
 

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

 با دقت مطالعه و به آن عمل نمایید. لطفاً

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

 و دستورالعمل نصب دفترچه راهنما
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 از خرید شما متشکریم!
 

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

 
 دمنده هوای گرم شعله مستقیم

 )جت هیتر(

 

 استاندارد بین المللی 4دارای گواهینامه تأیید اتحادیه اروپا و 
 

های کیفی و ه است و واجد ویژگیدستگاه در این شرکت انجام شدکنیم که طراحی و مدل این میتأیید 
 ایمنی مورد نظر اتحادیه اروپا است

 

 

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

دقت بخوانید و به خواهیم که این دفترچه راهنما را کامل و به ایمنی خود از شما می

اندازی دستگاه و در زمان تعمیر و های ایمنی آن قبل از راهرالعملهشدارها و دستو

عواقب ناشی از عدم مطالعه دقیق بروزترین نسخه دفترچه راهنما  نگهداری توجه کنید.

ه راهنما را از چتوانید جدیدترین نسخه دفترباشد. همواره میبه عهده مصرف کننده می

 دانلود کنید. والک گستر یزدت کشرکسایت 

 

 

 

http://kgy.ir/
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 اطالعات کلی. ۱

 عالئم. ۱.۱
 شوید:میرو در زمان خواندن این دفترچه راهنما با عالئم زیر روبه

 
 هشدار برای خطری عمومی

 
 هشدار برای خطری مربوط به الکتریسیته

 
 های محافظپوشیدن دستکش

 

 ی ایمنیههای ویژلدستورالعم. ۱.۲

 
 احتیاط

ی وجود خطر یا فرایندی ناایمن است، که دهندهاین عالمت نشان

 تواند به شما یا دستگاه آسیب برساند.می

 
 توجه

ی مناسب، کنار این عالمت اطالعاتی در خصوص چگونگی استفادهدر 

مؤثر و به صرفه از دستگاه و ایجاد شرایط محیطی مطلوب ارائه 

 شود.می

 

 مقررات عمومی ایمنی. ۱.۳
استفاده از آن برای  .است اهپرورش حیوانات و گلخانه هایصنعتی، سالن هایسالن دراین دستگاه برای استفاده 

های ناشی از شود. تولیدکننده در قبال آسیبشود و به عنوان استفاده نامناسب در نظر گرفته میدیگر اماکن توصیه نمی

 های احتمالی است.کننده به طور کامل مسئول حوادث و آسیبپذیرد و مصرفئولیتی نمیاستفاده نامناسب مس

 .اندازی، نگهداری و نصب دستگاه ضروری استدر زمان راه مجاز کارخانه کارسرویس حضور
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شامل طب کار و  دیگر مقررات الزامی پیشگیری از حادثه و تمامی دیگر قوانین رسمی

 ند.ایمنی نیز باید انجام شو

 توجه:
برای دریافت  نشانی محلی خود. با واحد آتشنشده استدر این دفترچه به خطرات عمومی در خصوص آتش پرداخته 

 های مورد نیاز تماس بگیرید.نماییاطالعات و راه
 

 تجهیزات الکتریکی. ۱.۴
 تمامی کارهای مربوط به نگهداری و تعمیر دستگاه باید توسط نیروهای متخصص انجام شود.

 ری و تعمیر حتما اتصال دستگاه را از برق قطع کنید.نگهدا کارهایقبل از انجام 
 ها اطمینان حاصل کنید.های الکتریکی را بررسی کنید و از سالمت آنکشیاندازی دستگاه، تمامی سیمپیش از راه

 دیده را تعویض کنید.های آسیبکشیپیش از روشن کردن دستگاه تمامی سیم
دیده را از سیستم خارج کنید و در صورت نیاز آن را تعویض کشی آسیبسیماه یا ه دستگهرگونطریق متخصصین برق از 

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

 شود.سوزی احتمالی میدستگاه و آتشتواند دما را باال ببرد که این امر موجب آسیب پوشاندن الکتروموتورها می
 

 ارینگهد. ۱.۵

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

 

 

های پرورش دام و طیور، انباشت کود موجب تشکیل گازهایی سمی و خطرناک مانند در سالن
 شود.گاز ترش( و متان می ضالب،افهیدروژن سولفید )گاز 

 و شستن کودها این گازها خطرآفرین شوندروکردن  این امکان وجود دارد که در زمان زیر و
 و در صورت وجود آتش ممکن است انفجاری بزرگ اتفاق بیفتد.

های حرارتی را جایی و شستن کود دستگاهبرای جلوگیری از حوادث خطرناک پیش از جابه
 .خاموش کنید

 همچنین به موارد زیر توجه کنید:
 در زمان انباشت کود بیرون از محیط، درها را ببندید.

 تهویه و هوارسانی محیط را به طور پیوسته انجام دهید.
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انجام کاران مجاز شرکت سرویسبرای نگهداری دستگاه به دفترچه راهنما مراجعه شود و تعمیرات دستگاه باید توسط 
 این امور را بر عهده بگیرند.گردیده و 

 

اموش بودن دستگاه و توقف الکتروموتور انجام شود. در زمان د حتما در زمان ختنظیف دستگاه باینگهداری، تعمیر و 
 اصالح نواقص جزئی نیز باید به این نکته توجه شود.

