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یالمللنیباستاندارد  4دارای گواهینامه تأیید اتحادیه اروپا و   
 

است و واجد  شدهانجامکنیم که طراحی و مدل این دستگاه در این شرکت تأیید می
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 مقدمه -1
 قهیبا طر ییشده است تا عالوه بر آشنا یوراگرد یگرام کنندهمصرفشما  ییراهنما یبرا دستورالعمل نیا

از  بیرفع ع ییتوانا نیو همچن دیتابلو برق آن آشنا شو یکل اتیبا جزئ Super KG100هیتر روشن کردن 

راتور دستگاه تا اپ دیقرار ده تریرا در کنار ه دستورالعمل نیاز ا یکپ کی همواره .دیخود را داشته باش ستمیس

، کندیمکه با دستگاه کار  یآشنا شود. به شخص یمنینکات ا با ،Super KG100هیتر با  ییدر صورت عدم آشنا

 یاحتمال یهایدگیدبیآسنشود و از  روروبه یبا مشکل هیترتا در طول کار با  دیرا آموزش ده رینکات ز

 .دیآ به عمل یریجلوگ

 .دیرا به اپراتور آموزش ده هیتر میروشن کردن و تنظ قهیطر •

 و کار با ترموستات. تریروشن کردن و خاموش کردن ه قهیطر  •

 .نصب دودکش و کانال ش،یگرما ستمیکنترل س قهیطر •

 ی. برادیحاصل کن نانیشود تا از عملکرد آن اطم سیسرو نیتکنس کیتوسط  بارکی انهیسال دیبا تریه

 .دیمتخصص مشورت کن کیمشعل با  ای روموتورالکت بیرفع ع

 Super KG100معرفی هیتر  1-1

 هیالسهیک جت هوای گرم  Super KG100هیتر 

که در سه تیپ گازسوز،  است با بازدهی باالر اگزوزدا

هیتر  شود. تولید می سوزدوگانهو  سوزلییگازو

Super KG100 ثبت اختراع به  نامهدارای گواهی

  .است در مرکز مالکیت معنوی ۹6461شماره 

طراحی این هیتر به طور ویژه در جهت کاهش 

مصرف سوخت و افزایش ایمنی و کاربردی راحت 

با ها و غیره ها، گلخانهبرای گرمایش مرغداری

سازی سریع دمای سالن هوادهی باال جهت یکنواخت

  بوده است.

اتصاالت پرسی و  Super KG100 تریهدر 

جداشدنی است و تعویض کلیه قطعات از بدنه، فن، 

ترین زمان و با مبدل حرارتی و تابلوبرق را در کوتاه

 صرف کمترین هزینه ممکن ساخته است.
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 کلی اطالعات -2

 عالئم 1-2

 شوید:رو میراهنما با عالئم زیر روبه دفترچهدر زمان خواندن این 
 

 هشدار برای خطری عمومی

 
 هشدار برای خطری مربوط به الکتریسیته

 

 های محافظپوشیدن دستکش

 یی ایمنویژه هایدستورالعمل 2-2

 مقررات عمومی ایمنی 3-2

ها است. استفاده از های پرورش حیوانات و گلخانههای صنعتی، سالندر سالن استفادهاین دستگاه برای 

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

ادث و کامل مسئول حو طوربهکننده پذیرد و مصرفهای ناشی از استفاده نامناسب مسئولیتی نمیآسیب

 های احتمالی است.آسیب

 ، نگهداری و نصب دستگاه ضروری است.اندازیراهدر زمان  کار مجاز کارخانهسرویس حضور

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

 شوند.

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

 تماس بگیرید. ازیموردنهای خود برای دریافت اطالعات و راهنمایی

 

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

 تواند به شما یا دستگاه آسیب برساند.می

 
 توجه

ی در کنار این عالمت اطالعاتی در خصوص چگونگی استفاده

از دستگاه و ایجاد شرایط محیطی مطلوب ارائه  صرفهبهمناسب، مؤثر و 

 شود.می
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 تجهیزات الکتریکی 4-2
 

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

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

ها اطمینان های الکتریکی را بررسی کنید و از سالمت آنکشیاندازی دستگاه، تمامی سیمپیش از راه

 حاصل کنید.

دیده را از کشی آسیبیا سیم قطعات برقی از طریق متخصصین برق هرگونهپیش از روشن کردن دستگاه 

 ید.سیستم خارج کنید و در صورت نیاز آن را تعویض کن

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

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

 شود.می

 نگهداری 5-2

 

کاران مجاز برای نگهداری دستگاه به دفترچه راهنما مراجعه شود و تعمیرات دستگاه باید توسط سرویس

 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 

 ح نواقص جزئی نیز باید به این نکته توجه شود.شود. در زمان اصال

 

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

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

و شستن کودها این گازها خطرآفرین  رو کردناین امکان وجود دارد که در زمان زیر و 

 شوند

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

های جایی و شستن کود دستگاهبرای جلوگیری از حوادث خطرناک پیش از جابه

 .دیکنخاموشحرارتی را 

 همچنین به موارد زیر توجه کنید:

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

 پیوسته انجام دهید. طوربهتهویه و هوارسانی محیط را 

کنید.قبل از انجام کارهای تعمیر و نگهداری حتما اتصال دستگاه را از برق قطع    
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های محافظ استفاده کنید!اگر خطر آسیب دیدن دست وجود دارد از دستکش   

 

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

 اندازی کنید.اید نباید مجددا راهاطمینان حاصل نکردهزمانی که از انجام تمامی نکات ایمنی 

های باشد و باید حداقل ویژگی شدهارائهمشخصات فنی دقیق قطعات یدکی باید از طریق شرکت سازنده 

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

 سفارش قطعات یدکی 6-2

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

 به همراه توضیحات آن؛ موردنظری قطعهیا کد  نام 

 ی فاکتور خرید اولیه؛شماره 

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

 مسئولیت 7-2

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

 شود.های احتمالی میدر قبال آسیب

شود لذا توصیه می ،است کنندهمصرفسیستم تشکیل شعله به عهده  یراصولیغعواقب ناشی از تنظیم 

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

 مورد تایید کوالک گستر یزد صورت پذیرد. دهیدآموزشافراد کاران مجاز کارخانه یا سرویس

 قطع برق 8-2

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

 حیوانات و گیاهانتان محافظت خواهد کرد.

ولتاژ باید بالفاصله روشن  هکنندتیتثبدر صورت قطع برق، سیستم برق اضطراری مناسب مجهز به رگالتور 

 شود.

