
راهنماي کاربري پکیج شوفاژ دیواري هوشمند کاپریس

24FC2  -  28FC2



نصب این محصول، رایگان بوده و تنها درصورت نصب و را هاندازي

توسـط نصــاب مجـاز شرکت، مشـــمول گارانتی خواهــد شد.

ISO: 95/01 - 2362/0
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خریدار گرامی

از حسن انتخاب و خرید شما سپاسگزاریم. دستگاه خریداري شده جهت تأمین گرمایش و آب گرم 

مصـــــرفی شما طراحی و ساخته شده است. این دستگاه داراي 6 ماه ضمانت تعویض و 24 ماه 

گارانتی قطعات م یباشد و به منظور رعایت اصول ایمنی و کاربري، نصب این محصول در تمام نقاط 

ایران توسط نصابان مجاز و مجرب ب هصورت رایگان انجام م یشود.

این دسـتورالعمل براي پکیج شــوفاژ دیواري کاپریس و براي مد لهاي 24FC2 و 28FC2 تدوین 

شده است. خواهشـــــــمند است قبل از استفاده از دستگاه و به منظور آشنایی کامل با طرز کار و 

ویژگ یهاي آن، این دستورالعمل را به دقت مطالعه فرمایید.
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حداقل صدا در حین کارکرد و در زمان روشن شدن Ÿ

تولیدشده بر اساس پیشرفت هترین استانداردهاي بی نالمللی Ÿ

راندمان حرارتی باال و صرف هجویی در مصرف انرژي Ÿ

داراي سیست مهاي ایمنی اعم از سیستم ضد ی خزدگی، ضد گریپاژ پمپ و اخطار گرفتگی دودکش Ÿ

مجهز به سیستم عی بیاب هوشمند الکترونیکی Ÿ

قابلیت استفاده از هواي محیط بیرونی با نصب دودکش دوجداره Ÿ

قابلیت استفاده از ترموستات اتاقی Ÿ

مجهز به پنل هوشمند جهت تنظیمات مورد نیاز کاربر Ÿ

توانایی کار با سیستم گرمایش از کف (ب ههمراه شیر س هراهه ترموستاتیک) Ÿ

تأمین آب گرم مصرفی دائمی و بدون کاهش دما Ÿ

توانایی عملکرد دستگاه در فشار کم آب مصرفی Ÿ

ویژگ یهاي پکیج شوفاژ دیواري کاپریس



مشخصات فنی پکی جهاي شوفاژ دیواري کاپریس

توان گرمایشی دستگاه

انتخاب ظرفیت دستگاه با توجه به مـوقعیت ساختمان، شـرایط آب و هـوایی منطقه و مصـــالح ساختمانـی استفاده شده، 

متفاوت م یباشـد. مد لهاي 24 کیلووات براي واحدهاي حداکثر تا 150 مترمربع و مد لهاي 28 کیلووات براي واحدهاي 

حداکثر تا 200 مترمربع پیشنهاد م یگردد. (متراژهاي پیشنهادي براي مناطق با آب و هواي معتدل م یباشد)

سیستم خروج گازهاي احتراق

حداکثر توان ورودي

حداکثر توان خروجی اسمی

محدوده درجه حرارت مدار گرمایش

محدوده درجه حرارت آب مصرفی

فشار آب مدار گرمایش

حجم منبع انبساط

حداکثر ارتفاع پمپ سیرکوالسیون

ΔT=25°C دبی آب مصرفی در

محدوده فشار آب مصرفی

وزن خالص

سایز لوله آب مصرفی

سایز لوله رفت و برگشت گرمایش

سایز لوله گاز

قطر و نوع دودکش

حداکثر توان برق مصرفی

برق ورودي

ابعــاد (طول × عرض × ارتفاع)

تعداد مبدل دستگاه

24FC228FC2واحـدشــرح آیتــم

ـــ

ـــ

ـــ

ف ندار با محفظه احتـراق بسته

kW

kW

°C

°C

bar

lit

m

lit/min

bar

kg

inch

inch

inch

mm

Wa�

mm

24

21/6

80 ـ 30

 60<

2/5 ـ 0/2

6

13

6 ـ 0/3

36
1/2
3/4
3/4

100 ـ φ 60  /  کواکسیال

120

50 Hz / AC / 220 Volt

720 × 400 × 300

28

25/7

6

14

37

2

3
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در نصب پکیـج شوفـاژ دیواري، رعایت مـوارد ذیل الـزامی 

م یباشد:

دستگاه در باالي وسایل گرمازا، مانند اجاق گاز نصـب  Ÿ

نشــود. حداقـل فـاصله افقـی از وسایـل گرمـازا، 45 

سانتیمتر توصیه میشود. 

حداقل فاصـــــــله افقی از کابینتهـاي مجاور 10  Ÿ

سانتیمتر و حداقل فاصله از دیوار مقابل یک متر باشد. 

دیوار محل نصـب از مصـالح ساختمانی مســتحکم و  Ÿ

مناسب ساخته شده باشد.

شرایط ایمنی نصب دستگاه

ضـوابط ایمنی و اسـتانداردهاي ملی لوازم گازسـوز در  Ÿ

هنگام نصب رعایت گردد. 

مواد قابـل اشتعـال در مجـاورت محل نصــب وجـود  Ÿ

نداشته باشد.

لولهکشیهاي آب و گاز مطابق آنچه که در این راهنما  Ÿ

آمده است، انجام شده باشد .

بـراي استفاده بهینه از آب گرم مصــرفی، سعـی شود  Ÿ

فاصله محل نصــب تاحد ممکن به بیشــترین محل 

مصرف آب گرم مصرفی نزدیک باشد. 

در موارديکه از دودکش دوجداره اسـتفاده نمیشـود،  Ÿ

حداقل فضاي مورد نیاز محل نصـب 20 متر مکعب با 

امکان دریچههاي مخصـوص ورود هـوا براي احتراق 

میباشد. این دریچهها هرگز نباید بســته و یا ابعاد آن 

کوچک گردد. 