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

 
تا زمانی که از انجام  ته باشد. تجهیزات فنی راکارکرد دستگاه رضایت داشکننده باید از بعد از انجام عملیات تعمیر مصرف

 اندازی کنید.اید نباید مجددا راهتمامی نکات ایمنی اطمینان حاصل نکرده
های کیفی مورد مشخصات فنی دقیق قطعات یدکی باید از طریق شرکت سازنده ارائه شده باشد و باید حداقل ویژگی

 د دارد.از اصل بودن قطعات کاربراین مورد برای اطمینان  نظر را داشته باشند.
 

 سفارش قطعات یدکی. ۱.۶
 در زمان سفارش قطعات یدکی حتما موارد زیر را مشخص کنید:

 ی مورد نظر به همراه توضیحات آن؛کد قطعه 
 ی فاکتور خرید اولیه؛شماره 

 هرتز. ۵۰فاز،  ۳ولت،  ۲۳۰/4۰۰مشخصات الکتریکی، برای مثال 
 

 مسئولیت. ۱.۷
وی دستگاه که بدون نظارت نمایندگان شرکت انجام شود موجب سلب مسئولیت از ما در قبال غییر بر رهر گونه ت

 شود.های احتمالی میآسیب
شود کلیه امور باشد لذا توصیه میعواقب ناشی از تنظیم غیر اصولی سیستم تشکیل شعله به عهده مصرف کننده می

کاران مجاز کارخانه عله توسط سرویسپاش و تشکیل شتنظیم سیستم سوختاندازی، سرویس، تعمیر و ب، راهمربوط به نص
 یا افراد آموزش دیده مورد تایید کوالک گستر یزد صورت پذیرد.

 

 قطع برق. ۱.۸
حیوانات و گیاهانتان ، شما سرمایه های هشدار را نصب کنید. این کار ازکنیم که بر روی تجهیزات خود سیستمتوصیه می

 کرد. محافظت خواهد
 باید بالفاصله روشن شود.مجهز به رگالتور تثبیت کننده ولتاژ مناسب در صورت قطع برق، سیستم برق اضطراری 
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توان از دستگاه مبدل برق خودرو یا تراکتور برای موارد اضطراری استفاده کرد. لطفا برای اطالعات در صورت نیاز می
 گذار خود تماس بگیرید.بیمهبیشتر با 

 ی اولیههاکمک. ۱.۹
های اولیه باید همیشه در محل کار وجود داشته باشد تا در صورت بروز حوادث عملیات امدادرسانی به سرعت جعبه کمک

 شود باید در اولین فرصت جایگزین شود.ای که استفاده میانجام شود. هر ماده یا وسیله
 شه موارد زیر را بیان کنید:در زمان درخواست کمک، همی

 اق افتاده است؟کجا اتف حادثه در
 چه اتفاقی افتاده است؟

 اند؟چند نفر زخمی شده
 هایی وارد شده است؟چه نوع آسیب

 دهد؟چه کسی حادثه را گزارش می
 

 ضایعات. ۱.۱۰
 سب )مانند بازیافت( تحویل داده شوند.های منابندی و دیگر مواد غیرقابل استفاده باید به مکانبعد از نصب یا تعمیر، بسته

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

 خبر کنید. شویم که ما را از وجودشان بارو شدید، خوشحال میاگر با خطا یا اطالعات نادرستی روبه
ز هستند و هرگونه کپی برداری اشرکت کوالک گستر یزد  به های این دفترچه متعلقها، لوگوها، و نوشتهتمامی عکس

 یرقانونی است.ها بدون ذکر نام شرکت غآن

 اطالعات تماس. ۱.۱۱

 آدرس کارخانه : یزد، حسین آبادریسمانی، خیابان ایمان، شرکت کوالک گستر یزد

 ۰۳۵-۳8۳69۵6۰                   تلفن تماس :   

                                      ۳8۳69۵61-۰۳۵    

 ۰۳۵-۳8۳69۵۰۵                          فاکس :  

 WWW.KGY.IR                        وبسایت  : 

    info@kgy.ir                         : ایمیل

  

http://www.kgy.ir/
mailto:info@kgy.ir
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 مشخصات فنی. ۲

 جدول مشخصات فنی. ۲.۱
 

 ۶۰جت  ۵۵جت  واحد 

 V/Hz ۵۰/۲۲۰x۱ ۵۰/۲۲۰x۱ منبع تغذیه

 Kg 7۲ 86 وزن خالص

 cm 16۰x۵۵x87 16۰x61x9۵  طول(× عرض×ابعاد )ارتفاع 

 cm 97x۳9 97x۳9 ابعاد پایه

 cm 4۵ ۵۲ قطر دهانه خروجی

 CFM 47۰۰ ۵8۰۰ دبی هوای خروجی

 h/3m 8۰۰۰ 1۰۰۰۰ دبی هوای خروجی

 2m 8/۰ ۲/1 سطوح انتقال حرارتی

 Kcal 9۰۰۰۰ 1۰۰۰۰۰ حداکثر توان حرارتی

 HP/RPM 14۰۰/1 14۰۰/1 الکتروموتور فن

 cm ۵۲ ۵8 قطر فن

 1جدول 
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 سیستم. ۲.۱

 کند.دستگاه را تضمین می ایمنی عملکرد ایمن تجهیزاتسیستم کنترل مجهز به استفاده از 

 اند:دستگاه تعبیه شده دربه منظور جلوگیری از بروز حوادث خطرناک و آسیب که  یتجهیزات

جهت جلوگیری از هر گونه عملکرد خارج از کنترل، دستگاه سوییچ: موتر

 به ترموسوییچ اضطراری مجهز شده است.
 