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

 های اولیهکمک 9-2

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

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

 اتفاق افتاده است؟حادثه در کجا 

 چه اتفاقی افتاده است؟

 اند؟چند نفر زخمی شده

 است؟ واردشدههایی چه نوع آسیب

 دهد؟چه کسی حادثه را گزارش می

 ضایعات 10-2

های مناسب )مانند بازیافت( بندی و دیگر مواد غیرقابل استفاده باید به مکانبعد از نصب یا تعمیر، بسته

 تحویل داده شوند.

 اطالعات تماس 11-2

 ریسمانی، خیابان ایمان، شرکت کوالک گستر یزد آبادنیحسآدرس کارخانه : یزد، 

 

 

 

 

 

 

 

  

:تلفن تماس  035-03836۹۹۹-۹  

035-3836۹561  

:فاکس  035-3836۹505  

:تیساوب  WWW.KGY.IR 

:ایمیل  info@kgy.ir    

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

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

 کنید. باخبروجودشان 

شرکت کوالک گستر  به های این دفترچه متعلقها، لوگوها، و نوشتهتمامی عکس

 ها بدون ذکر نام شرکت غیرقانونی است.از آن یبرداریکپهستند و هرگونه یزد 

http://www.kgy.ir/
mailto:info@kgy.ir
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 مشخصات فنی. 2 -3

 مشخصات فنی جدول 1-3

 Super KG 100 هیتر یکیو الکتر یکیمشخصات مکان: 1جدول 

 مقدار واحد نام مشخصه

 Kcal/hr 140000 یحرارت تیظرف

m3/hr 11-15 (یعیگاز طب) سوخت مصرف  

 mbar 25 گاز فشار

L/hr 8-14 وییل(گاز) سوخت مصرف  

Us Gal-60° 5/5-2/1 گازوییل نازل  

 m3/hr 34000 دبی هوای فن

m2 2/4 سطوح انتقال حرارتی  

 Ph 3 تعداد فاز

 V 380 ولتاژ

 Hz 50 فرکانس

A 5/4 انیجر  

Kw 8/1 یکیالکتر توان  

 cm 60 قطر دهانه خروجی

 cm 20 قطر دودکش

 cm 8۷ فن قطر

hp/rpm ۹00  /2 الکتروموتور فن  

cm ۹5×512 طول(× عرض×ابعاد )ارتفاع  ×160 

 Kg 168 وزن خالص
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 ساختار 2-3

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

. محفظه احتراق تماما است یمبدل حرارت کیمحفظه احتراق و  کیفن،  کیشامل  این هیتر .شودیماستفاده 

بدون کانال از آن استفاده  توانیماتصال به کانال را دارد و هم  تیهم قابلاین دستگاه . است لیاز جنس است

شده  ادیگرم با سرعت ز یهوا انیجر جادیهوا موجب ا یورود یدب شیافزا یبرا محوریکرد. استفاده از فن 

 است. تیحائز اهم اریاست بس ادیشان زابعادکه  ییهاسالن یاست که برا

میسر شده  یراحتبهبه تمام تجهیزات مشعل و تابلو برق  که دسترسی است یصورتدستگاه به  یطراح

 آسان کرده است. اریرا بسکه کار با دستگاه  شدهاستفاده( BCUدر این هیترها از واحد کنترل مشعل )  است.

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

 اتوماتیک به کار خود ادامه دهد. صورتبهخطا با ریست دستی 

 

 ابعاد دستگاه 3-3

 

  

 Supper KG100هیتر ابعاد هندسی : 1شکل 
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 سیستم 4-3

تجهیزات  کند.عملکرد ایمن دستگاه را تضمین می ،تجهیزات ایمنیاستفاده از سیستم کنترل مجهز به 

. لیست کامل تجهیزات اندشدههیتعبو آسیب در دستگاه  جلوگیری از بروز حوادث خطرناک منظوربهایمنی که 

 آورده شده است. 2جدول در این دستگاه در  مورداستفاده یکیو مکان یکیالکتر ،یکنترل ،ایمنی

 یکیو مکان یکیالکتر ،یکنترل ،یمنیا زاتیکامل تجه ستیل: 2جدول 

 کد 

 کاال
 تصویر عملکرد نام تجهیز

0103 

216 
 چیترموسوئ

با توجه  علکنترل عملکرد مش چیترموسوئ فهیوظ

از عملکرد  چیکوره است ترموسوئ یدما تیبه وضع

و سبب  کندیم یریخارج از کنترل دستگاه جلوگ

دستگاه و کاهش مصرف سوخت  نهیکارکرد به

 .خواهد شد 

 

0103 

1۷1 

کنترل فاز 

 بار

برای کنترل سطح ولتاژ و ترتیب فاز برق ورودی 

و همچنین برای محافظت از الکتروموتور و جلوگیری 

الکتریکی از  باراضافهاز اختالط جریان حرارتی و 

 .است شدهاستفادهبار  –کنترل فاز 

 

0103 

1۹2 

المپ 

 سرویس

نصب سیستم روشنایی در تابلو جهت سهولت در 

 .روزشبانهانجام سرویس و نگهداری در تمام ساعات 
 

0103 

126 

قطع کن 

اضطراری 

 دستی

بردن دستگاه در  منظوربهکلید قطع اضطراری 

وضعیت ایمن در هنگام بروز خطر و یا قطع سریع 

جریان در هنگام حوادث احتمالی )استفاده از این 

کلید فقط در مواقع بروز خطر و جلوگیری از حادثه 

 .مجاز است(
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0103 

113 

کلید 

انتخاب 

 حالت

 منظوربهصفر و یک  یدهایکلاستفاده از 

نیاز به تهویه محل مستقل فن در مواقع  یاندازراه

بدون گرمایش و کلید قرار دادن دستگاه در حالت 

 .مشعل و فن خودکار یاندازراهخودکار برای 

 

0106 

0۷6 
 دستگیره

 ییجاجابهها مخصوص تاشو جهت دستگیره

 است. شدهیطراحراحت و ایمن هیتر 

 

0103 

1۹0 
 تابلو برق

 ، ABSمواد  نیترمرغوباز  شدهساخته تابلو برق 

است و از تجهیزات  گردوخاکعایق در برابر آب و 

  کند.الکتریکی در برابر عوامل خارجی محافظت می

 