نصـب دستگاه الزاماً توسط سرویسکاران مجاز انجام  Ÿ

شـود. در صـورتیکه به هر علتی توســط اشــخاص 

اطمینان حاصل شود که لول هکشــی و محل نصـــب  Ÿ

شوفاژ با ضـوابط ایمنی و اسـتانداردهاي ملی مطابقت 

داشته و مورد تأیید مراجع ذیصالح باشد.

استفاده از شیرگاز مســـتقل براي این دستگاه الزامی  Ÿ

است. 

در نصـــب دستگاه، از رول پالكهاي مخصـــوص  Ÿ

دیوارهاي آجــريـ  بتنـــی که تحمل بار حداقل 50 

کیلوگرم را دارند ( اندازه M6) استفاده نمائید.

سوخت این دستگاه، گاز طبیعی (شهري) م یباشـد. در  Ÿ

صورت الزام به استفاده از گاز مایع ، تبدیل سیســــتم 

سوخت ضروري م یباشد. تبدیل سیسـتم سوخت باید 

توسط سروی سکاران مجاز انجام گردد. 

باتوجه به احتمال وجود خاك و ذرات دیگر در شــبکه  Ÿ

لول هکشی آب، م یبایستی قبل از نصب دستگاه، درون 

لول ههـاي مدار گرمـایش و مدار آ ب گرم مصــــرفی 

شستشو گردیده و عاري از ناخالصی شود. 

دسـتگاه در معرض برخورد احتمالی با اشـیاء و عبور و  Ÿ

مرور نصب نگردد. 

نصــــــــب دستگاه در اتاق خواب ، حمام ، توالت، و  Ÿ

فضاهاي مرتبط با آنها اکیداً ممنوع می باشد.

غیرمجاز دستگاه نصـــــب شود، موجب سلب کامل 

مسئولیت فروشنده گردیده و دستگاه مشمول ضمانت 

نخواهد بود.

اســـتفاده از دودکـ شهاي ثابت و مناســـب الزامی  Ÿ

میباشد.

توجه:

نصب این دستگاه در سراسر ایران ب هصورت رایگان و توسط نصاب مجاز انجام م یشود
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ابعاد دستگاه و فواصل مورد نیاز جهت نصب صحیح و ایمن دستگاه، مطابق با شکل زیر م یباشد:

نحوه اتصال دستگاه به سیست مهاي گرمایش و آب گرم مصرفی نیز، در شکل شماتیک زیر نمایش داده شده است:
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آب سرد ورودي

ورودي گاز

رفت شوفاژ

برگشت شوفاژ
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28FC2 24 وFC2 ساختار و نحوه عملکرد پکی جهاي شوفاژ دیواري

20 . شیر تخلیه اتوماتیک هوا

22 . اتاقک محفظه احتراق

18 . شیر اطمینان 3 بـار

14 . سنسور دماي آب گرم مصرفی

25 . ورودي گاز

27 . برگشت مدار گرمایش (برگشت شوفاژ)

21 . منبع انبساط

19 . پمپ سیرکوالسیون

16 . سنسور جریان آب سرد ورودي

1 . سوئیچ ایمنی دودکش

2 . مجموعه فن

3 . محفظه جم عکننده گازهاي احتراق

4 . مبدل حرارتی اصلی

5 . الکترود جرقه زن

6 . سوئیچ حرارتی 95 درجه

7 . مشعل

8 . اتاق محفظه بسته

9 . شیر کنترل گاز

10 . سنسور دماي آب رفت شوفاژ

11 . شیر سه طرفه

12 . سنسور فشار آب

By-Pass 13 . شیر اتوماتیک

17 . شیر پرکن مدار گرمایش

15 . مبدل حرارتی صفح هاي

24 . خروجی آب گرم مصرفی

23 . خروجی مدار گرمایش (رفت شوفاژ)

26 . آب سرد ورودي
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28FC2 24 وFC2 اجزاي اصلی پکی جهاي شوفاژ دیواري

12 . سنسور دماي آب رفت شوفاژ

14 . سنسور دماي آب گرم مصرفی

11 . الکترود سنسور شعله

16 . سنسور فشار آب

10 . سوئیچ حرارتی 95 درجه

13 . شیر سه طرفه

15 . مبدل حرارتی صفح هاي

17 . برگشت مدار گرمایش (برگشت شوفاژ)

18 . ورودي آب سرد

19 . ورودي گاز

20 . خروجی آب گرم مصرفی

21 . خروجی مدار گرمایش (رفت شوفاژ)

22 . شیر پرکن مدار گرمایش

7 . مبدل حرارتی اصلی

8 . مجموعه فن

9 . سوئیچ فشار هوا

1 . پمپ سیرکوالسیون

2 . شیر کنترل گاز

3 . شیر تخلیه اتوماتیک هوا

4 . مشعل

5 . الکترود جرقه زن

6 . منبع انبساط
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شرح پنـل کنتـرل

A: دماي تنظیمی/ دماي حال حاضر آب گرم مصـــرفی یا 

گرمایش / کد خطا

B: نشانگر فعال بودن وضعیت تابستانی

C: نشانگر فعال بودن سیستم گرمایش

D: نشانگر میزان قدرت شعله

E: نشانگر فعال بودن باز ههاي زمانی

G:  روشن / خاموش بودن باز ههاي زمانی مدار گرمایش

H: نشانگر استفاده / عدم استفاده از ترموستات اتاقی

I: نشانگر فعال بودن فن

K: نشانگر فعال بودن وضعیت زمستانی

F: نشانگر ساعت / تایمـر

J: نشانگر استفاده از آب گرم مصرفی

4ـ کلید کاهش (DOWN) : جهت کاهش دما و سایر متغیرها و ورود به مرحله بعدي در هنگام انجام تنظیمات

5ـ کلید افزایش (UP) : جهت افزایش دما و افزایش سایر متغیرها و بازگشت به مرحله قبلی در هنگام انجام تنظیمات

2ـ کلید تنظیم ساعت (TIMER) : جهت تنظیم سـاعت و زمان دسـتگاه وقتی که دسـتگاه خاموش اسـت و هنگامی که 

دستگاه روشن است و در وضعیت زمستانی قرار دارد، به منظور تنظیم برنام هریزي و زما نبندي دستگاه براي مدار گرمایش 

مورد استفاده قرار م یگیرد.