جریان گاز و تنظیم میزان شیر گاز وظیفه قطع و وصل شیر گاز تدریجی: 

از شیر گاز  KG100جریان گاز ورودی به دستگاه را به عهده دارد. در سوپر
وخت شیرهای تدریجی، گاز کم کم وارد سیستم س تدریجی استفاده شده است. در

شود تا با یک شیب ثابت شعله به میزان نهایی خود برسد،ولی قطع شدن پاش می
تر از یک ثانیه اتفاق می افتد.در این شیرها دو مقدار جریان گاز به یکباره و در کم

 برای تنظیم وجود دارد یکی جهت تنظیم میزان گاز ورودی در حالت نهایی و
 دیگری برای تنظیم شیب باز شدن شیر گاز می باشد.

 

 

برای انتقال گازوئیل یه سوخت پاش و تامین فشار الزم پمپ گازوییل: 

پمپ گازوییل استفاده شده است. نیروی گرداننده پمپ گازوئیل پشت نازل ها از 
 .)کوپل مستقیم(لکتروموتور مشعل استفاده شده است توسط ا

 
کلید قطع اضطراری به منظور بردن دستگاه دستی:  اضطراریقطع کن 

در وضعیت ایمن در هنگام بروز خطر و یا قطع سریع جریان در هنگام حوادث 
کلید فقط در مواقع بروز خطر و جلوگیری از حادثه مجاز احتمالی )استفاده از این 

  .است(

ندازی استفاده از کلید های صفر و یک به منظور راه اکلید انتخاب حالت: 

دون گرمایش و کلید قرار دادن دستگاه مستقل فن در مواقع نیاز به تهویه محل ب
 .در حالت خودکار برای راه اندازی اتوماتیک مشعل و فن
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ها به پمپ مشعل و مسدود ورود ناخالصی لوگیری ازبرای جفیلتر گازوییل: 

 شدن نازل از فیلتر گازوئیل استفاده شده است.

 

ها مخصوص تاشو جهت جا به جایی راحت و ایمن یرهتگدسدستگیره: 

 هیتر طراحی شده است.

 

 KG100برای افزایش ایمنی و بهبود عملکرد سوپر گاز:  کنترلر فشار

کند و در صورتی که افت فشار یا فشار این قطعه فشار گاز ورودی را کنترل می
برق رله مشعل ت داشته باشد به صور دباالی پیش بینی نشده در شبکه گاز وجو

(BCU )قطع می شود. 
 

این قطعه برای اطمینان از عملکرد صحیح فن مشعل : کنترلر فشار هوا

جریان و در صورتی که میزان هوای ورودی دستگاه به حد نصاب الزم نرسد است 
دستگاه را به صورت خودکار قطع می کند. این کار از جمع شدن  گاز یا گازوییل

 کند.تر جلوگیری میرات جدیق و امکان خطمحفظه احترا گاز در
 

کنترل عملکرد مشعل، فن اصلی و  کننده دیجیتال مرکزی:کنترل 

ها کنترلی و ایمنی توسط واحد کنترل دیجیتال مرکزی انجام صدور تمامی فرمان
شود. دقت باال، عمر مفید طوالنی و سهولت نصب و تعویض مهمترین می

 است. ها واحد کنترل مرکزیویژگی

  

 ۲جدول 
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 نصب. ۳

 نصبالزامات . ۳.۱
شما  منطقه وهواییآب شرایطهای مورد نیاز به اندازه و شکل فضای مورد نظر، دمای مطلوب و تعداد دستگاه توجه:

 جهت مشاوره و راهنمایی میتوانید با کارشناسان شرکت تماس بگیرید. بستگی دارد.

 راهنمای نصب. ۳.۲

 نکات زیر توجه کنید:برای نصب دستگاه به 

روی پایه یا سکوی ثابت و مستحکم نصب کنید طوری که هنگام کارکردن، دستگاه هیتر را در محل خود  •

سقف یک توانید دستگاه را به کمک سه عدد زنجیر یا کابل محکم از همچنین می هیچ گونه لرزشی نداشته باشد.

 آویزان کنید.مستحکم 

 از هر طرف حداقل یک متر با دیوار فاصله داشته باشد. شود بایدر نصب میدر صورتی که هیتر در کنار دیوا •

 در مسیر ورودی هوای فن اصلی و فن مشعل و همچنین در مسیر خروجی مانعی وجود نداشته باشد. •

 هایی با احتمال آتش سوزی خودداری کنید .از قرار دادن هیتر در محیط •

رطومی با قطری برابر قطر ورودی هوای ز طریق یک کانال خهوای ورودی مورد نیاز برای احتراق باید ا •

در صورتی که این کانال نصب نشود هوای احتراق تحت تاثیر مکش فن  مشعل دستگاه از خارج از سالن تامین شود.