0103 

114 

ی شست

 یکیمکان

 -استارت

 استاپ

و کنترل  یاندازراه یبرا یمختلف ییهاروش

 تک فاز و سه فاز وجود دارد. DCو  AC یموتورها

نوع موتورها  نیا یاندازراهروش برای  نیترساده

استارت/ استاپ  یکیمکان یهایشستاستفاده از 

 .است

 

0103 

0۷3 

کنتاکتور 

A12 

مختلف شامل  یکنترل بارها یکنتاکتور برا

 یکیالکتر زاتیتجه ریالکتروموتور، مدارات و سا

 شوند.یاستفاده م

 

0103 

160 

چراغ 

 گنالیس

 سه فاز

نشانگر  یهاالمپ، LED یهاگنالیسچراغ 

برق سه فاز  انیهستند که وجود جر LED)راهنما( 

 هددیدر تابلو برق را نشان م
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0103 

240 

 رله 

 یاشهیش

است که در  یالهیوسهمانند کنتاکتور  این وسیله

تعدادی  سیناطغالکتروم تیآن با استفاده از خاص

. شوندیمجدا  گریکدیاز  ایوصل  گریکدیکنتاکت به 

را نداشته و در  ادیز انیتفاوت که تحمل جر نیبا ا

 .شودیممدار فرمان از آن استفاده  

 

011 

210 
 رله مشعل

( وظیفه کنترل (BCUواحد کنترل  احتراق 

فرآیند احتراق را به عهده دارد و در مواقع بروز 

مشکل شعله را خاموش و با پیغام بروز خطا، 

 .کندیم یرساناطالع

 

 قطعات ویژه هیتر گازی 

011 

2۷۹ 

شیر گاز 

 تدریجی

شیر گاز وظیفه قطع و وصل جریان گاز و تنظیم  

میزان جریان گاز ورودی به دستگاه را به عهده دارد. 

وارد سیستم  کمکمدر شیرهای تدریجی، گاز 

شود تا با یک شیب ثابت شعله به سوخت پاش می

میزان نهایی خود برسد،ولی قطع شدن جریان گاز 

در  .افتدیمو در کمتر از یک ثانیه اتفاق  بارهکیبه

این شیرها دو مقدار برای تنظیم وجود دارد یکی 

جهت تنظیم میزان گاز ورودی در حالت نهایی و 

 .استدیگری برای تنظیم شیب باز شدن شیر گاز 

 

011 

204 

کنترلر 

 فشار گاز

 Superبرای افزایش ایمنی و بهبود عملکرد

KG100  این قطعه فشار گاز ورودی را کنترل

در  نشدهینیبشیپافت فشار  کهیدرصورتکند و می

برق رله مشعل  صورتبهداشته باشد  دشبکه گاز وجو

(BCU قطع )شودیم. 
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011 

203 

کنترلر 

 فشار هوا

این قطعه برای اطمینان از عملکرد صحیح فن 

میزان هوای ورودی  کهیدرصورتو است مشعل 

جریان گاز یا الزم نرسد  حدنصابدستگاه به 

. کندیمخودکار قطع  صورتبهدستگاه را  گازوییل

محفظه احتراق و امکان  این کار از جمع شدن گاز در

 کند.تر جلوگیری میخطرات جدی

 

 قطعات ویژه هیتر گازوییلی 

011 

208 

پمپ 

 گازوییل

ه سوخت پاش و تامین فشار برای انتقال گازوئیل ب

از پمپ گازوییل  هانازلالزم گازوئیل پشت 

است. نیروی گرداننده پمپ توسط  شدهاستفاده

)کوپل است  شدهاستفادهلکتروموتور مشعل ا

 .مستقیم(

 

011 

264 

فیلتر 

 گازوییل

ها به پمپ مشعل ورود ناخالصی برای جلوگیری از

 شدهاستفادهو مسدود شدن نازل از فیلتر گازوئیل 

 است.
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 نصب -4

 الزامات نصب 1-4

وهوایی شرایط آب، دمای مطلوب و موردنظرو شکل فضای  اندازهبه ازیموردنهای تعداد دستگاه توجه:

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

 راهنمای نصب 2-4

  برای نصب دستگاه به نکات زیر توجه کنید :

، کار کردننصب کنید که هنگام طوری روی پایه یا سکوی ثابت و مستحکم  موردنظرهیتر را در محل  -1

 لرزشی نداشته باشد. گونهچیهدستگاه 

 باشد. ترنییپاآویز، توجه شود که سطح منبع گازوییل نباید از سطح پمپ  صورتبهبرای نصب  -2

باید  از هر طرف حداقل یک متر با دیوار فاصله داشته  شودیمهیتر در کنار دیوار نصب  کهیدرصورت -3

 باشد.

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

 مشعل دستگاه از خارج از سالن تامین شود.

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

هوا،  عدم اتصال ورودی در صورتهمچنین به دلیل مکش باالی فن  کند.خارج می

 ص فنی شده و احتمال انفجار وجود دارد.مشعل دچار نق

 

 اتصاالت 3-4

 

 ازجملهروی هیتر  کاربر

 نصب،تعمیر و تنظیم

 تبدیل ورودی گاز

کاران باتجربه شرکت و و اتصال به سیستم برق و گاز شهری باید از طریق سرویس

 استفاده از اتصاالت مرغوب و استاندارد انجام شود.با 

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

باید توجه شود که سطح مخزن گازوییل باید باالتر از سطح پمپ گازوییل  سوزلییگازو یهادستگاهدر  •

گیرد و پمپ گازوییل و کامل صورت نمی صورتبه یرسانسوخت صورت نیادستگاه باشد در غیر 

 .ندیبیمالکتروموتور مشعل آسیب 

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

 توسط متخصص با تجهیزات کامال استاندارد صورت بگیرد.