1ـ کلید روشـن / خاموش (ON/OFF) : این کلید براي انتخاب وضـعیت روشـن یا خاموش بودن دســتگاه م یباشــد. 

همچنین این کلید عمل خروج از تنظیمات برنامه را نیز انجام م یدهد.

3ـ کلید تنظیم (SET) : جهت ورود و ثبت تنظیمات مختلف مورد استفاده قرار م یگیرد.

6ـ کلید انتخاب فصل (WIN/SUM) : جهت انتخاب وضعیت کارکرد دستگاه در فصول گرم یا سرد سال به منظور تغییر 

وضعیت دستگاه از حالت زمستانی به حالت تابستانی و بالعکس مورد استفاده قرار م یگیرد.
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طریقه را هاندازي دستگاه

پس از نصـــب دستگاه و تکمیل کلیه اتصـــاالت ( شامل 

دودکش ، لول ههاي آب و گاز ) از رعایت کلیه موارد ایمنــی 

مندرج در این دستورالعمل ب هخصـوص شسـتشـوي کامل 

مدار گرمایش شـوفاژ اطمینان حاصــل نمایید؛ ســپس به 

ترتیب زیر عمل شود:

3ـ از اتصال صحیح و محکم دودکش و باز بودن مسـیر آن 

اطمینان حاصل گردد.

1ـ پس از بازنمودن شیر رفت و برگشت گرمایش و آب سرد 

ورودي شیر پرکن مدار گرمایش دستگاه را در خالف جهت 

عقرب ههاي ساعت بچرخانید تا باز شود و عقربه فشــارسنج 

دسـتگاه بیــن 1 تـا 1/5 بار قرار گیرد. سـپس شــیرپرکن 

دسـتگاه را در جهت عقربه سـاعت بچرخانید تا شـیر پرکن 

کامالً بسته شود.

2ـ شـیر ورودي گاز به دســتگاه را باز نموده و از عدم وجود 

نشتی گاز ( تست آب صابون) اطمینان حاصل شود. 

4ـ در صورتی که فشارسنج روي دستگاه فشار کمتر از1 بار 

را نشان دهد، دستگاه نیاز به آ بگیري مجدد دارد.

4ـ کابل برق دستگاه را به پریز وصل نمایید.

الف: رعایت موارد ایمنی دستگاه 

3ـ فشارسنج روي دستگاه را مشاهده نمایید. چنانچه عقربه 

فشـار بین 1 تا 1/5 بار را نشـان م یدهد، دستگاه در فشــار 

مناسب قرار دارد.

1ـ شیرهاي ورودي وخروجی شوفاژ و ورودي آب مصـرفی 

را باز نموده و اطمینان حاصل شود که هیچگونه نشـتی آب 

مشاهده نم یشود.

ب: آب گیري و هواگیري مدارگرمایش شوفاژ 

2ـ شـیر تخلیه هواي روي رادیاتورها را تک تک بازنموده و 

هواگیري نمایید. 

5ـ شیر پرکن مدار گرمایش دستگاه را در جهت خالف 

توجه: چنانچه فشـار مدار گرمایش در حین کارکرد دستگاه 

افت نموده و به کمتر از 0/5 بار برسد، دستگاه خاموش شده 

E بر روي صفحه نمایشـــگر ظاهر م یشود. در این  و کد 0

حالت دســتگاه نیاز به آبگیري مجدد و تکرار کلیه عملیات 

مندرج در بند ( ب ) را دارد. 

عقربه ســاعت کمی (حدود یک دور) بچرخانید تا آب مورد 

نیاز وارد مدار گرمایش گردد. پس از رسیدن فشـار به حدود 

1 تا 1/5 بار شـــیرپرکن دســـتگاه را در جهت عقرب ههاي 

ساعت بچرخانید تا شیرپرکن کامالً بسته شود در این لحظه 

عملیات آب گیري و هواگیري مدار گـرمایش پایان یافته و 

دستگاه آماده تنظیمات بعدي م یباشد.
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ابتدا شیر گاز اصلی متصل به دستگاه شوفاژ دیواري را  Ÿ

باز نمایید

دوشاخه دستگاه شوفاژ دیواري را به برق شهر متصـل  Ÿ

نمایید. در این حالت دســتگاه در وضـــعیت خاموش 

قراردارد . 

نحوه انتخاب فصل (وضعیت تابستانی / زمستانی)

هنگامی که دستگاه شوفاژ دیواري روشـن اسـت کلید  Ÿ

انتخاب فصل (          )  را فشـار دهید و بین وضعیت 

کارکرد تابســتانی و کارکرد زمســـتانی یک حالت را 

انتخاب نمایید. در وضعیت کارکرد زمستانی نماد      و 

در وضعیت کارکرد تابسـتانی، نماد     بر روي صفحه 

نمایشگر ظاهر م یشود .

حال کلید روشن/ خاموش (     ) دستگاه را فشار دهید  Ÿ

تا دستگاه روشن شود. دماي آب گرم مصرفی یا دماي 

آب مدار گرمایش در این لحظه بر روي صـــــــفحه 

نمایشگر ظاهر م یشود.

