
1 
 

Smart Jet Heater Driver  

 ًَضمىذ َیتر جت مًضکیدرایًر 

 

 

 

LIMENICS 
Web : www.Limenics.ir 

Tel : (+98) 21 66 36 94 55 

 

 



2 
 

 کاتالًگ درایًر َیتر جت ديگاوٍ سًز

تزد جذیذ درایَر ّیتز جت دٍگاًِ سَس دارای هشایای تیطتزی ًسثت تِ ًوًَِ ّای لذیوی هَجَد در تاسار 

 هی تاضذ، اس جولِ ایي هشایا هی تَاى تِ هَارد سیز اضارُ کزد:

 .ؼزاحی هؽاتك تا استاًذارد ّای ادارُ استاًذارد هی تاضذ .1

تزخی اس هذل ّای داخل  ) ضیزّای گاس ٍ گاسٍئیل تِ صَرت ّوشهاى در هذل دٍگاًِ سَستاس ًطذى  .2

 .تاسار ایي هطکل را دارًذ کِ تاػث آتص سَسی هیطَد(

تِ گًَِ ای ػول ضذُ کِ حتی در  ؼزاحیؼزاحی فمػ هختص هٌاؼك خطک ًویثاضذ ٍ در ایي  .3

 .َرّا تِ ٍجَد ًوی آیذهٌاؼمی تا درصذ رؼَتت تاال ّن ّیچ هطکلی در ضٌاسایی سٌس

 است. ًصة ؼزاحی ضذُ در کاًکتَرّا در یک ردیف جْت تسْیل .4

 .جایگشیٌی تسیار سادُ تا تزدّای لذیوی ٍ غیز استاًذارد دیگز ضزکتْا .5

ٍلت  251-181)ایشٍلِ در تزاتز ًَساًات ٍلتاصی( ٍلتاص کاری ایي درایَر تیي تاال یٍلتاص کار در تاسُ .6

 هیثاضذ.

 .ضَد هتصلػذم ٍاتستگی تِ فاس ٍ ًَل ، در ایي تزد ًیاسی ًیست کِ حتوا فاس تِ فاس ٍ ًَل تِ ًَل  .7

ًَع خؽا کِ تا ًوایص کذ خؽا تِ راحتی هی تَاى دستگاُ را اس راُ دٍر ػیة یاتی  گزدارای ًوایط .8

 .کزد)ًیاس کوتز تِ خذهات پس اس فزٍش حعَری(

 .(یَى -تزهَستات -اًتخاب سَخت -في -فطار -فتَسل ) ٍرٍدی ّا تزایًوایطگز  ددارای ضص ػذ .9

 .ًَیشپذیزی ٍ خؽای تسیار پاییي .11

. )تِ دلیل ػذم هؽاتمت تا استاًذارد ایي هَرد حذف ضذُ ری استارت کزدى اتَهاتیکٍ  ریکاٍری .11

 است(.

 .ًوایطگزهحافظ صفحِ ًوایص تزای جلَگیزی اس آسیة رسیذى تِ  .12

 ًُویطَد تَصیِ ساػت چٌذ اس تیص اهزجٌسی حالت اس استفاد. 

 حعَر سالي در هذام حادثِ تزٍس اس جلَگیزی هٌظَر تِ تایذ اپزاتَر اهزجٌسی، سهاى در: ّطذار 

 .تاضذ داضتِ
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 وصة دستگاٌ

 ترق يريدی

)جا تِ جا کٌیذتِ ًَل تزق ضْز هتصل را  13الی  7تِ فاس ٍ یکی اس ضوارُ ّای  1ٍرٍدی ضوارُ  کاًکتَر

 .ّیچگًَِ هطکلی تَجَد ًوی آٍرد(ضذى فاس ٍ ًَل 

 فه َا

 اس ًَل ّا تِ هَتَر دستگاُ ٍصل هیطَد تِ ایي صَرت کِ:  دٍ ػذدٍ  2ٍ3کاًکتَرّای ٍرٍدی 

ٍصل ٍ سین دیگز هَتَر را تِ ًَل  2تَر داضت: هَتَر اٍل را تِ پایِ ضوارُ هَ یکاگز دستگاُ ضوا  .1

 .کٌیذ

ٍ في  را هتصل کٌیذ ٍ یکی اس ًَل ّا 2تِ پایِ ضوارُ  اگز دستگاُ ضوا دٍ هَتَر داضت: في اصلی را .2

 2رلِ ّز دٍ هَتَر اس پایِ ضوارُ  5در هذل  . .ّا هتصل کٌیذ ٍ یکی دیگز اس ًَل 3دٍم را تِ ضوارُ 

 هزتَغ تِ اخؽار هیثاضذ. 3گزفتِ ضَد، پایِ ضوارُ 

 