 گیرد.اصلی دستگاه قرار می

 

 1شکل 

 تهویه دارای سیستم محل نصب هیتردر مواردی که از حساسیت پایین تری برخوردار است و سالن توجه: 

دایمی و کارآمد باشد می توان بدون اتصال این کانال مستقیما از اکسیژن موجود در سالن جهت احتراق 
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های صنعتی یطها و محها ،گلخانههای حساس نظیر مرغداریاستفاده کرد  بدیهی است در محیط مشعل

 .یستپذیر نبسته این امر امکان

ح مخزن گازوییل باید باالتر از سطح پمپ گازوییل اید توجه شود که سطدر دستگاههای گازوییل سوز ب •

گیرد در غیر اینصورت سوخت رسانی به صورت کامل صورت نمی .)در هر دو حالت نصب زمینی و آویز(دستگاه باشد

 بیند.و پمپ گازوییل و الکتروموتور مشعل آسیب می

یل باید استاندارد بوده و توسط دی چه گاز چه گازویتوجه شود که در تمامی نمونه ها، اتصاالت سوخت ورو •

 متخصص با تجهیزات کامال استاندارد صورت بگیرد.

دوگانه سوز حتما توجه شود که هنگام استفاده در حالت گازی، ورودی گازوییل  هوای گرم یهادر دمنده •

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

 ور را جدا کرد؛در صورتی که امکان اتصال دائمی گازوییل به دستگاه وجود ندارد باید اتصال پمپ و شافت موت

 

 ۲ شکل

 

 برای این کار:

( 1قسمت  4شکل ) تور مشعل متصل کرده است، شل کنیدهایی که پمپ را به شافت موپیچ (1

 .می بینید( ۳ شکل شده است که محل پیچ ها را درافت موتور متصل عدد پیچ به ش ۳ وسیلهپمپ به )
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 ۳شکل 

شکل ) .شافت به پمپ در حالت خالص قرار بگیردپمپ را به جهت خالف موتور بکشید تا اتصال  (۲

 (۲قسمت  4

 را جدا کنید)کوپلینگ پالستیکی( پمپ را از موتور جدا کنید و قطعه متصل کننده پمپ به موتور  (۳

 (4و  ۳ متقس 4)شکل 

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

 برای این کار:

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

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

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

 ود.شمی
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 ۴شکل 

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

 .اتصال کوپلینگ را وصل کنید

 

 :برای این کار

در این فقط توجه شود که را سفت کنید؛  پمپ را به محل قبلی برگردانید و پیچ ها ،ل کنیدپیچ هارا ش

پیچ با هم سفت شوند ی متناوبا به صورت تدریجی هر سه طور همزمان سفت شوند یعنها باید به قسمت پیچ
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گیرد و این امر سبب آسیب رسیدن به پمپ در غیر این صورت پمپ به صورت مستقیم در جای خود قرار نمی

 شود.می

 

 اتصاالت. ۳.۳

 

 

 کار بر روی هیتر از جمله
 نصب،تعمیر و تنظیم

 تبدیل ورودی گاز
کاران باتجربه شرکت و با استفاده از اتصال به سیستم برق و گاز شهری باید از طریق سرویسو 

 اتصاالت مرغوب و استاندارد انجام شود.

 های برق و گاز منطقه خود توجه کنید.باید به قوانین شرکتدر هنگام نصب 

 

 

 
حتما بررسی کنید که شرایط توزیع گاز شهری و نوع با هماهنگی شرکت گاز منطقه قبل از نصب، 

 و فشار گاز با تنظیمات دستگاه مطابقت داشته باشد.

 الکتریسیته. ۳.۴

 . درب تابلو توسط کلید مخصوص امکان پذیر استریکی از طریق باز کردن دسترسی به واحد کنترل الکت

 .است ۳جدول و  7مطابق شکل دستگاه  یبرقاتصال نقشه 

 ها دوگانه سوز و تک سوز :ها روی تابلو برق در مدلشرح عملکرد کلید

 گازی و گازوییلی :
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 ۵شکل 

 

 کلید اتوماتیک: ۱شماره 

کند یعنی مشعل و فن اصلی راه اندازی یودکار شروع به کار مبا چرخاندن این کلید به سمت راست دستگاه به صورت خ
شود. برای خاموش کردن دستگاه  در شرایط عادی، این کلید را به سمت چپ بچرخانید در این صورت مشعل دستگاه می

موش خواهد ند دقیقه توسط تایمر کنترل کننده لکترونیکی خادستگاه بعد از سرد شدن کوره پس از چشود ولی فن خاموش می
 شد.

 اضطراریشستی استپ  :۲شماره 

شود و مشعل و فن به صورت همزمان خاموش خواهند با فشردن این کلید شستی به داخل برق دستگاه به کلی قطع می
است و نباید از آن برای خاموش  اضطراریبرای خاموش کردن دستگاه در شرایط بروز خطر و شرایط  اضطراریشد. شستی 

د. بعد از رفع خطر قبل ازروشن کردن مجدد دستگاه  الزم است این شستی را آزاد کنید حالت عادی استفاده شو کردن هیتر در
 . برای این کار شستی را در جهت فلش نشان داده شده روی خود آن بچرخانید.