وضعیت کارکرد گرمایش و آب گرم مصرفی

نحوه روشن کردن دستگاه

زمان یکه دستگاه در وضعیت آب گرم مصرفی کار  Ÿ

زمان یکه دسـتگاه در وضــعیت گرمایش کار م یکند،  Ÿ

نماد گرمایش (     ) بر روي صفحه نمایشـــگر ظاهر 

مــ یگردد و نمـاد آب گـرم مصـرفی (      ) بـر روي 

صفحه نمایشگر خاموش م یباشد. در این حالت درجه 

حرارتی که روي صفحه نمایشگر نشـان داده م یشود، 

دماي آب گـــرم مـدار گـــرمایش (دماي آب داخل 

سیستم گرمایش) م یباشد.

وقتی دستگاه در وضعیت تابســتانی قرار دارد اگر شیر  Ÿ

آب گرم مصـــرفی را ببندید، دیگر دستگاه به صورت 

اتوماتیک وارد حالت گرمایش نم یشـود؛ ولی در حالت 

زمسـتانی به صورت اتوماتیک با بســتن شیر آب گرم 

مصرفی دستگاه وارد حالت گرمایش م یشود.

نحوه عملکرد مدار گرمایش

دوشاخه برق دستگاه را به برق شهر متصــــل نموده،  Ÿ

سپس کلید روشن / خاموش (    ) دستگاه را به منظور 

روشن نمودن دستگاه فشار دهید.

م یکند، نماد آب گرم مصـرفی (      ) بر روي صفحه  Ÿ

نمایشگر ظاهر م یگردد که در این حالت درجه حرارتی 

که برروي صفحه نمایشگر نشـان داده م یشود، دماي 

آب گرم مصرفی م یباشد.

زمانی که عمل جرق هزنی با موفقیت انجام م یشــود و  Ÿ

شعله تشکیل م یگردد، نماد شعله (    ) بر روي صفحه 

نمایشگر ظاهر م یگردد.

شیر گاز اصلی متصــل به دستگاه شوفاژ دیواري را باز  Ÿ

نمایید.

کلید انتخاب فصــل (          ) را فشــار دهید تا نماد  Ÿ

وضعیت  زمستانی (    ) بر روي صفحه نمایشگر ظاهر 

گردد که بیانگر کارکرد دستگاه در حالت زمســــتانی 

م یباشد. سـپس نماد گرمایش (     ) بر روي صـفحه 

نمایشگر ظاهر م یشود و فن دستگاه روشن م یگردد و 

نماد کارکرد فن (    ) بر روي صفحه نمایشــگر ظاهر 

م یشود. 

به منظور تنظیم درجه حـــرارت آب مدار گـــرمایش  Ÿ

(آبگرم داخل رادیاتورها یا سیســـتم گرمایش از کف) 

مــ یتوانید از کلی دهاي افــزایش (    ) یا کاهش(    ) 

استفاده نمایید و سـپس براي ثبت دماي مورد نظرتان 

براي مدار گرمایش کلید روشـــن / خاموش (     ) را 

فشــــار دهید . (در این لحظه نماد گرمایش (     ) به 

صورت چشمک زن م یباشد) 

محدوده تنظیمـی دماي مدار گـرمایش بین 30 تا 80  Ÿ

درجه سانت یگراد م یباشد.
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نحوه تنظیم دماي آب گرم مصرفی

یکی از شیرهاي آب گرم مصــرفی را باز نمایید. وقتی  Ÿ

آب داخل دســـتگاه جریان پیدا م یکند، نماد آب گرم 

مصـــرفی (      ) بر روي صفحه نمایشــــگر ظاهر 

م یگردد و دستگاه  در وضعیت تأمین آب گرم مصرفی 

قرار م یگیرد.

در این هنگام نماد آب گرم مصـــرفی (      ) بر روي  Ÿ

صفحه نمایشگر به صورت چشم کزن م یباشد. جهت 

ثبت دماي مورد نظرتان براي آب گرم مصــرفی کلید 

روشن/ خاموش (     ) را فشار دهید. محدوده تنظیمی 

دماي آب گرم مصرفی بین 30 تا 60 درجه سانت یگراد 

م یباشد.

در وضعیت زمستانی (هنگامی که نماد     روشن  Ÿ

به منظور تنظیم دماي آب گرم مصــرفی از کلیدهاي  Ÿ

افزایش (    ) و کاهش (    ) استفاده نمایید.

تنظیم دماي آب گرم مصرفی بدون باز کردن شیر آب گرم

کلید انتخاب فصـل (          ) را فشـار دهید تا نماد (      )  Ÿ

برروي صفحه نمایشگر ظاهر شود. در این حالت دستگاه در 

وضعیت تابستانی قرار دارد . 

کلید تنظیم (        ) را فشاردهید. در این حالت نماد آب گرم  Ÿ

مصــــرفی (       ) بر روي صفحه نمایشـــــگر به حالت 

چشــم کزن در م یآید. حال به منظور تنظیم درجه حرارت 

آب گرم مصــرفی از کلیدهاي افزایش (    ) یا کاهش (    ) 

استفاده نمایید. 

ســـــپس به منظور ثبت دماي مورد نظرتان براي آب گرم  Ÿ

مصــرفی کلید روشن / خاموش (     ) را فشــار دهید یا به 

مدت 10 ثانیه صـــــــبر نمایید تا دماي مورد نظر به طور 

اتوماتیک در حافظه دستگاه ثبت شود.

تنظیم دماي آب گرم مصرفی همراه باز کردن شیر آب گرم

توجه:  اگر درصورت یکه از این روش زمانی اسـتفاده م یکنید که 

دستگاه در وضعیت زمســتانی قرار دارد، باید مجدداً دستگاه را به 

حالت زمستانی برگردانید.

ابتداوضعیت تابسـتانی و زمســتانی دستگاه را کنترل  Ÿ

نمایید تا در حالت درست باشد. (در حالت زمســـتانی، 

نماد     و در حالت تابستانی، نماد     روشن م یباشد)

در حالت تابسـتانی (هنگامی که نماد     روشن است)،  Ÿ

وقتی که شیر آب گرم مصـــرفی را م یبندید، نماد آب 

گرم مصـرفی (      ) از روي صفحه  نمایشــگر محو 

م یشود و دستگاه در حالت آماده باش براي اسـتفاده از 

آب گرم مصرفی باقی م یماند.