 آورده شده است. 3شکل مسیر حرکت گازوییل در دستگاه در  •

 

 
 

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

شود و عواقب آن کارکرد صحیح آن میشود. این کار باعث خرابی پمپ دستگاه و عدم 

 .استبه عهده خریدار 

  

 : مسیر حرکت گازوییل2شکل 

 برگشت گازوییل از پمپ به لولهمسیر 

 مشعلپمپ  بهگازوییل  رفتمسیر 

 گازوییل  فیلتر تصفیه

 گازوییل  مسیر اصلی
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 گاز لوله خط 2-3-4

صحت و وجود  ستیبایمشرکت ملی گاز تا ورودی دستگاه مسیر اصلی خط گاز از  یکشلولهدر مسیر 

 `موارد زیر بررسی شود:

 
 

 

 
 یگاز دست ریش .1

 یلترف .2

 ررگالتو .3

 فشارسنج .4

 کنترل فشار گازسوپیچ  .5

 یمنیا زشیر گا .6

 یادومرحلهشیر گاز  .۷

 گاز لنگیش .8

  قطر لوله تبدیل .۹

 فلنج اتصال .10

 .است داریبه عهده خر ذکرشدهموارد  و نصب تهیه 

 تا مشعل هیتر گاز یکشلوله ریمس: 3شکل 
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قبل از نصب، با هماهنگی شرکت گاز منطقه حتما بررسی کنید که شرایط توزیع گاز 

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

 مسیر گازاتصال  3-3-4

 :  است یالزامگازی توجه به موارد زیر  SUPER KG100در 

 دیکنیماستفاده  PSI 2 از گاز صنعتی با فشار کهیدرصورتباشد.  باریلیم 25فشار گاز ورودی باید  •

برای تعیین نوع باالنسر با کارشناسان مجاز شرکت گاز تماس  حتما از باالنسر استفاده کنید.)

 .(بگیرید

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

 اینچ باشد. 2باید شیر  گاز مصرفی هیتر رفلکهیش •

و حداکثر  اینچ 1دستگاه باید حداقل دارای قطر  یجیتدر ریششیلنگ اتصال گاز از شیرفلکه تا  •

 متر باشد. 5/1طول 

 توجه کنید. 5و4های شکلبه  •

 

 

 

 

 : شماتیک مسیر اتصال گاز4شکل 



 

 

 Super KG100راهنمای هیتر 

 

16 

 

 

 سوزدوگانههیتر  جداسازی اتصال پمپ گازوییل در 4-3-4

حتما توجه شود که هنگام استفاده در حالت گازی، ورودی گازوییل  سوزدوگانه KG100  سوپر هیترهای در

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

ال پمپ و شافت موتور را امکان اتصال دائمی گازوییل به دستگاه وجود ندارد باید اتص کهیدرصورت. شودیم

 د؛جدا کر

 برای این کار:

پمپ ) (1قسمت  ۷شکل ) تور مشعل متصل کرده است، شل کنیدهایی که پمپ را به شافت موپیچ (1

 (.دینیبیم 6شکل  را در هاچیپعدد پیچ به شافت موتور متصل شده است که محل  3 لهیوسبه

 

 به شافت موتور پمپ اتصال چیپ: 6شکل 

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

 (2قسمت 

 کشی گاز تا پای دستگاهی لولههااندازه: قطر و 5شکل 

اصلی ورودی گاز لوله 

 اینچ 2با قطر 

اینچ  2تبدیل 

 اینچ 1به 

اینچ  1تبدیل 

به 
3

4
 اینچ 

 متر 5/1حداکثر طول اینچ و  1شیلنگ گاز استاندارد با قطر 
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کوپلینگ پالستیکی( را جدا کنید پمپ به موتور ) کنندهمتصلپمپ را از موتور جدا کنید و قطعه  (3

 (4و  3قسمت  ۷شکل )

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

 ی این کار:برا

فقط توجه شود که در این را سفت کنید.  هاچیپبرگردانید و  را شل کنید، پمپ را به محل قبلی هاچیپ

سفت شوند  باهمتدریجی هر سه  پیچ  صورتبهسفت شوند یعنی متناوبا  زمانهم طوربهباید  هاچیپقسمت 

و این امر سبب آسیب رسیدن به پمپ  ردیگینممستقیم در جای خود قرار  صورتبهدر غیر این صورت پمپ 

 شودمی
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را داشته باشید باید دوباره  سوزلییگازومجددا قصد استفاده از هیتر در حالت   کهیدرصورت (4

 .اتصال کوپلینگ را وصل کنید

 برای این کار:

را سفت کنید؛ فقط توجه شود  هاچیپ از کردن پمپ و نصب مجدد کوپلینگ،پس از ب را شل کنید،  هاچیپ

فت س باهمپیچ تدریجی هر سه  صورتبه سفت شوند یعنی متناوبا زمانهم طوربهها باید که در این قسمت پیچ

و این امر سبب آسیب رسیدن به  ردیگینممستقیم در جای خود قرار  صورتبهشوند در غیر این صورت پمپ 

  .شودیمپمپ 

 سوزدوگانه تریدر ه لییاتصال پمپ گازوو  یجداساز: ۷شکل 
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 اتصال دودکش 5-3-4

 
 

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

 

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

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

 

 : طرز صحیح قرارگیری لوله دودکش8شکل 

 باشد.یا مساوی قطر اگزوز هیتر  تربزرگدودکش باید  یلولهقطر  (2

 

 قطر دودکش رییتغعدم: ۹شکل  
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 .قطر لوله دودکش باشد cm 5/2متر برای هر  45/0حداکثر طول لوله دودکش باید   (3

 اتصاالت آن از هم باز نشود. زمان باگذشتتا  دیمناسب محکم کن یدارندهنگهدودکش را با  (4

 .دیکن زیپره ادیز ییو استفاده از زانو ادیز وخمچیپ یاز اجرا دیتوانیمکه  ییتا جا (5

دنباله  که "H"نوع  یهاکالهکاستفاده از  باشد. "H" کالهک یدارا دیدودکش حتما با یخروج (6

 .، ممنوع استشودیمآن مخروطی است و باعث کاهش قطر دودکش 

که  ییهالوله و حتما از نصب آن بر سر کرد نصب یعمود صورتبه دیرا لزوما با "H" الهکک (۷

 یهالوله یندهیآالدود و  عیحالت باعث تجم نیا راینمود، ز یخوددار اندقرارگرفته یافق صورتبه

 .شودیدودکش م ستمیدود به داخل س و موجب پس زدن شودیمدودکش 

 سطح آزاد مجاری نمود. هیباالتر از سطح بام نصب و تعب متریسانت 60حداقلرا باید  "H"کالهک  (8

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

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

 .است متریلیم۷/0گالوانیزه برای ساخت لوله رابط دودکش   حداقل ضخامت ورق (10

 باشد دود بنداتصال دودکش باید کامالً  یهامحلکلیه  (11

 

 الکتریسیته 4-4

 تابلو برق 1-4-4

از طریق باز کردن درب تابلو توسط کلید مخصوص  کیدسترسی به واحد کنترل الکتری 10شکل مطابق  

کلیدهای  لهیوسبهو کنترل هیتر  یاندازراه دهد.داخل تابلو برق هیتر را نشان می 11شکل است.  ریپذامکان

 روی تابلو برق میسر شده است. شدههیتعب

 

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

 کند.خارج می
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 : درب تابلو برق هیتر 10شکل 

 

 

 داخل تابلو برق هیتر : شکل 11شکل 

 رله  2-4-4

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

دوگانه از هر دو رله در کنار هم  یهامدلشود. در گازی و در مدل گازوییلی از رله گازوییلی استفاده می

  است.  شدهاستفاده

 

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

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

 دارد.