 کلید فن دستی :۳شماره 

ر این حالت کند. دشروع به کار مین اصلی دستگاه بدون روشن شدن مشعل فبا چرخاندن این کلید به سمت راست 
 تواند استفاده شود.دستگاه مانند ونتیالتور عمل میکند و برای تهویه و گردش هوا می

 : چراغ سیگنال۵و  ۴شماره 
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در صورتی که دستگاه روشن باشد و بدون مشکل کار کند چراغ سبز روشن خواهد شد و در صورت بروز خطا و توقف 

 .و در اسرع وقت برای رفع عیب باید اقدام شود شودمیقرمز روشن ناخواسته دستگاه  چراغ 

 دوگانه سوز:

 

 6شکل 

 دستی-: کلید اتوماتیک۱شماره 

کند. در این حالت با چرخاندن این کلید به سمت راست فن اصلی دستگاه بدون روشن شدن مشعل شروع به کار می
 تواند استفاده شود.میدش هوا دستگاه مانند ونتیالتور عمل میکند و برای تهویه و گر

شود ولی فن دستگاه بعد از سرد شدن کوره پس از مشعل دستگاه خاموش میدر صورتی که کلید در وسط قرار بگیرد 
چند دقیقه توسط تایمر کنترل کننده لکترونیکی خاموش خواهد شد و با چرخاندن این کلید به سمت چپ دستگاه به صورت 

 شودی مشعل و فن اصلی راه اندازی میکند یعنخودکار شروع به کار می

 اضطراری: شستی استپ ۲شماره 

شود و مشعل و فن به صورت همزمان خاموش خواهند با فشردن این کلید شستی به داخل برق دستگاه به کلی قطع می 

از آن برای خاموش است و نباید  اضطراریبرای خاموش کردن دستگاه در شرایط بروز خطر و شرایط  اضطراریشد. شستی 

بل ازروشن کردن مجدد دستگاه  الزم است این شستی را آزاد کردن هیتر در حالت عادی استفاده شود. بعد از رفع خطر ق

 کنید . برای این کار شستی را در جهت فلش نشان داده شده روی خود آن بچرخانید.

 انتخاب سوخت: کلید ۳شماره 
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 .دستگاه با چه سوختی کار کند دتعیین کنیتوانید ید میقبل از روشن کردن دستگاه با این کل

 چراغ سیگنال: ۵و  ۴شماره 

بروز خطا و توقف در صورتی که دستگاه روشن باشد و بدون مشکل کار کند چراغ سبز روشن خواهد شد و در صورت 
 شود و در اسرع وقت برای رفع عیب باید اقدام شود.چراغ قرمز روشن می ناخواسته دستگاه

 

 ۷شکل 
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 کند.هرتز کار می ۵۰ولت  ۲۲۰دستگاه با برق تکفاز 

 

برای اجتناب از خطر  .صورت قطع برق در حین کار احتمال آسیب رسیدن به کوره وجود دارددر 
 .اضطراری الزامیست منبع برقاحتمالی وجود 

 

 :ورودی یهات ترمینالاتصاال

 

 ترمینال برق ورودی
 

 

 نال اتصال ترموستات و آالرمترمی

 

 
 متناوب استفاده شود.ولت  ۲۲۰توجه شود که از آالرم 

 ۳جدول 

 تغییری در آن ایجاد شود. نبایدانجام شده است و  کارخانهتنظیمات زیر توسط 

و در صورت تغییر تنظیمات مسئولیت حوادث احتمالی به  می رساند تغییر به دستگاه آسیبهر گونه 

 .کننده بوده و کارخانه هیچ گونه مسئولیتی نداردعهده مصرف 
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 و عالیم هشداری روی نمایشگر برد کنترل دیجیتال : ها چراغ

   ُُ 

LED  ها: 

LDR :  )گازوییلی(روشن بودن آن به معنای دیدن نور توسط فتوسل است. )مخصوص حالت )فتوسل 

IONکند.)مخصوص حالت گازی(یید می: )یون( روشن بودن آن یعنی سنسور یون وجو شعله را تا 

P )استروشن بودن آن به معنی وجود فشار هوای فن  : )فشار. 

FAN فن( روشن بودن آن به معنی کار درستگاه در حالت فن دستی است و خاموش بودن آن یعنی( :

 کند.گرمایشی کار میدستگاه در حالت 

FUELت گازی و خاموش بودن آن به معنای در حال کار کردنمعنای  ه: )سوخت( روشن بودن آن ب

 در حالت گازوییلی است. کار کردن

TSTAT.ترموستات( روشن بودن آن به معنای عمل کردن ترموستات است( : 

POWER راریاضطکه چراغ سمت راست حالت  است: )پاور( دارای دو چراغ (EMERGENCY )

عنای آماده به کار بودن هیتر دستگاه است و روشن بودن آن به م POWERو سمت چپ مربوط به 