 جرقٍ زن

 .را تِ ًَل هتصل کٌیذ)جزلِ سى( ٍ دیگزی  4ِ سى را یکی تِ ضوارُلدٍ سین ٍرٍدی جز

 

 ضیر ترقی گازيئیل

 .)گاسٍئیل( ٍ یکی اس ًَل ّا را تِ ضیز تزلی گاسٍئیل هتصل کٌیذ 5کاًکتَر ضوارُ 

 

 ضیر ترقی گاز

 .)گاس( ٍ یکی اس ًَل ّا را تِ ضیز تزلی گاس هتصل کٌیذ 6کاًکتَر ضوارُ
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 فتًسل

 .هتصل کٌیذ 15ٍ  14فتَسل را تِ کاًکتَر

 سىسًر فطار

 .هتصل کٌیذ 17ٍ  16 ضوارُ هیکزٍسَئیچ سٌسَر فطار را تِ

 فطار دستگاُ را اس حالت استاًذارد خارج هی کٌذ ٍ احتوال آتص : اتصال کَتاُ کزدى سٌسَر ّطذار

 سَسی را تاال هیثزد.

 

 خًدکار ي دستی

ّیچگًَِ  تزد در حالت في کار هیکٌذ ٍ 19ٍ  18تا اتصال کَتاُ ضذى )تِ ّن ٍصل ضذى( دٍ کاًکتَر 

 .احتزالی در کار ًیست

  ٍ تذکز:  در صَرتی کِ در فعای تاس اس دستگاُ استفادُ هیکٌیذ، لثل اس رٍضي کزدى کلیذ خَدکار

 دستی را تشًیذ.

 یًن

اتصال کَتاُ  تذًِدرٍى ضؼلِ هتصل هیطَد ٍ ًثایذ تِ یَى تِ هیلِ  21تَجِ داضتِ تاضیذ کِ کاًکتَر ضوارُ 

 .داضتِ تاضذ

 

 ترمًستات

 .هتصل کٌیذ 22ٍ  21تزهَستات را تِ پایِ ّای 

 

 اوتخاب سًخت

کذیگز ی تِ اگزالت گاسٍئیل هی تاضذ ٍ در حآساد تاضذ سَخت ضوا در  اًتخاب سَخت در حالتی کِ کاًکتَر

 .ذ هذار در حالت گاس هیثاضذٌهتصل تاض
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 تذوٍ

طذى ایي کاًکتَر تاػث : ٍصل ًّطذارتایذ تِ تذًِ فلشی دستگاُ هتصل ضَد ) 26یا  25کاًکتَر یکی اس دٍ 

 .رًذم )ضاًسی( دستگاُ در حالت گاسی هیطَد( حتوا تایذ ًصة گزددکارکزد 

 

 کلیذ اضطراری

ایي کلیذ در حالت اظؽزاری هَرد استفادُ لزار هی گیزد تا رٍضي ضذى ایي کلیذ ّیچکذام اس سٌسَرّا 

 .ع سَخت را تؼَیط کزد(ًَخَاًذُ ًویطَد ) تٌْا تا کلیذ اًتخاب سَخت هی تَاى 

 

 

 چراغ َای ومایطگر ريی صفحٍ

 

LDR (:)تِ هؼٌی ًذیذى ًَر آى ٍ خاهَضی تَسػ فتَسلرٍضي تَدى آى تِ هؼٌی دیذى ًَر  فتًسل 

 هیثاضذ.

P (:)هیثاضذ. تِ هؼٌی ٍجَد فطار ٍ خاهَش تَدى تِ هؼٌی ًثَد فطار آى رٍضي تَدى فطار 

 FAN :)آى دستگاُ فمػ در حالت في کار هیکٌذ ٍ خاهَش تَدى رٍضي تَدًص تِ ایي هؼٌی است کِ   )فه

 هی تاضذ. تِ هؼٌی هذ اتَهاتیک

FULE :)حالت گاسی ٍ در صَرت خاهَش تَدى حالت گاسٍئیل هیثاضذ.رٍضي تَدى  )سًخت 

TSTAT (ترمًستات:)  اضذرٍضي تَدى چزاؽ تِ هؼٌی ػول کزدى تزهَستات هیثدر ایي حالت. 

ION (یًن): سٌسَر یَى ٍجَد ضؼلِ را تاییذ هیکٌذ تَدى ایي چزاؽ یؼٌی رٍضي. 

