است و یا 

  اتصال آن قطع است

  رله معیوب است(3 

  مشعل اتصال بدنه ندارد(4

خازن الکتروموتور (5

 ضعیف شده است 

  شود و شعله تشکیل می

 بعد از چند ثانیه قطع می

 گردد

 4 

وسیله پیچ تنظیم شیر برقی میزان گاز و هوای  به(1

   ورودی را تنظیم کنید.

 تنظیم کنید (2

  نسبت سوخت و هوا (1

  

محل ایجاد جرقه نسبت به  (2

 نازل تنظیم نیست. 

سوخت به داخل دیگ 

 شود، جرقه  هدایت می

شود، ولی روشن  ایجاد می

 شود نمی

 5 

پیش  میله یونیزاسیون سرد شده که باید از(1

 گرمکن هوا مشعل استفاده شود

  برق را اصالح کنید(2

یا به شرکت گاز از باالنسر استفاده کنید و (3

   مراجعه کنید

   تنظیم کنید(4

  عوض کنید(5

  

-به)خاموشی در شب  (1

 (خصوص در هوای سرد

  افت ولتاژ وجود دارد (2

  فشار شبکه گاز افت دارد(3

جرقه تنظیم  الکترودهای(4

  نیست

  رله اشکال دارد(5

چند  ساعت24مشعل در  

 بار خاموش شده و

 کند ریست می  اعالم رله

  6 

عدم وجود هوای کافی جهت (6 دریچه تأمین هوا نصب گردد. (6

 احتراق مشعل 
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 تعویض ترموسوئیچ-1

 

 بررسی اتصاالت و خود الکتروموتور -2

-اشکال فنی ترموسوئیچ-1

 های حرارتی 

 اشکال فنی الکتروموتور -2

عدم روشن شدن فن بعد  

 از داغ شدن کوره 
 ۷ 

 تعویض ترموسوئیچ 
های  ترموسوئیچاشکال فنی 

 حرارتی 

تغییر دمای خاموش  

 روشن شدن هیتر
 8 

  

کاران مجاز انجام  در تمامی موارد فوق الزامی است تشخیص و رفع عیب توسط سرویس

  شود. 
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 ها  ضمیمه -6

 لیست قطعات  1-6

 

 

 

  : نقشه انفجاری هیتر18شکل 

 

 

 

کاررفته در هیتر : فهرست نام قطعات به6جدول                                      

 1  دریچه خروجی هوا 

 2  مبدل حرارتی 

 3  بدنه اصلی 

 4  پایه  

 5  سیستم کنترل الکتریکی 

 6   نصب فن سانتریفیوژدرب 

 7   و حلزونیفن 

 8   محافظتوری 
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 تجهیزات جانبی   2-6

 اندازی دستگاه تجهیزات جانبی آن تهیه گردد.  بهتر است قبل از نصب و راه

 ترموستات محیطی  1-2-6

وستات محیطی استفاده کرد. ترموستات محیطی بافرمان ــتوان از ترم برای تنظیم دما یک محیط می

دارد. این کار  دادن به تجهیزات سرمایشی و گرمایشی دمای محیط را روی یک مقدار دلخواه ثابت نگه می

  گیری در کاهش میزان مصرف انرژی دارد. ها تاثیر چشم خودکار کردن عملکرد دستگاهعالوه بر 

  
  : ترموستات محیطی1۹شکل 

  Hکالهک  2-2-6

وسیله  پایه و دو عدد باله که به استفاده شود. این کالهک از یک Hدر خروجی دودکش حتما از کالهک 

ز مهندسی کالهک اچ ا است .درواقع به لحاظ اصول نظامشده  گیرد تشکیل یک رابط که بر روی پایه قرار می

 های دودکش برخوردار است.  ی لوله تمام استانداردهای الزم جهت قرارگیری در باالترین نقطه

  

   H: کالهک 20شکل 

3۷ 
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 لوله دودکش  3-2-6

های گالوانیزه برابر با قطر خروجی  بایست از لوله برای ارتباط لوله اگزوز دستگاه به بیرون از سالن می

متر است.اجرای لوله اصلی  میلی6/0هیتر استفاده شود .حداقل ضخامت ورق گالوانیزه برای لوله رابط دودکش 

 صورت افقی مجاز نیست.  دودکش به

  

  

  : لوله دودکش21شکل 

 ی خرطومی انتقال هوا  لوله 4-2-6

پذیری  رطومی شکل دارد و به همین دلیل دارای انعطافای خ لوله خرطومی نوعی لوله است که بدنه

بایست قبل از  شود. حتما می باالیی است. از لوله خرطومی برای تامین هوای ورودی به مشعل استفاده می

روشن کردن هیتر این تجهیز نصب شود، زیرا هوای اطراف دستگاه به دلیل مکش باالی فن باعث اختالل در 

شود. همچنین به دلیل امکان مکش هوا از لوله اگزوز  درستی تشکیل نمی و شعله بههوای ورودی مشعل شده 

در داخل دیگ در صورت عدم تعبیه این تجهیز در ورودی هوا امکان انفجار وجود دارد. دقت شود در انتخاب 

  لوله خرطومی ،قطر لوله خرطومی هوا با قطر ورودی هوای مشعل برابر باشد.

 
  

    خرطومی: لوله 22شکل  
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 کن هوا  پیش گرم 5-2-6

شده است. هدف اصلی آن افزایش  این تجهیز برای گرم کردن هوا قبل از فرایند احتراق در هیتر طراحی

راندمان حرارتی فرایند احتراق در هیتر است. همچنین برای جلوگیری از خاموش شدن هیتر در هوای خیلی 

 توان از این تجهیز استفاده نمود.  سرد، می

  
  کن هوا : پیش گرم23شکل 

  

 دارنده دستگاه  پایه نگه 6-2-6

 دارنده مانند شکل  توان از پایه نگه برای استفاده از هیتر در داخل سالن و در ارتفاع باالتر از کف آن، می

 استفاده کرد.  24

  

 دارنده هیتر : پایه نگه24شکل 
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