 است.
 4جدول 

 سوخت ورودی. ۳.۵

 .استسوز گازی، گازوییلی و دوگانه یهادارای مدلجت هیتر کوالک گستر 
 

 راه اندازی. ۳.۶
 ،قبل یهاپس از انجام صحیح گام

 وصل نمایید. ۳برق ورودی را مطابق جدول  (1

ابق طمطع و وصل کردن دستگاه دارید آن را در صورتی که قصد استفاده از ترموستات محیطی برای ق (۲

 وصل کنید. ۳جدول 

اتصال آالرم به این قسمت  است، بامشخص شدهولت(  ۲۲۰محل اتصال آالرم )زنگ هشدار  ۳جدول در  (۳

 خاموش شدن ناگهانی آن آالرم فعال میشود.در صورت روشن نشدن مشعل  یا 

 آزاد باشد. اضطراریبررسی کنید کلید  (4

 انیه چراغ پاور سمت چپ روی برد کنترل دیجیتال روشن خواهد شد.بعد از چند ث (۵
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با کلید دو حالته انتخاب سوخت روی درب تابلو برق  نوع سوخت را انتخاب کنید.) مخصوص هیترهای  (6

 دوگانه سوز(

توجه شود در هید و صبر کنید دستگاه روشن شود )حالته روی بدنه را روی حالت اتوماتیک قرار دکلید دو  (7

 بیه شده روی دستگاه انتخاب کنید(.نه های دوگانه سوز قبل از این کار باید سوخت مورد نظر را با کلید تعنمو

 . شرح عملکرد دستگاه۳.۷
، الت عادی بود )چراغ سمت چپ پاور(مایشگر روی برد الکترونیکی در حدر صورتی که دستگاه هیتر را روشن کردید و چراغ ن

 دهد.ا روی صحفه نمایش میر Lنمایشگر روشن شده و حرف 

صحفه نمایش شروع به چشمک زدن  سپس چراغ کوچکی گوشهاست، ثانیه دستگاه در حالت لود شدن  1حدود  •

 کند، در این حالت دستگاه آماده به کار است.می

) درصورتی که از ترموستات استفاده روشن شده و دستگاه روشن میشود.  TSTATستات عمل کند چراغ اگر ترمو •

 کند.(کنید پایه های مربوطه را با سیم به هم وصل کنید در این حالت دستگاه به صورت مداوم کار میینم

شود یعنی سنسور فشار نتوانسته اگر کمتر از سه ثانیه برد خاموش شود و صحفه نمایش به حالت لوگوی گردان وارد  •

کند. اگر درتالش دوم نتواند فشار را تالش می ثانیه بعد مجددا ۲۵فشار داخل هیتر را تشخیص دهد، بنابرین حدود 

 ماند.دقیقه در این حالت می 7مدت حدود دهد و به ر نشان می P را نشان داده و سپس حرف ۳ تشخیص دهد عدد

شود )بسته به حالت زن روشن میثانیه جرقه 4یص دهد بعد از حدود سنسور فشار، فشار هوا را تشخاگر در مرتبه اول  •

زن تعریف شده( سپس براساس نوع انتخاب سوخت مدار متفاوتی برای روشن ماندن جرقه ازوییل زمانگازی یا گ

ایش سه خط روی هم نشان . بعد از تشکیل شعله صحفه نمشود شیر برقی مربوطه را باز کرده تا شعله تشکیل

گردد. و شعله خاموش میپس از گرم شدن محیط ترموستات قطع میشود است. دهنده تشکیل شعله دهد که نشانمی

دقیقه و در حالت  1.۵فن را روشن نگه میدارد، که زمان آن در حالت گازی  مدار به منظور خنک کردن بدنه هیتر

 دقیقه میباشد. ۲ یگازوییل

 نتظر فرمان جدید از ترموستات می ماند.سپس دستگاه م •

 

 خاموش کردن. ۳.۸
ید، قطع و وصل دستگاه به صورت خودکار و با توجه به دمای محیط کندر صورتی که از ترموستات محیطی استفاده می

شود و همواره بعد از خاموشی دستگاه امکان روشن شدن مجدد وجود خواهد داشت. لذا در صورتی که دستگاه با انجام می
درب تابلو برق  ستگاه در حالت خاموش بماند کلید سه حالته رویفرمان ترموستات محیطی خاموش شده است و قصد دارید د
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فن دستگاه تا سرد شدن دیگ اتوماتیک( را روی حالت خاموش قرار دهید، بعد از انجام این کار  -خاموش  –) کلید فن دستی 
 دستگاه را نیز قطع کنید. توانید برق اصلیمیدهد پس از خاموش شدن فن به کار خود ادامه می

ید سه حالته روی درب تابلو برق کافیست کلید برای خاموش کردن کنر صورتی که از ترموستات محیطی استفاده نمید 
اتوماتیک( را روی حالت خاموش قرار دهید، در این حالت نیز فن دستگاه تا سرد شدن دیگ به  -خاموش  –کلید فن دستی )

 د برق اصلی دستگاه را نیز قطع کنید.توانیدهد پس از خاموش شدن فن میکار خود ادامه می
 

 

و به  جهت خاموش کردن دستگاه در شرایط بحرانی است ه توجه شود کلید قطع اضطراریهموار
 هیچ عنوان نباید برای خاموش کردن هیتر در شرایط عادی از آن استفاده شود.