زمانـ یکه دستگاه خاموش است، کلیـد تنظیم سـاعت  Ÿ

(     ) را به مدت 3 ثانیه فشار دهید تا یک صداي بوق 

از دستگاه شنیده شود. 

کلید تنظیم ساعت (     ) را مجدداً فشــار دهید تا نماد  Ÿ

زمان دقیقه ”00:“ به صورت چشــــم کزن بر روي 

صفحه نمایشــــگر ظاهر شود. با استفاده از کلیدهاي 

افزایش (    ) کاهش (    ) زمان دقیقه را بر روي زمان 

مورد نظرتان تنظیم نمایید.

کلید روشن / خاموش (     ) را فشار دهید تا زمان مورد  Ÿ

نظرتان در حافظه دسـتگاه ثبت شـود و یا به مدت 10 

ثانیه صبر نمایید تا زمان مورد نظر به طور اتوماتیک در 

حافظه دستگاه ثبت گردد.

است)، وقتی که شیر آب گرم مصرفی را م یبندید، نماد  Ÿ

آب گرم مصرفی (      ) از روي صفحه  نمایشگر محو 

م یشود و سـپس نماد گرمایش (     ) بر روي صـفحه 

نمایشگر مجدداً ظاهر م یشود که بدین معنی است که 

دستگاه به وضعیت تآمین آب گرم سیستم گرمایش باز 

م یگردد.

تنظیم ساعت

در این لحظه نماد زمان ســاعت ”:12“ به صــورت  Ÿ

چشم کزن بر روي صفحه نمایشگر ظاهر خواهد شد. 

با اســتفاده از کلیدهاي افزایش (     ) و کاهش (     ) 

زمان ســاعت را بر روي ســاعت مورد نظرتان تنظیم 

نمایید.
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اگر برنام هریزي زمانی غیرفعال یا لغو گردیده باشـــد،  Ÿ

هنگامی که دســــتگاه در حالت گرمایش کار م یکند 

نشانگر برنامه زما نبندي (     ) روي صفحه نمایشگر 

نمایان نخواهد شد و دستگاه پیوسـته کار م یکند تا به 

صورت دستی خاموش گردد . 

زمانی که دستگاه در وضعیت کارکرد زمســـتانی قرار  Ÿ

دارد، کلید تنظیم سـاعت (     ) را به مدت 5 ثانیه نگه 

دارید تا دســــتگاه وارد مرحله تنظیمات برنامه زمانی 

گردد. 

کلید روشن/ خاموش (     ) را فشـار دهید تا تنظیمات  Ÿ

انجام شده در حافظه دستگاه ثبت شـود یا به مدت 10 

ثانیه صبر نمایید تا تنظیمات فوق به طور اتوماتیک در 

حافظه دستگاه ثبت گردد. 

از جمله قابلی تهاي برجسـته پکی جهاي دیواري الگانت این 

اســت که شــما م یتوانید این دســـتگاه را در چهار حالت 

مختلف براي 4 بازه زمانی در یک شـبان هروز (24 ســاعت) 

بـرنامه ریـزي نمایید. بــراي انجام این کار، مــ یتوانید از 

دستورالعمل زیر پیروي کنید:

فعا لسازي / غیر فعا لسـازي مدار گرمایش به حالت 

برنام هریزي

کلید تنظیم ساعت (     ) را فشــار دهید تا نشـــانگر  Ÿ

برنامه زما نبندي (     ) بر روي صفحه نمایشـــگر به 

حالت چشــــم کزن سریع تبدیل شود که بیانگر این 

اســـت که حالت اســــتفاده از برنام هریزي زمانی در 

مدارگرمایش غیرفعال و یا لغو گردیده اســت. چنانچه 

مجدداً کلید تنظیم ساعت (     ) را فشــــــار دهید تا 

نشــــــانگر برنامه زما نبندي (     ) بر روي صفحه 

نمایشگر به حالت چشمک زن آرام تبدیل شود و بدین 

معنی اســـت که برنامه ریزي زمانی در مدار گرمایش 

فعال گردیده است .

اگر برنام هریزي زمانی فعال گردیده باشد، هنگامی که  Ÿ

دستگاه در حالت گرمایش کار م یکند، نشـانگر برنامه 

زما نبندي (     ) روي صفحه نمایشگرنمایان خواهد 

زمان یکه حالت برنام هریزي بر روي دستگاه فعال است  Ÿ

کلید تنظیم (     ) وکلید تنظیم ســــــاعت (     ) را 

همزمان فشــار دهید تا وارد تنظیمات باز ههاي زمانی 

گردد. 

زمان یکه نشـــــانگر برنامه زما نبندي (     ) بر روي  Ÿ

صفحه نمایشــگر ظاهر است و بازه زمانی1 به صورت 

چشم کزن م یباشد، بـا استفـاده از کلیدهاي افزایش 

(    ) و کاهش (     ) مــ یتوانید هــریک از باز ههاي 

زمانی دستگاه را به ترتیب 1، 2 ، 3 و 4 انتخاب نمایید و 

نســــبت به لغو یا فعا لسازي بازه زمانی انتخاب شده 

اقدام نمایید. براي این منظور م یبایســـت وقتی روي 

بازه زمانی که در حال چشمک زدن است قرار دارید، با 

اســتفاده از کلید تنظیم ســاعت (     ) م یتوانید بازه 

زمانی مربوطه را لغو یا فعال نمایید.

شــد و دســتگاه شــوفاژ دیواري بر اســـاس برنامه  Ÿ

زما نبندي انجام شده روي دستگاه خاموش و روشـن 

م یگردد. 

