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هاي موجود  ديگرا به ساير  MI3 ديگ مشتري گرامي از اينكه

. ايد از شما سپاسگزاريم ايد و به ما اعتماد كرده ترجيح داده در بازار

باشد  مي و حسن انتخاب شما اين انتخاب بيانگر كيفيت بهتر محصوالت ما

اندازي ديگ، اين دفترچه  قبل از نصب و راه كنيم از شما درخواست مي

آرزوي ما . هاي آن عمل نمائيد و به توصيه نمودهدقت مطالعه  را به

  .ماستآرامش ش

  

  سازي ايران شركت لوله و ماشين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مشتري گرامي

نصب سختي گير در مسير آب ورودي به جهت جلـوگيري يـا   

در غير اينصورت . كاهش رسوب و افزايش عمر ديگ الزاميست

  .باشد ديگ مذكور شامل گارانتي نمي
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  اطالعات كلي

هاي روز  با استفاده از تكنيك SUPER M90مدل   MI3ديگ  و توليد طراحي

 .انجام شده استدنيا و تحت استانداردهاي جهاني و ملي و مطابق با نياز كشور 

ا سه كند و از نوع افقي مولتي پاس ب با محصوالت روز اروپا رقابت مي  اين ديگ

 326،800تا  90،300 هاي ديگر با ظرفيتپاس رفت و برگشت مجزا از يك

نصب انواع شود و قابليت  بق با نياز مشتريان توليد ميمطا ساعت كيلوكالري بر

  .باشد دارا مي را مشعل گازسوز و گازئيل سوز

   SUPER M90مدل  MI3ديگ 

جهت گرم كردن آب تا دماي كمتر از نقطة جوش در فشار جو براي   اين ديگ

هاي محيطبزرگ، متوسط و   يها و آب بهداشتي در ساختمان يمصارف گرمايش

. شده استبيني  پيش ها و مراكز تجاري و اداري بيمارستان ها، هتلصنعتي، 

توان به  هاي فوق مي دستگاه از ديگ بديهي است با نصب يك يا چند

وارد مدار و يج ربه تد ،هاي باالتري دست يافت كه متناسب با نياز مصرف ظرفيت

  .گردند يا از مدار خارج مي
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 SUPER M90مدل  MI3ديگ  مشخصات ابعادي

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  .باشدابعاد بر جسب ميليمتر مي

	2(فلنج لوله خروجي  �
�
′′(  

	2(فلنج لوله ورودي  �
�
′′(  

 كليد انتخاب وضعيت

 )�90-0(دماپاي قابل تنظيم 

 �100دماپاي حد 

 4bar , �120دماسنج  –فشار سنج 

  دهنده چراغ هشدار

  

  

مشخصات ابعادي

ابعاد بر جسب ميليمتر مي*

فلنج لوله خروجي :  1

فلنج لوله ورودي :  2

a. كليد انتخاب وضعيت

b.  دماپاي قابل تنظيم

c.  دماپاي حد

d.  فشار سنج

e. چراغ هشدار
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 SUPER M90مدل  MI3جدول مشخصات ديگ 

فشار افت 

  دود

قطر 

  دودكش

F 

  محفظه احتراق
  وزن ديگ

طول 

  ديگ

L 

فشار 

  كاري

حجم آب 

  تعداد پره  داخل ديگ
  ظرفيت ورودي  ظرفيت خروجي

  مدل ديگ

  قطر  عمق

mbar Mm  mm Kg mm bar liter  Kcal/h Kw Kcal/h Kw 

0.4 250 450 370 398 649 4  58 4  90,300  105  98,900  115 Super M90-04 

0.9 250 580 370 480 780 4  72  5  123,840  144  135,880  158  Super M90-05 

1.6 250 715 370 562 911 4  86  6  158,240  184  173,720  202 Super M90-06 

2 250 845  370 644 1042 4  100  7 191,780  223  210,700  245 Super M90-07 

2.3  250 975 370 726 1173 4  114  8 225,320  262  247,680  288 Super M90-08 

3.3 250 1105 370 808 1304 4  128  9  258,000  300  282,940  329 Super M90-09 

3.8  250 1235 370 890 1435 4  142  10 292,400  340  324,220  377 Super M90-10 

4.4 250 1365 370 972 1566 4  156  11  326,800  380  362,920  422 Super M90-11 

  