 -شستی استارت

 استاپ

 استپ اضطراری

کلید فن 

 دستی

 رله 

 کنتاکتور

کنترل 

 بار-فاز

-های نشانچراغ

دهنده اتصال برق 

 سه فاز

  رله

 ای شیشه



 

 

 Super KG100راهنمای هیتر 

 

22 

  : نقشه برق هیتر12شکل 
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 اتصاالت برق 3-4-4

)نول( N وR،S،T یهانالیترماز  (380V,AC,50Hz) ولت 380تصال دستگاه به ولتاژ متناوب سه فازبرای ا

 شود(اژ توسط کنترل فاز کنترل می)ترتیب فاز و سطح ولت .استفاده کنید

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

 .است یالزاماجتناب از خطر احتمالی وجود منبع برق اضطراری 

 

 یورود یهانالیاتصاالت ترم: 13شکل 

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

 است و نباید تغییری در آن ایجاد شود. شدهانجامتنظیمات زیر توسط کارخانه 

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

 مسئولیتی ندارد. گونهچیهبوده و کارخانه  کنندهمصرف

 

 دمای روشن شدن فن:

 و مبدلهوای سرد ابتدا دیگ  جاییجابهپس از روشن شدن مشعل برای جلوگیری از 

برسد، بعد از رسیدن دما به حد  شدهمیتنظشود تا به یک حداقل دمای دستگاه گرم می

 شود.می یاندازراهخودکار  صورتبهفن هیتر  شدهمیتنظ

 
 دمای خاموش شدن فن:

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

 دهد.به کار خود ادامه می شدهمیتنظدمای دیگ به یک حد 

 سوخت ورودی 5-4

سوخت ورودی در مدل گازی از گاز طبیعی  .استسوز ها گازی، گازوییلی و دوگانهدارای مدل KG100سوپر

 .استبار میلی 25با فشار 
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 یاندازراه 6-4

 :، به دستورات زیر عمل شود3-4 تا 1-4های پس از انجام صحیح گام

 وصل نمایید. 13برق ورودی را مطابق شکل (1

وستات محیطی برای قطع و وصل کردن دستگاه دارید آن را قصد استفاده از ترم کهیدرصورت (2

 کلید قطع و وصل باشد( صورتبه)سیستم کنترل محیطی باید  وصل کنید. 13شکلابق طم

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

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

را فشار دهید و صبر کنید دستگاه روشن شود.  )استارت( امرجنسی را آزاد کنید و کلید سبزکلید  (4

وی ر شدههیتعبرا با کلید  موردنظرقبل از این کار باید سوخت  سوزدوگانه )توجه شود در مدل

 دستگاه انتخاب کنید.(

 روشن شدن 7-4

 افتد:برای آغاز گرمایش فرایند زیر اتفاق می

 شود.مشعل روشن می (1

، فن دستگاه شروع به چیترموسوئ بافرمان، شدهمیتنظبعد از گرم شدن کوره و رسیدن دما به حد  (2

 .کندیمکار 

فرمان خاموش شدن مشعل را  چیترموسوئباالتر برود،  معیندمای کوره از مقدار  کهیدرصورت (3

 دهد.می

دوباره فرمان روشن شدن مشعل  چیترموسوئ، شدهمیتنظآمدن دمای دیگ از میزان  ترنییپاپس از  (4

 دهد.را می

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

، فن چیترموسوئ بافرمانآمدن دمای دیگ دهد. پس از پایین شدن دیگ به کار خود ادامه می

 شود.دستگاه نیز خاموش می

 خاموش کردن 8-4

خودکار و با توجه به  صورتبهکنید، قطع و وصل دستگاه از ترموستات محیطی استفاده می کهیدرصورت

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

ترموستات محیطی خاموش شده است و قصد دارید دستگاه در حالت خاموش  بافرماندستگاه  کهیدرصورت لذا

اتوماتیک( را روی حالت خاموش قرار  -خاموش  –روی درب تابلو برق ) کلید فن دستی  حالتهسهبماند کلید 

دهد پس از خاموش شدن فن دهید، بعد از انجام این کار فن دستگاه تا سرد شدن دیگ به کار خود ادامه می

 توانید برق اصلی دستگاه را نیز قطع کنید.می
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روی  حالتهسهکلید  است یکافکنید برای خاموش کردن از ترموستات محیطی استفاده نمی کهیدرصورت 

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

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

 را نیز قطع کنید.

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

 نباید برای خاموش کردن هیتر در شرایط عادی از آن استفاده شود. عنوانچیهبهاست و 

 

به کار خود  شدهمیتنظ یهمیشه به فن دستگاه اجازه دهید تا رسیدن دیگ به دما 

 ادامه دهد.

 

 شعله تنظیم 9-4

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

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

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

 شود و حتی امکان بروز خطر وجود دارد. می

 

  

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

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

به  را به داخل محفظه احتراق مراحل باریلیم 25ی تنظیم میزان حجم ورودی گاز طبیعی در فشار برا

 دهیم:انجام می ترتیب

 .کنیمرا شل می یبرق ریش باالیپیچ  3ابتدا با استفاده از آچار آلن شماره  14شکل مطابق  (1

 

 : شل کردن پیچ آلن روی شیر برقی گاز14شکل 

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

در جهت بیشتر شدن و یا در جهت  که دارای عالمت مثبت است، یسمت ی بهکالهک شیر برق

 کنیم.تنظیم میمعکوس برای کم شدن حجم گاز 

 

 : تنظیم میزان حجم ورودی گاز با چرخاندن به طرفین15شکل 

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

 3( شل کردن پیچ آلن 1

 یبرقریشچرخاندن سری ( 2
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 تنظیم فشار گازوییل 2-9-4

با استفاده از آچار  ،16شکل مطابق  توانمی الزم برای احتراق ییلبرای تنظیم میزان فشار گازو

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

 .دکرمشعل را وارد میزان سوخت کمتری  و توان آچار را در جهت منفی پمپ چرخاندمی

 