زمان یکه بازه زمانی انتخاب شده به آرامی چشـــمک  Ÿ

م یزند، بدین معنی اســت که بازه زمانی مذکور فعال 

م یباشد و زمان یکه بازه زمانی انتخاب شده به سـرعت 

چشــــــمک م یزند، بدین معنی است که بازه زمانی 

مذکور غیرفعال م یباشد و یا لغو شده است.

کلید روشـــن/ خاموش (     ) دســــتگاه را دومرتبه  Ÿ

فشـاردهید تا تنظیمات انجام شده در مورد فعا لسازي 

باز ههاي زمانی در حافظه دستگاه ثبت شود یا 10 ثانیه 

صـبر نمایید تا تنظیمات مذکور به طور اتوماتیک روي 

حافظه دستگاه ثبت گردد. 

نحوه تنظیم باز ههاي زمانبندي برنام هریزي 

زمان یکه نشـــــانگر برنامه زما نبندي (     ) برروي  Ÿ

صفحه نمایشـــگر ظاهر م یباشد، در این هنگام کلید 

تنظیم (     ) و کلید تنظیم ســاعت (      ) را همزمان 

فشــــار دهید تا وارد مرحله تنظیمات باز ههاي زمانی 

دستگاه گردد.
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بازه زمانی انتخاب شده به آرامی چشــمک میزند. در  Ÿ

O بر روي صفحه نمايشـگر ظاهر  N این لحظه نماد

م یباشــد و نماد زمانی ســاعت ”:12“ به صــورت 

چشــــم کزن خواهد بود. در این هنگام با استفاده ار 

کلیدهاي افزایش (    ) و کاهش (    ) زمان ســـاعت 

شروع بازه زمانی مورد نظر را تنظیم نمایید سپس کلید 

تنظیم (     ) را فشـار دهید تا نماد زمان دقیقه ”00:“ 

بر روي صفحه نمایشگر به صورت چشـمک زن ظاهر 

م یشـود. در این هنگام مجدداً با اسـتفاده از کلیدهاي 

افزایش (    ) و کاهش (    ) زمان دقیقه شـــروع بازه 

زمانـی مورد نظـر را تنظیـم نمایید. سپس کلید تنظیم 

(     ) را مجدداً فشـــار دهید و با استفاده از کلیدهاي 

افـزایش (    ) و کاهش (    ) دماي مدار گــرمایش را 

براي این بازه تنظیم نمایید. سـپس کلید تنظیم (     ) 

را فشــار دهید و با استفاده از کلیدهاي افزایش (    ) و 

کاهش (    ) زمان  خاموش شـــدن این بازه زمانی را 

تنظیم نمایید. در این لحظه نماد OFF برروي صـفحه 

نمایشـگر ظاهر میباشد. مجدداً کلید تنظیم را فشــار 

دهیــد و با استفاده از کلیدهاي افزایش (    ) و کاهش 

(     )در این حالت نشـانگر برنامه زما نبندي  بر روي  Ÿ

 صفحه نمایشـــــگر ظاهر میباشد و نماد بازه زمانی 

  شماره 1 به حالت چشـــمکزن میباشد، با استفاده از 

کاهش (    )کلیدهاي افزایش  و  بازه زمانی مورد  (    )

هید تنظیم نمایید ، انتخاب نمایید  وانظرتان راکه میخ  

(     )و سپس با فشـــار دادن کلید تنظیم ساعت  نماد 

رامی شروع به چشـــمک زدن  آبازه زمانی مربوطه به 

م یکند که بدین معنی است که بازه زمانی مذکور فعال 

 میباشد. 

(     )در این هنگام کلید تنظیم  را فشــار دهید تا وارد  Ÿ

مرحله تنظیمات بازه زمانی که فعال گردیده اســــت 

.شـوید این تنظیمات شـامل زمان روشــن و خاموش 

شــــدن بازه زمانی و دماي مدارگرمایش در این بازه 

 زمانی میباشد.

(    ) زمان دقیقه خاموش شـــدن این زمانی را تنظیم  Ÿ

نمایید. 

ن لحظه مجدد فشــــار  د  در ا اًاگر کل ی تنظیم (     ) را ی Ÿ

مات بازه زمان بعد  د دسـتگاه وارد مرحله تنظ يده ی ی ، ی

م م باشد به  یگردد. نماد بازه زمان که در حال تنظ ی ی می

دها  باشد با استفاده از کل يصورت چشـــمک  ی . می زن

ش  و کاهش  بازه زمان بعد را که  يافـزا ــی (    ) (    ) ی

، انتخـاب نماییـد و کلیــد  خواهیـد  تنظیـم کنیـد  مـی

مات بازه  د تا وارد مرحله تنظ را فشـار ده م  یتنظ ی (     ) ی

ب  د گردد و تمام مـراحل قبل را به تـرت یزمان جد ـی ی ی

ـز انجام  د ن مات بازه زمان جد د تا تنظ یتکـرار نما ی ـی ی یی

شود. 

ان  ک از بازه زمان پا مات هـر  یزمان تنظ ـی هاي ی ی ـیکه Ÿ

د روشن / خاموش  را دو مرتبه فشــار  (     )افت ، کل ی ی

مات انجام شـده در حافظه دسـتگاه ثبت  د تا تنظ یده ی

د تا  به طور  ه صــــبر نما ا 10 ثان تنظیماتگردد و  یی ی ی

ک در حافظه دستگاه ثبت گردد. یاتومات
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در حالت گرمایش کلید تنظیم و کلید تنظیم ساعت را همزمان فشار دهید انتخاب بازه زمانی

انجام تنظیمات بازه زمانیکلید تنظیم را فشار دهید

تنظیم زمان شروع (ساعت) کلید تنظیم را فشار دهید تنظیم زمان شروع (دقیقه)

تنظیم دماي مدار گرمایشکلید تنظیم را فشار دهید

تنظیم زمان توقف (ساعت) کلید تنظیم را فشار دهید

تنظیم زمان توقف (دقیقه)

کلید تنظیم را فشار دهید

کلید روشن/ خاموش را دوبار فشار دهید

تنظیمات بازه زمانی بعدي درصورت تمایل

کلید تنظیم را فشار دهید

اتمام و ذخیره تنظیمات
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12ـ  با توجه به ذرات موجود در لولهکشـی مدار گرمایش و آب مصـرفی ، استفاده از صافی در ورودي لولهها الزامی است. 