 

 
 تنظیم شده به کار خود ادامه دهد. یدیگ به دما تا رسیدناجازه دهید فن دستگاه همیشه به 

 

 
 ستگاه به هیچ عنوان روبروی آن و در برابر شعلع قرار نگیرید.در هنگام روشن بودن د

 

 
 متری از دهانه خروجی هیتر هیچ مانعی وجود نداشته باشد. ۳ضروریست تا فاصله 

 
 

 تنظیم. ۳.۸
در صورت تنظیم اشتباه  کارخانه انجام شود.تنظیمات فشار گاز و گازوئیل و میزان اختالط هوا باید توسط کارشناس فنی 

 .داردوجود  شود و حتی امکان بروز خطررج میکیفیت احتراق پایین آمده و میزان مصرف سوخت از حالت بهینه خا
 

 

کاران یا سرویس کارخانهضروری است در صورت نیاز به هر گونه تنظیم، تعمیر یا تعویض قطعه با 
 .تماس بگیرید مجاز
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 نگهداریتعمیر و . ۴

 
 شود. متعمیر و نگداری باید توسط سرویسکاران مجاز شرکت انجاتمامی اقدامات الزم جهت 

 

 . رفع عیب۴.۱

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

اندازی راه دستگاه در اولیندر مواردی که در هیتر های دوگانه سوز، نوع سوخت را عوض میکنید امکان دارد  (1

اندازی را چند بار تکرار کنید )قرار دادن کلید در حالت اتومات و انتظار برای عمل راه نشود در این صورت روشن هیتر

 .روشن شدن مشعل(

درصورت روشن نشدن دستگاه مسیر سیستم سوخت رسانی، وایرها یون و جرقه زن و محل قرارگیری  (۲

 ید.اطمینان از عدم تابش نور به آن را بررسی نمایل)چشمی( و سفتو

اتصال ارت هیتر روشن  های گازی بدون)در هیتر یم ارت دستگاه اطمینان حاصل کنیداز متصل بودن س (۳

 نخواهد شد(.

ست و نیازی به تغییر در هیترهای گازوییلی فشار گازوییل به صورت پیش فرض درکارخانه تنظیم شده ا (4

محل و با توجه به فشار گاز محل توسط  ونه های گازی فشار گاز و هوای دستگاه باید دراما در نم آن نیست؛

 متخصص تنظیم شود و یا با پشتیبانی فنی شرکت تماس بگیرید.

 گاز یا گازوییلی متصل شده به دستگاه هواگیری شده باشد. اطمینان حاصل کنید لوله (۵

حتراق کامل به دلیل تنظیم نبودن هوای ورودی مشاهده ی دود در خروجی اگزوز نشان دهنده ی عدم ا (6

 :برای این کار به کمک یک متخصص هوای ورودی را تنظیم نمایید.شعل است. م

 دریچه بغل دستگاه )دریچه روی قسمت استوانه شکل( را باز کنید.

تغییر میزان هوای در قسمت ورودی هوا مهره تثبیت کننده را شل کنید و با چرخاندن پیچ تنظیم هوا اقدام به 

 .را دوباره محکم کنید. ورودی کنید سپس مهره تثبیت کننده

 

 :ع عیب مربوط به واحد کنترل مرکزیرفاخطارها و 

 خطا در میزان فشار های داخل هیتر ۳

 فتوسل بدون دلیل میبیند 4

 یون بدون دلیل میبیند ۵
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 خطا در روند احتراق گاز  6

 گازوییلخطا در روند احتراق  7

 تشکیل شعله سه خط روی هم

E ریاضطراحالت  چشمک زن (EMERGENCY) 

H کندفقط فن دستی کار می حالت دستی 

F فن جهت خنک کردن بدنه روشن است 

L شود(م ) فقط در اولین بار که روشن میلود شدن سیست 

 خطای ناشناخته ) حتما با خدمات پس از فروش تماس گرفته شود( 11

P خطا در قسمت فشار هیتر 

 رینشان دهنده سالمت نرم افزا چشمک زن

 

 (4یا فوتوسل )اخطار شماره LDRروشن ماندن چراغ  •

بیشتر مواقع روشن ماندن بی دلیل فتوسل ناشی از عواملی همچون تابش نور خورشید یا چراغ بزرگ در نزدیکی دهانه 

 )رسیدن نور به فتوسل(. استهیتر 

های روشن ماند یا این بار یکی از سیم LDRسنسور فتوسل را از محفظه بیرون آورده و در مشت خود قرار دهید. اگر چراغ 

 فتوسل معیوب شده است. چون ن بیاورید در این حالت اگر چراغ فتوسل خاموش شد فتوسل را تعویض کنیدفتوسل را بیرو

 

 )فشار( Pروشن ماندن چراغ  •

 ل است(م وصودراین حالت احتمال اتصال کوتاه شدن مدار سنسور فشار وجود دارد) میکرو سوییچ به صورت مدا

) اگر در زمان وجود شعله موتور  نیستساز بودن جایز به دیل احتمال سوختن موتور و خطراتصال کوتاه کردن سنسور 