 : چرخاندن پیچ تنظیم گازوییل16شکل 

 تنظیم دریچه هوای مشعل 3-9-4

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

 

 
 کنید.پیچ خروسکی زیر دریچه هوا را شل   (1

 : تنظیم دریچه هوای مشعل1۷شکل 

 چرخاندن پیچ تنظیم گازوییل

 پیچ تنظیم هوای مشعل( 2

 خروسکیپیچ ( 1
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 به میزان درجه باز شدن هوای ورودیکه  شدههیتعبفلش مهره باالیی و با توجه به با استفاده از  (2

  را تنظیم نمایید. میزان ورودی هوا، دهدرا نشان می مشعل

درجه( 105تا  ۹5به حد مطلوب )بین   یا فشار گازوییل گاز حجمدمای کوره به دلیل کم بودن  کهیدرصورت

 زمانهمافزایش مقدار سوخت کرده و  اقدام به ،یا پمپ گازوییل  یبرق ریشتنظیم  چیپبا استفاده از  نرسید،

 نمایید.تنظیم  را مشعل ازیموردنهوای 

 تعمیر و نگهداری -5

 سرویس 1-5

 دستگاه استفاده نکنید. کردن زیتماز آب برای  

 تواند موجب آسیب رسیدن به دستگاه شود.تنظیف نامناسب می

 

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

ستگاه را با کامل گرفته شود. در این روند از آب استفاده نکنید. د طوربهدستگاه  گردوخاکباید سرویس و 

 استفاده از کمپرسور باد تمیز کنید.

 
 برق اصلی را قطع کنید.

و مورد تایید کارخانه  دهیدآموزشتمامی مراحل سرویس و نگهداری باید توسط افراد 

 انجام شود.

 

 چک کنید. بارکیعملکرد مشعل و الکتروموتور را هر دو ماه  -

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

 آن را تعویض کنید. با هماهنگی شرکتچک کنید و  بارکیرا هر شش ماه  هاچیترموسوئ -

 کیاز از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید و پس  و نظافت کنید یادوره صورتبهفیلتر گازوییل را  -

 اقدام به تعویض آن کنید. سال

منظم بررسی کرده و از محکم بودن  طوربهرا  چیترموسوئوایرها و  ،هانالیترمو  هامیساتصاالت الکتریکی  -

 ها اطمینان حاصل کنید.آن

 و اتصاالت اطمینان حاصل کنید. هاچیپساالنه آچارکشی کنید و از سفت بودن  صورتبهتابلو برق را  -

نید و در صورت مشاهده بعد از قطع جریان برق داخل تابلو برق جلوگیری کبه  گردوغباراز ورود آب و  -

 .دیکنخشکورودی، تابلو را کامال تمیز و 



 

 

 شرکت کوالک گستر یزد

 

2۹ 

 رفع عیب 2-5

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

امکان دارد دستگاه در اولین  دیکنیم، نوع سوخت را عوض سوزدوگانههای مواردی که در هیتردر  (1

را چند بار تکرار کنید. )قرار دادن کلید در  یاندازراههیتر روشن نشود در این صورت عمل  یاندازراه

 و انتظار برای روشن شدن مشعل( یکحالت اتومات

دستگاه اخطار  بار جایی فاز یا اشکال در میزان ولتاژ فاز ورودی، کنترل فازجابه لیبه دلممکن است  (2

 3جدول و کنترل فاز را چک نمایید. با توجه به  بازکردهبدهد. برای حصول اطمینان درب تابلو برق را 

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

های گازی بدون اتصال ارت هیتر از متصل بودن سیم ارت دستگاه اطمینان حاصل کنید )در هیتر (3

 روشن نخواهد شد(.

است و نیازی به  شدهمیتنظ در کارخانه فرضشیپ صورتبههای گازوییلی فشار گازوییل در هیتر (4

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

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

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

عدم احتراق کامل به دلیل تنظیم  دهندهنشاندود در خروجی اگزوز  مشاهدهرهای گازوییلی در هیت (6

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

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

زمانی دوباره  فاصلهکی باگذشتی اتصاالت را چک کرده و در صورت نبود عیب دریچه هوا و مابق

 استارت بزنید.

 

 

 

  

 رعایت فاصله زمانی، امکان انفجار وجود خواهد داشت. در صورت عدم 



 

 

 Super KG100راهنمای هیتر 

 

30 

 بار -خطای کنترل فاز: رفع 3جدول 

 زنچشمکنشانگر  شرح خطا نمایشگر رفع عیب

بررسی برق ورودی و بررسی و 

 سرویس الکتروموتور
 OL افزایش جریان Lodولتاژ +

بررسی برق ورودی و بررسی و 

 سرویس الکتروموتور
 UL کاهش جریان Uncولتاژ +

بررسی برق ورودی و بررسی و 

 سرویس الکتروموتور
 A% عدم تقارن جریان Ubcولتاژ +

بررسی برق ورودی و بررسی و 

 الکتروموتورسرویس 
 OV افزایش ولتاژ ourولتاژ +

بررسی برق ورودی و بررسی و 

 سرویس الکتروموتور
 UV کاهش ولتاژ Undولتاژ +

بررسی برق ورودی و بررسی و 

 سرویس الکتروموتور
 V% عدم تقارن ولتاژ Ubuولتاژ +

بررسی برق ورودی و بررسی و 

 سرویس الکتروموتور
S-t قطع فاز ------- 

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

بررسی برق ورودی و بررسی و 

 سرویس الکتروموتور
EEE/2PH 2 تمام نشانگرها فاز شدن تغذیه 

تا  On Delayبعد از رفع خطا و سپری شدن زمان 

و  زنچشمک Normalریست شدن دستگاه نشانگر 

 شود.پیغام خطا نمایش داده می

 صورتبهبرای ریست کلیدهای باال و پایین را 

 .دیدارنگه زمانهم
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 لیست اشکاالت احتمالی 3-5