POWER (:)هذ اظؽزاری ،دارای دٍ چزاؽ هیثاضذ، سوت راست پاير (emergency) پاٍر  ،ٍ سوت چپ

 .در حالت آهادُ تِ کار هیثاضذ )ػادی(
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 ضريع عملکرد دستگاٌ

 

)چزاؽ سوت چپ پاٍر (،  تَد چزاؽ ًوایطگز در حالت ػادی ٍ درصَرتی کِ دستگاُ ّیتز را رٍضي کزدیذ

 .را رٍی صفحِ ًوایص هیذّذ Lًوایطگز رٍضي ضذُ ٍ حزف 

صفحِ ًوایص ضزٍع تِ گَضِ ثاًیِ دستگاُ در حالت لَد ضذى هیثاضذ، سپس چزاؽ کَچکی  1د ٍحذ

 .در ایي حالت دستگاُ آهادُ تِ کار است، کٌذ چطوک سدى هی

 .في دستگاُ رٍضي هیطَد ضذُ ٍرٍضي  TSTATچزاؽ ،اگز تزهَستات ػول کٌذ 

 

  کوتز اس سِ ثاًیِ تزد خاهَش ضَد ٍ صفحِ ًوایص تِ حالت لَگَی گزداى ٍارد ضَد یؼٌی اگز

تالش  اثاًیِ تؼذ هجذد 25تٌاتزایي حذٍد  ،سٌسَر فطار ًتَاًستِ فطار داخل ّیتز را تطخیص دّذ

را ًطاى  Pرا ًطاى دادُ ٍ سپس حزف  3هیکٌذ. اگز در تالش دٍم ًتَاًذ فطار را تطخیص دّذ ػذد 

 .دلیمِ در ایي حالت هی هاًذ 7تِ هذت حذٍد  ٍ هیذّذ

 

  ثاًیِ جزلِ سى رٍضي  4اگز در هزتثِ اٍل سٌسَر فطار، فطار َّا را تطخیص دّذ تؼذ اس حذٍد

سٍئیلی سهاى هتفاٍتی تزای رٍضي هاًذى جزلِ سى تؼزیف ضذُ( هیطَد)تستِ تِ حالت گاسی یا گا

ًَع اًتخاب سَخت هذار ضیز تزلی هزتَؼِ را تاس کزدُ تا ضؼلِ تطکیل ضَد. تؼذ اس  تزاساسسپس 

پس  .تطکیل ضؼلِ صفحِ ًوایص سِ خػ رٍی ّن ًطاى هیذّذ کِ تِ هؼٌی تطکیل ضؼلِ هیثاضذ

 کزدىخٌک تِ هٌظَر ضؼلِ خاهَش هیگزدد. هذار  اس گزم ضذى هحیػ تزهَستات لؽغ هیطَد ٍ

دلیمِ  2دلیمِ ٍ در حالت گاسٍئیل  1.5کِ سهاى آى در گاسی  ،في را رٍضي ًگِ هیذارد ،تذًِ ّیتز

 .هیثاضذ

 .سپس دستگاُ هٌتظز رسیذى فزهاى جذیذ اس تزهَستات هی هاًذ

کلیذ اظؽزاری را فطار دّیذ سپس دستگاُ را رٍضي  ٍ حالت اظؽزاری: دستگاُ را خاهَش کزدُ ػولکزد

ًویطَد( تااستفادُ اس کلیذ  تَصیِحالت ػادی ٍ تِ صَرت رٍسهزُ تِ دلیل خؽزتاال  رٍش در )ایي کٌیذ

 )فمػ چٌذ ساػت ٍ تا حعَر اپزاتَر(. .اًتخاب سَخت هیتَاًیذ ًَع سَخت را تؼییي کٌیذ
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 رفع خطا

 

 (4خطار ضمارٌیا فتًسل )ا LDRريضه ماوذ چراغ 

ّوچَى تاتص ًَر خَرضیذ یا چزاؽ تشرگ در  یًاضی اس ػَاهل تیطتز هَالغ رٍضي هاًذى تی دلیل فتَسل

 .ًشدیکی دّاًِ ّیتز هیثاضذ )رسیذى ًَر تِ فتَسل(

را رٍضي هاًذ ایي تار  LDRظِ تیزٍى آٍردُ ٍ در هطت خَد لزار دّیذ. اگز چزاؽ حفسٌسَر فتَسل را اس ه

یکی اس سین ّای فتَسل را تیزٍى تیاٍریذ در ایي حالت اگز چزاؽ فتَسل خاهَش ضذ فتَسل را تؼَیط 

 .کٌیذ فتَسل هؼیَب ضذُ است

 

 )فطار(  P ريضه ماوذن چراغ

هیکزٍ سَئیچ هذام تِ صَرت  )در ایي حالت احتوال اتصال کَتاُ ضذى هذار سٌسَر فطار ٍجَد دارد دارد

 (.ٍصل است

اتصال کَتاُ کزدى ایي سٌسَر تِ دلیل احتوال سَختي هَتَر ٍ خؽز ساس تَدى جایش ًویثاضذ ) اگز در سهاى 