همچنین توصیه میشود که صافی فوقالذکر هر شش ماه یک بار تمیز گردد.

11ـ  براي تمیز کردن رویه دستگاه از دستمال آغشته به مواد پاك کننده رقیق استفاده نمایید. از سیم ظرفشویی ، اسکاچ و 

مواد پاكکننده قوي به هیچ وجه استفاده ننمایید. 

این دستگاه مجهز به سیســـــتم هوشمند ضد گیرپاژ پمپ میباشد. چنانچه به هر علتی ، پمپ گردش آب مدار گرمایش 

بیشتر از 24 ساعت خاموش بماند. جهت جلوگیري از قفل شدن پمپ ( به علت رسوبات احتمالی ) ، پمپ سیرکوالسیون به 

طور خودکار و به مدت یک دقیقه روشن شده و مجدداً�ً خاموش میگردد. 

10ـ  هرگونه تغییر و تبدیل در اجزا و یا جابجایی دستگاه میبایست با اطالع مرکز خدمات و سرویسکار مجاز انجام گردد. 

بدیهی است نصب، تعمیر و جابجایی توسط افراد متفرقه، دستگاه را از گارانتی خارج نموده و موجب سلب کامل مسـئولیت 

شرکت خواهد شد. 

13ـ  این دستگاه مجهز به نوعی سیســتم ایمنی دودکش است. در صورت عدم تخلیه گازهاي حاصل از احتراق، دستگاه 

بالفاصله به طور اتوماتیک خاموش میشود. لذا تقاضا میشود در شروع هر فصـل ، مجاري دودکش و کالهک را بازرسی 

نمایید که مسیر دود، مسدود نشده باشد.

توجه : 

9ـ  درمناطقی که امالح آب زیاد است، به منظور کاهش میزان رسـوب در دسـتگاه سـعی نمایید که درجه حرارت آب گرم 

مصرفی را حتی االمکان در محدوده مناسب ( حداکثر 45 درجه ) قرار دهید. توصیه میشود دستگاه به طور سالیانه و توسط 

سرویسکار مجاز مورد بازدید و رسوب زدایی احتمالی قرار گیرد. 

6ـ  با دست مرطوب و بدون کفش به دستگاه دست نزنید. قبل از تمیز کردن دستگاه کابل برق را از پریز خارج نمایید. 

4ـ  در صورت مشاهده هرگونه نشتی آب و گاز ، شیرهاي مربوطه را بسته و با سرویسکار مجاز تماس حاصل نمایید. 

8ـ  از دستکاري دستگاه جداً خودداري نمایید. در صورت بروز مشکل با سرویسکار مجاز تماس برقرار نمایید. 

خریدار گرامی، در صـورت رعایت نکات ذیل ، دسـتگاه در شــرایط مناســب و ایمن کار خواهد کرد و در نتیجه عمر مفید 

دستگاه طوالنی خواهد بود. 

1ـ  دستگاه باید توسط سرویسکار مجاز و شرایط تعیین شده از سوي شرکت ، نصب و راهاندازي گردد.

2ـ  قبل از استفاده از دستگاه، از طریقه استفاده صحیح دستگاه و نحوه تنظیمات آن اطمینان حاصل نمایید. 

موارد ایمنی نگهداري دستگاه

3ـ  دستگاه مجهز به کنترل خرابی هوشمند میباشد. در صورت خرابی دستگاه، کد خرابی روي صفحه نمایشــــگر ثبت 

میگردد. هنگام تماس با سرویسکار مجاز، کد ثبت شده را اعالم نمایید. 

5ـ  در صورتیکه مدت طوالنی از دستگاه استفاده نمیکنید شیر آب و گاز ورودي به دستگاه را ببندید. (درفصل سرما ، آب 

دستگاه را تخلیه نمایید) و کابل برق را از پریز خارج نمایید. 

7ـ  از قراردادن مواد قابل اشتعال در نزدیکی دستگاه خودداري نمایید.
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جدول راهنماي کدهاي خطا

کُد خطا

صفحه نمایشگر کامالً

خاموش است

دستگاه کار نم یکند

عملکرد نامطلوب جرق هزن

و عدم ایجاد شعله

سنسور آب گرم رفت شوفاژ

عمل نم یکند

شیر گاز بسته است Ÿ

مجراي لوله گاز باریک است یا  Ÿ
گرفتگی دارد

کابل جرق هزن معیوب است Ÿ

فشار گاز کم است Ÿ

راه حلعامل خرابیعیب

شیر گاز را باز کنید Ÿ

از لوله بزرگتر اســـتفاده یا رفع  Ÿ
گرفتگی کنید

مطمئن شوید که فشــــار گاز  Ÿ
حداقل 180 میلیمتر سـتون آب 

باشد

کابل جرق هزن را تعویض کنید Ÿ

گرفتگی دودکش، خرابی فن یا

اتصال سنسور هوا برقرار نیست

مسیر دودکش مشکل دارد یا

اتصال سنسور هوا برقرار است

خروجی دودکش مسدود است Ÿ

سنسور فشار معیوب است Ÿ

لوله سنسور فشار بیرون آمده یا  Ÿ
جابجا وصل شده است

لوله را در جاي صحیح متصــل  Ÿ
نمایید

مانع را برطرف کنید Ÿ
سنسور فشار را تعویض کنید Ÿ

حسگر شعله عمل نم یکند

شـیر پرکن آب دســتگاه را باز Ÿ

کنید تا درجه مانومتــر در ناحیه

سبز رنگ قرار گیرد.