 Super KG100 گازوییلیهیتر اندازی و طریقه رفع عیب و راه یابیبیع: 4جدول 

 رفع عیب علت عیب ردیف

 اشکال دارد برقیمدار  شودهیتر روشن نمی  1

است، مطابق  دادهرخ یخطا برق ورود (1

 رفع عیب شود 3جدول 

 ض شودیتعو دیفیوز مدار سوخته با (2

 شود ضیاست تعو وبیتابلو مع دیکل (3

را  شدهقطعمدار قطع است محل  یکشمیس (4

 دیکن بیرفع ع افتهی

 ایو  بیدارد رفع ع بیرله ع هیپا ایرله و  (5

 دیکن ضیتعو

2  

را  هیتر استارت دیکل

موتور  ،دهیمفشار می

-یمشعل شروع بکار م

-یم جادیکند جرقه ا

از  لیگازوئ یول ،شود

شده و ن نازل خارج

 دشویروشن نم مشعل

 شده استتمامسوخت  (1

 سوخت باالست یگرانرو (2

 است فینازل کث (3

 خراب است یر برقیش (4

 پمپ فشار ندارد (5

 مسدود است پمپ لتریف (6

 ستمدار سوخت بسته ا (۷

 

 رددا سوخت هوا مدار (8

-کار نمی لییپمپ گازو (۹

 کند

فرمان  یبرق ریرله به ش (10

 دهدینم

 سوخت اقدام شود هیته یبرا (1

 دیسوخت را عوض کن (2

 دییا تعویض نمای زیتم (3

 شود بیرفع ع یبرق ریاز ش (4

 دییا تعویض نمای زیتم (5

 دینمای زیتم (6

و  لتریف ،رهایمدار شامل ش یهاقسمت هیکل (۷

 شود دیبازد رهیغ

 شود یریشده هواگ بیرفع عمدار  (8

 دیبا است وبیموتور مشعل مع نگیکوپل (۹

 شود ضیتعو

 ایو  بیرله را کنترل و رفع ع هیپا ایرله  (10

 دیینما ضیتعو

3  

را  هیتر استارت دیکل

موتور دهیم، فشار می

-یمشعل شروع بکار م

 به داخلکند سوخت 

 شودیم دهیپاش گید

 شودیروشن نم یول

ورودی هوا مسدود است  (1

یا فشار هوای مشعل زیاد 

 است

 

 

 

 

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

و دریچه را تنظیم  شدهحاصلاطمینان مشعل 

 نمایید

از سالم بودن کنترلر فشار هوا اطمینان  (2

 حاصل شود

 

 ودش ضیتعو دیبا، است وبیترانس جرقه مع (1
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الکترودها  نیجرقه ب (2

 شودینم جادیا

ترانس و الکترودها  نیرابط ب یهامیس (2

 دیکن بیدارد رفع ع یقطع

 هاآنفاصله ، ستین میفاصله الکترودها تنظ (3

 دیکن میرا تنظ

 ، تمیز شوداست فیجرقه کث یالکترودها (4

، الکترود جرقه شکسته است کیسرام (5

 تعویض شود

 ودش ضیتعو، رله خراب است (6

4  

 و شودیمروشن  هیتر

بالفاصله خاموش 

 گرددیم

 حیاشتعال صح قهیطر (1

 ستین

 

 فیکث کیچشم الکترون (2

 است  وبیمع ایو 

 است وبیکنترل رله مع (3

خازن الکتروموتور  (4

 است شده فیضع

آب  ایمدار سوخت هوا و  (5

 دارد

گردد  میتنظ دیبا ستین یفشار سوخت کاف (1

 شود  میتنظ دیبا ستین یهوا کاف زانیم ای

 

 گردد ضیتعو ای و زیتم کیچشم الکترون (2

 

 تعویض شود (3

 

 تعویض شود (4

در  ایگردد  یریو هواگ بیرفع ع دیمدار با (5

آب از مخزن  دیداخل سوخت آب وجود دارد با

 خارج شود.

5  

 گیسوخت به داخل د

جرقه ، شودیم تیهدا

 یول، شودیم جادیا

 شودینمروشن 

 حیصح طوربهسوخت  (1

 شودینمپودر 

 
 

جرقه نسبت  جادیمحل ا (2

 .ستین میبه نازل تنظ

سوخت به نازل کم است  هیفشار تغذ (1

 زانیفشار و م زانیفشار، م میتنظ چیپ لهیوسبه

 .دیکن میتنظ سوخت را

 

 تنظیم کنید (2

6  

 ساعت24مشعل در  

چند بار خاموش شده و 

اعالم ریست  رله

 .کندیم

-)به در شب یخاموش (1

 خصوص در هوای سرد(

 افت ولتاژ وجود دارد (2

 غلظت گازوییل باالست (3

جرقه  یالکترودها (4

 ستین میتنظ

 رله اشکال دارد (5

 چک شودغلظت گازوییل  (1

 

 دیبرق را اصالح کن (2

 استفاده کنید کن سوختگرماز پیش (3

 دیکن میتنظ (4

   
 دیعوض کن (5

 هوا نصب گردد. نیدریچه تأم (6
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 یکاف یعدم وجود هوا (6

 جهت احتراق مشعل

۷  
عدم روشن شدن فن 

 بعد از داغ شدن کوره

-چیترموسوئ یاشکال فن -1

 یحرارت یها

 اشکال فنی الکتروموتور -2

 چیترموسوئ ضیتعو -1

 

 بررسی اتصاالت و خود الکتروموتور -2

8  
خاموش  یدما رییتغ

هیتر روشن شدن  

 یهاچیترموسوئ یاشکال فن

 یحرارت
 چیترموسوئ ضیتعو

 

 Super KG100 یگاز تریه اندازی و راه بیرفع ع قهیو طر یابیبیع: 4جدول : 5جدول 

 رفع عیب علت عیب ردیف

 اشکال دارد برقیمدار  شودهیتر روشن نمی  1

است، مطابق  دادهرخ یخطا برق ورود (1

 رفع عیب شود 3جدول 

 ض شودیتعو دیفیوز مدار سوخته با (2

 شود ضیاست تعو وبیتابلو مع دیکل (3

را  شدهقطعمدار قطع است محل  یکشمیس (4

 دیکن بیرفع ع افتهی

 ایو  بیدارد رفع ع بیرله ع هیپا ایرله و  (5

 دیکن ضیتعو

2  

 ،شودیم جادیجرقه ا

 به داخل دیگ گاز یول

روشن  مشعلو  نیامده

 دشوینم

 گاز بسته است ریش (1

 فشار گاز کم است (2

 

 خراب است یر برقیش (3

 ستمدار سوخت بسته ا (4

فرمان  یبرق ریرله به ش (5

 دهدینم

 دیبازکن (1

فشارسنج چک شود که فشار گاز  لهیوسبه (2

 باشد باریلیم 25

 دییا تعویض نمای زیتم (3

 دینمای زیتم (4

 ایو  بیرله را کنترل و رفع ع هیپا ایرله  (5

 دیینما ضیتعو

3  

 گید به داخلسوخت 

-یروشن نم یول آیدمی

 شود

 