ٍجَد ضؼلِ هَتَر تسَسد تزد ًویتَاًذ فطار َّا را تطخیص دّذ تٌاتزایي ضؼلِ اس دّاًِ ّیتز خارج هیطَد 

 .هیذّذ( تص سَسی را افشایصآکِ احتوال 

 

 

 در صفحٍ ومایص Hحرف  -)فه( FANريضه ماوذن چراغ 

احتوال خزاتی کلیذ هیثاضذ.یکی اس سین ّای )خَدکار ٍ دستی( را تیزٍى تیاٍریذ اگز خاهَش ضذ کلیذ را 

 .ػَض کٌیذ

 )سًخت( FULEريضه ماوذن چراغ 

تیاٍریذ . اگز خاهَش ضذ کلیذ را احتوال خزاتی کلیذ هیثاضذ. یکی اس سین ّای ) اًتخاب سَخت( را تیزٍى 

 .ػَض کٌیذ
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 TSTATريضه ماوذن چرغ 

 .یکی اس سین ّای تزهَستات را خارج کٌیذ اگز خاهَش ضذ تزهَستات را تؼَیط کٌیذ

 

 در صفحٍ ومایص 5عذد  -IONريضه ماوذن چراغ 

 احتوال تزخَرد هیلِ یَى تا تذًِ .1

 ضکستگی چیٌی یَى .2

 .ضَد خاهَشسین یَى را اس هذار خارج کٌیذ چزاؽ هیثایست 

 

 

 

 جُت تست قسمت یًن مذار میتًان تٍ ريش زیر عمل کرد:

سین یَى را اس کاًکتَر هذار خارج کٌیذ در حالتی کِ چزاؽ یَى خاهَش ضَد. کاًکتَر یَى را تا یک سین 

هذار الکتزًٍیکی سالن ، ٍ تؼذ اس لؽغ کزدى خاهَش ضذ ضذ دیگز تِ کاًکتَر تذًِ هتصل کٌیذ اگز رٍضي

 .هیثاضذ

 

 6مذن خطای ضمارٌ آدالیل تًجًد 

 سَختگی جزلِ سى یا ػذم تٌظین هٌاسة .1

 یَى چک ضَد(  LEDخؽای یَى ) تا کوک رٍش ًوایطگز  .2

 فطار گاس تسیار پاییي .3

 ػذم رسیذى گاس ٍ ایجاد احتزاق  .4

 خزاب ضیز تزلی گاس .5
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 7خطای ضمار مذنآدالیل تًجًد 

 سَختگی جزلِ سى یا ػذم تٌظین هٌاسة .1

 فتَسل چک ضَد( LEDخؽای فتَسل )تا کوک رٍش ًوایطگز  .2

 فطار گاسٍئیل ًاهٌاسة  .3

 ػذم رسیذى گاسٍئیل ٍ ایجاد احتزاق .4

 خزاتی ضیز تزلی گاسٍئیل .5

 

 صة کٍ حتما تایذ رعایت ضًدملسيمات و

 تگیزدّیتز ًثایذ در هؼزض تاتص ًَر هستمین خَرضیذ لزار  .1

 ّیتز تِ ّیچ ٍجِ ضستِ یا خیس ًطَد .2

 درب هحفظِ کٌتزلی تٌْا تِ دست فزد هتخصص تاس ضَد .3

 سین تذًِ حتوا تِ تذًِ فلشی ًصة ضَد .4

 تْتز است تواهی ّیتزّا تَسػ فزد هتخصص تاستیٌی دٍرُ ای ضًَذ .5
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 خؽاّای تزد ّیتز جت

 

 

 

 3 خؽا در هیشاى فطار َّای داخل ّیتز

 4 تیٌذ فتَسل تذٍى دلیل هی

 5 تیٌذ دلیل هی یَى تذٍى

 6 خؽا در رًٍذ احتزاق گاسی

 7 خؽا در رًٍذ احتزاق گاسٍئیل

 سِ خػ رٍی ّن تطکیل ضؼلِ

 چطوک سىE  (EMERGENCYحالت اظؽزاری )

)تِ دلیل ػذم هؽاتمت تا استاًذارد ایي هَرد  .دلیمِ 7ریکاٍری اتَهاتیک تؼذ اس  ،خؽا

 حذف ضذُ است(

E ثاتت 

 حالت دستیH  کٌذ فمػ في کار هی

  F  في جْت خٌک کزدى تذًِ رٍضي است

 L ضَد( لَد ضذى سیستن )فمػ در اٍلیي تار کِ رٍضي هی

 11 ضَد(ا خذهات پس اس فزٍش تواس گزفتِ خؽای ًاضٌاختِ )حتوا ت

 P خؽا در لسوت فطار ّیتز

 چطوک سى1 ًطاى دٌّذُ سالهت ًزم افشاری 