فشار مناسب 1 تا 1/5 بار است Ÿ

وصــل کردن برق و روشـــن  Ÿ
نمودن دستگاه

فشار آب زیر 0/5 بار است Ÿ

قطع بودن برق دستگاه Ÿ

سنسـور معیوب است یا درست Ÿ

نصب نشده است

سنســور تعویض شود یا ب هطور Ÿ

مناسب نصب گردد

حسگر معیوب است Ÿ

برد کنترل معیوب است Ÿبرد کنترل تعویض گردد Ÿ

حسگر تعویض شود Ÿ

مشعل بدون گردش آب در داخل

مدار گرمایش و یا بدون عملکرد

پمپ، روشن م یشود

شیر مسیر گرمایش بسته است Ÿ

پمپ کار نم یکند Ÿ

برد کنترل معیوب است Ÿ

رویه را برداشته و مشـکل پمپ  Ÿ
بررسی شود

برد کنترل تعویض گردد Ÿ

شیر مسیر گرمایش را باز کنید Ÿ

دماي آب گرم رفت شوفاژ از

85 درجه تجاوز کرده است

سنســـور آب گرم رفت شوفاژ  Ÿ

سوییچ حرارتی تعویض گرددمعیوب است Ÿ

سنسور تعویض شود Ÿ

E0

E1

E4

E5

E6

E7

E8

E3
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جدول راهنماي کدهاي خطا

کُد خطا

سوییچ حرارتی 95 درجه

عمل نموده است

یا شیر گاز خراب است

عدم ارتباط بین برد نمایشگر

و برد کنترل

راه حلعامل خرابیعیب

اطمـــیـــنان از باز بودن مدار  Ÿ
گرمایش

سوییچ حرارتی تعویض شود Ÿ

پمپ تعویض شود Ÿ
شیر گاز تعویض شود Ÿ

بررسی اتصـــاالت الکترونیک  Ÿ
روي برد کنترل و برد نمایشگر

تعویض سیم برد نمایشگر Ÿ

دماي مدار گرمایش از 95 درجه  Ÿ
تجاوز کرده است

سوییچ حرارتی کار نم یکند Ÿ

قطع بودن سیم برد نمایشگر Ÿ

NTC خرابی سنسور

آ بگرم مصرفی

دماي آب گرم مصرفی از 80

درجه تجاوز کرده است

سنسور تعویض گردد یا بصورت  Ÿ

صحیح نصب شود

سوییچ حرارتی تعویض شود Ÿ

سنسور تعویض گردد یا بصورت  Ÿ

صحیح نصب شود

سنسور دماي آب گرم مصـرفی  Ÿ

معیوب است یا درست نصـــب 

نشده است

سنسور دماي آب گرم مصـرفی  Ÿ

معیوب است یا درست نصـــب 

نشده است

سوییچ حرارتی معیوب است Ÿ

E9

EC

EE

EF
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جدول راهنماي عی بیابی دستگاه

راه حلعامل خرابیعیب

پایین بودن دماي محیط
ظرفیت حرارتی دســـــتگاه کافی  Ÿ

نیست

تعداد رادیاتورها کم است Ÿ

افت گرما در محیط زیاد است Ÿ
عای قکاري را بهبود دهـید و روزن هها را  Ÿ

ببندید

از دستگاه با ظرفیت حرارتی بیشـتري  Ÿ
استفاده کنید

تعداد رادیاتورها را افزایش دهید Ÿ

درجه حرارت واقعی با درجه

حرارت تنظیمی تفاوت دارد
برد کنترل معیوب است Ÿبرد کنترل را تعویض نمایید Ÿ

درجه حرارت دستگاه به مقدار

تعیین شده نم یرسد

بوسـیله شـیر زیر دســتگاه، حجم آب  Ÿ
ورودي را کم کنید

رگوالتور را تنظیم نمایید (فشــار 180  Ÿ
میلیمتر ستون آب)

حجم (دبی) آب ورودي زیاد است Ÿ

پایین بودن فشار یا ظرفیت حرارتی  Ÿ
گاز ورودي

دیاگرام پمپ سیرکوالسیون
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نصب این دستگاه در سراسر ایران ب هصورت رایگان انجام م یشود

1ـ  کاربر دستگاه نکات ایمنی توصیه شده را رعایت نکرده باشد. 

در طی مدت اعتبار ضمانتنامه چنانچه محرز شود که عیب از دستگاه بوده ، تعویض قطعات و دستمزد آن به عهده شرکت 

شوفاژکار خواهد بود . بدیهی است هزینه هرگونه سرویس دورهاي و پیشـگیرانه، تغییر محل نصــب، تبدیل سوخت، تمیز 

کردن صافی آب و موارد دیگري که به درخواست مشتري صورت گیرد، به عهده شرکت نمیباشد.

همچنین خسارتهاي ناشی از عوامل زیر از تعهدات این ضمانتنامه خارج میباشد.

شرایط ضمانت

2ـ  دستگاه توسط افراد غیر مجاز نصب، دستکاري و جابجا شده باشد . 

4ـ  در مواردي از قبیل آتش سوزي، سیل، زلزله و خرابیهاي ساختمانی که عرفاً به ساخت دستگاه مربوط نمیشود. 

5ـ  عدم نصب دودکش مناسب و فضاي نا کافی براي تهویه. 

دستگاه شما به مدت دو سال از تاریخ نصـــــب در مقابل معایب احتمالی که ممکن است در موارد نادر و درهنگام ساخت 

دستگاه بوجود آمده باشد، گارانتی میگردد. 

6ـ  معایبی که در اثر حمل و نقل نامناسب ایجاد شده باشد. 

3ـ  استفاده از آب و گاز با فشاري غیر از آنچه در جدول مشخصات فنی قید شده است. 

7ـ  استفاده از شلنگ و بستهاي نامناسب در مسیر گاز و آب . 
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