ورودی هوا مسدود است  (1

یا فشار هوای مشعل زیاد 

 است

 

 

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

و دریچه را تنظیم  شدهحاصلمشعل اطمینان 

 نمایید

از سالم بودن کنترلر فشار هوا اطمینان  (2

 حاصل شود
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الکترودها  نیجرقه ب (2

 شودینم جادیا

 ودش ضیتعو، است وبیترانس جرقه مع (1

ترانس و الکترودها  نیرابط ب یهامیس (2

 دیکن بیدارد رفع ع یقطع

 تمیز شود، است فیجرقه کث یالکترودها (3

، الکترود جرقه شکسته است کیسرام (4

 تعویض شود

 هاآنفاصله ، ستین میفاصله الکترودها تنظ (5

 دیکن میرا تنظ

 ودش ضیتعو، رله خراب است (6

4  

و  شودیم لیشعله تشک

قطع  هیچند ثان از بعد

 گرددیم

 حیاشتعال صح قهیطر (1

 ستین

است یا  فییون کث لهیم (2

و یا  آن شکسته است ینیچ

 اتصال آن قطع است

 است وبیرله مع (3

 مشعل اتصال بدنه ندارد (4

خازن الکتروموتور  (5

 است شده فیضع

 میتنظ دیبا ستین یفشار سوخت کاف (1

 میتنظ دیبا ستین یهوا کاف زانیم ایگردد 

 شود 

و اتصاالت بررسی  گردد ضیتعو ای و زیتم (2

 شود

 

 تعویض شود (3

 .دیمتصل کن (4

 تعویض شود (5

 

5  

 گیسوخت به داخل د

جرقه ، شودیم تیهدا

 یول، شودیم جادیا

 شودینمروشن 

 نسبت سوخت و هوا  (1

 
 

جرقه نسبت  جادیمحل ا (2

 .ستین میبه نازل تنظ

میزان گاز و  یبرق ریش میتنظ چیپ لهیوسبه (1

 .دیکن میتنظ راهوای ورودی 

 

 تنظیم کنید (2

6  

 ساعت24مشعل در  

خاموش شده و  چند بار

اعالم ریست  رله

 .کندیم

-)به در شب یخاموش (1

 خصوص در هوای سرد(

 افت ولتاژ وجود دارد (2

 فشار شبکه گاز افت دارد (3

 

جرقه  یالکترودها (4

 ستین میتنظ

 رله اشکال دارد (5

 شیاز پ که باید شدهسرد  ونیزاسیونی لهیم (1

 .استفاده شود مشعل هوا کنگرم

 دیبرق را اصالح کن (2

به شرکت گاز  ایو از باالنسر استفاده کنید  (3

  دیمراجعه کن

 دیکن میتنظ (4

 

 دیعوض کن (5
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 یکاف یعدم وجود هوا (6

 جهت احتراق مشعل

 هوا نصب گردد. نیدریچه تأم (6

۷  
عدم روشن شدن فن 

 بعد از داغ شدن کوره

-چیترموسوئ یاشکال فن -1

 یحرارت یها

 اشکال فنی الکتروموتور -2

 چیترموسوئ ضیتعو -1

 

 بررسی اتصاالت و خود الکتروموتور -2

8  
خاموش  یدما رییتغ

هیتر روشن شدن  

 یهاچیترموسوئ یاشکال فن

 یحرارت
 چیترموسوئ ضیتعو

 

 

 

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

 شود.
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 هاضمیمه -6

 لیست قطعات 1-6

 

 : نقشه انفجاری هیتر18شکل 

 ترهی در کاررفتهبهفهرست نام قطعات : 6جدول 

 دریچه خروجی هوا 1

 مبدل حرارتی 2

 بدنه اصلی 3

 پایه  4

 سیستم کنترل الکتریکی 5

 پروانه 6

 دارندهنگهتوری  7

 فلنج موتور 8

 الکتروموتور 9

 محفظه احتراق 10

10 
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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

دادن  بافرمانتوان از ترموستات محیطی استفاده کرد. ترموستات محیطی برای تنظیم دما یک محیط می

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

 ها تاثیر چشمگیری در کاهش میزان مصرف انرژی دارد.عملکرد دستگاهخودکار کردن 

 

 یطیترموستات مح: 1۹شکل 

 Hکالهک  2-2-6

 لهیوسبهو دو عدد باله که  هیپاکیکالهک از  نیاستفاده شود. ا Hکش حتما از کالهک ددو یدر خروج

اچ از  هککال یمهندسنظامبه لحاظ اصول  درواقعاست.  شدهلیتشک ردیگیمقرار  هیپا یبر رورابط که  کی

 .دودکش برخوردار است یهالوله ینقطه نیدر باالتر یریالزم جهت قرارگ یتمام استانداردها

 

 Hکالهک  :20شکل 
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 لوله دودکش 3-2-6

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

اجرای لوله اصلی .است متریلیم6/0گالوانیزه برای لوله رابط دودکش  حداقل ضخامت ورقاستفاده شود. 

 .نیست افقی مجاز صورتبهدودکش 

 

 

 انتقال هوا یخرطوم یلوله 4-2-6

 ییباال یریپذانعطاف یدارا لیدل نیبه همو شکل دارد  یخرطوم یابدنهلوله است که  ینوع یلوله خرطوم

قبل از روشن  بایستمی . حتماشودیم. از لوله خرطومی برای تامین هوای ورودی به مشعل استفاده است

ر هوای فن باعث اختالل دباالی زیرا هوای اطراف دستگاه به دلیل مکش  کردن هیتر این تجهیز نصب شود،

وا از لوله اگزوز در همچنین به دلیل امکان مکش ه .شودینمتشکیل  یدرستبهورودی مشعل شده و شعله 

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

 برابر باشد.با قطر ورودی هوای مشعل  اهو یقطر لوله خرطومخرطومی، 

 

 : لوله خرطومی22شکل  

 : لوله دودکش21شکل 
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 هوا کنگرمپیش  5-2-6

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

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

 توان از این تجهیز استفاده نمود.سرد، می

 

 

 دستگاه دارندهنگه پایه 6-2-6

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

 استفاده کرد. 24

 

هیتر دارندهنگه: پایه 24شکل 

 هوا کنگرم شیپ: 23شکل 
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