بسوزد برد نمیتواند فشار هوا را تشخیص دهد بنابراین شعله از دهانه هیتر خارج میشود که احتمال آتش سوزی را افزایش 

 میدهد.(

 

 صحفه نمایشدر  Hف حر -)فن( FANروشن ماندن چراغ  •

 . یکی از سیم های )خودکار و دستی ( را بیرون بیاورید اگر خاموش شد کلید را عوض کنید.وجود دارداحتمال خرابی کلید 
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 روشن ماندن چراغ )سوخت( •

 .. اگر خاموش شد کلید را عوض کنیدی )انتخاب سوخت(را بیرون بیاوریدها. یکی از سیموجود دارداحتمال خرابی کلید 

 

 TSTATروشن ماندن چراغ  •

 

 در صحفه نمایش  ۵عدد  -IONروشن ماندن چراغ  •

 احتمال برخورد میله یون با بدنه .1

 شکستگی چینی یون .۲

 .بایست خاموش شودچراغ می .سیم یون را از مدار خارج کنید

 جهت تست قسمت یون مدار میتوان به روش زیر عمل کرد: 

دیگر به کانکتور  کنید در حالتی که چراغ یون خاموش شد. کانکتور یون را با یک سیمج سیم یون را از کانکتور مدار خار

 است.بدنه متصل کنید اگر روشن شد و بعد از قطع کردن خاموش شد مدار الکترونیکی سالم 

  6دالیل بوجود آمدن خطای شماره  •

 سوختگی جرقه زن یا عدم تنظیم مناسب .1

 یون چک شود( LEDر خطای یون )باکمک روش نمایشگ .۲

 پایین فشار گاز بسیار  .۳

 عدم رسیدن گاز و ایجاد احتراق .4

 شیر برقی گاز یخراب .۵

  7دالیل بوجود آمدن خطا شماره  •

 سوختگی جرقه زن یا عدم تنظیم مناسب  .1

 فتوسل چک شود( LEDخطای فتوسل )با کمک روش نمایشگر  .۲

 گازوییل نامناسب . فشار ۳



 

 شرکت کوالک گستر یزد

 
28 

 یدن گازوییل و ایجاد احتراق. عدم رس4

 . خرابی شیربرقی گازویییل۵

 

ندن ابرای دسترسی به پمپ گازوییل جهت تنظیم فشار،  درب دریچه مستطیل شکل کنار تابلو برق را بازکنید . با چرخ

 روی پمپ، فشار را تنظیم نمایید.پیچ تنظیم فشار 

 4شل کنید سپس  به کمک یک آچار آلن شماره  والتور گاز رابرای تنظیم فشار گاز نیز ابتدا پیچ تثبیت کننده روی رگ

 تنظیم نمایید و دوباره پیچ تثبیت کننده را سفت کنید.بچرخانید و فشار را فشار را پیچ تنظیم

 
 

 سرویس. ۴.۲

 

 تمیزکردن دستگاه استفاده نکنید.از آب برای 
 تواند موجب آسیب رسیدن به دستگاه شود.تنظیف نامناسب می

 

سرویس  های زمانی مناسب بایدتنظیم شود. در بازه بررسی و ین دستگاه حداقل به صورت سالیانه باید توسط متخصصا
تمیز باد ه نکنید. دستگاه را با استفاده از کمپرسور از آب استفاددر این روند گرد و خاک دستگاه به طور کامل گرفته شود.  و

 کنید.

 

 برق اصلی را قطع کنید.
 احل سرویس و نگهداری باید توسط افراد آموزش دیده و مورد تایید کارخانه انجام شود.تمامی مر
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 عملکرد مشعل و الکتروموتور را هر دو ماه یک بار چک کنید. -

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

 چک کنید و در صورت خرابی آن را تعویض کنید.ترموکوپل را هر شش ماه یک بار  -

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

 کنید.تعویض آن 

ها حکم بودن آنوایر ها و ترموکوپل را به طور منظم بررسی کرده و از م اتصاالت الکتریکی سیم ها و ترمینال ها، -

 کنید.حاصل  اطمینان

 .نماییدانه آچارکشی کنید و از سفت بودن پیچ ها و اتصاالت اطمینان حاصل یتابلو برق را به صورت سال -

تابلو را  تابلو برق جلوگیری گنید و در صورت مشاهده بعد از قطع جریان برق ورودی،از ورود آب و گرد و غبار داخل  -

 نید.کامال تمیز و خشک ک

 

 

 انجام شود. کاران مجازسرویسدر تمامی موارد فوق الزامیست تشخیص و رفع عیب توسط 
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 هاضمیمه. ۵

 لیست قطعات: الفضمیمه 
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  : تجهیزات جانبیبضمیمه 

 ترموستات محیطی

دادن به تجهیزات توان از ترموستات محیطی استفاده کرد. ترموستات محیطی با فرمان برای تنظیم دما یک محیط می
دارد. این کار عالوه بر خودکار کردن عملکرد سرمایشی و گرمایشی دمای محیط را روی یک مقدار دلخواه ثابت نگه می

 کاهش میزان مصرف انرژی دارد.ها تاثیر چشمگیری در دستگاه
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