حداكثر تا دماي كمتر از (و توليد آب گرم  bar  4اين ديگ براي فشاركاري

 ،نادرست از آن ي بنابراين هرگونه استفاده. طراحي شده است )نقطه جوش آب

از هرگونه تغيير در آن به منظور . ي و مالي گرددممكن است موجب خسارت جان

داري و رب نصب، بهره. كنيدمشابه جداً خودداري  واردمتغيير كاربري و يا 

  . تواند موجب عملكرد بد دستگاه و يا خسارت گردد نگهداري نادرست مي

اندازي از نصابان  نصب و راه ،كنيم جهت مونتاژ به شما توصيه ميبه همين منظور 

هاي  استفاده نماييد همچنين جهت نگهداري مطلوب و انجام سرويس مجرب

اند  اي ساالنه بهتر است از واحدهاي خدماتي كه به اين منظور تأسيس شده دوره

آسيب  تواند موجب عدم مهارت كافي نصابان و تعميركاران مي. استفاده نماييد

  .نارضايتي شما شودبروز خسارت و  ،ديدن دستگاه

  

  .صورت انجام شود تواند به دو يگ بنا به خواست مشتري ميعرضه اين د

وش و ــروپ و دهــمونتاژ ش ،در اين حالت ديگ :)يكپارچه(مونتاژ شده  -الف

به صورت  گردد يا روپوش و واحد مراقبت روي آن نصب مي واحد مراقبت

گردد تا پس از نصب ديگ در موتورخانه اين متعلقات روي  جداگانه تحويل مي

  .آن نصب شود
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به  نيز )ها پره(در اين حالت متعلقات ديگ  :)جدا، جدا(مونتاژ نشده  -ب

در نتيجه حمل آنها آسانتر بوده و  .مي شودصورت جدا از هم تحويل مشتري 

بديهي است در اين حالت  .گردد ميه ميسر هرنوع موتورخانامكان انتقال آن به 

نصابان مجرب و  طتوس ،عمل مونتاژ بنا به سفارش مشتري بايستي در موتورخانه

  .مورد تأييد انجام شود

  راندمان حرارتي

از  ،پس از نصب صحيح ديگ، انتخاب صحيح مشعل و تناسب آن با ظرفيت ديگ

بايستي توسط افراد مجرب و   تنظيم مشعل. باشد برخوردار مي اهميت زيادي

جلوگيري آلودگي و  ايجاد عدم در بازده ديگ و عملاين  ازير ،مسئول انجام شود

  .خطرات جاني اهميت زيادي دارد بروزاز 

تنظيم دقيق نسبت سوخت و (از كامل بودن احتراق  ،به هنگام تنظيم مشعل

ه در قطر شعل .مطمئن شويد ،شعله و جهت اندازه ،و صحيح بودن شكل) هوا

احتراق برخورد نمايد و طول آن نيز نبايستي بيش  ي محفظه ي نبايستي با ديواره

 يا 30ºهايي با زاويه  هاي گازوئيل سوز از نازل در مشعل. طول ديگ باشد ¾از 

45º موازي باشد تا از  احتراق ي محفظه محور با بايستي شعله. استفاده گردد

و افزايش دماي آن محل و ايجاد  ها داخلي پره ي د موضعي شعله به جدارهربرخو

عمل  جلوگيري به ،تنش حرارتي زياد و رسوب گرفتگي بيش از حد آن ناحيه

  . آيد

  دودكش

در عملكرد ديگ شوفاژ بسيار  ،ها در ساختمان ،اجراي صحيح دودكش و اندازه

ارتفاع  ،متناسب با ظرفيت ديگ يبايست مي  دودكش ي اندازه. باشد مهم مي

تا عملكرد  ،و عايق بندي شده اجرا شود نامه ملي ساختمان دودكش و برابر آيين

خوب ديگ را تضمين و از بروز خطرات جاني ناشي از گاز گرفتگي جلوگيري 
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 و االتر باشدبايستي حداقل يك متر ب از پشت بام به عالوه ارتفاع دودكش .نمايد

در پشت بام نبايستي در محل دودكش  .استفاده شود مناسب روي آن از كالهك

توانيد از  سطح مقطع دودكش را مي .باشد... مجاورت و يا پناه ديوارها و 

  .بدست آوريد زيرهاي  رابطه

� �
	 
 1000

√��25 
 2�	� �
 

A=     سطح مقطع دودكش(cm²)      

h =              ارتفاع دودكش(m)  

Q=               ظرفيت ديگ(kcal/h)                                   R
2 π A= 

R=              شعاع دودكش(cm)  

a = دودكش   ) مقطع(عرض(cm)                                          A=a.b   

b = دودكش    ) مقطع(طول(cm)  

  :توجه

ر از سطح مقطع دودكش سطح مقطع دودكش در ساختمان نبايد كوچكت

 اين ديگ، دودكشنصب دريچه تعديل روي  عالوه از به .در ديگ باشد

  .جداً خودداري گردد

  

   سازي قطعات براي مونتاژ آماده

قبل از آنكه مونتاژ را شروع نماييد از سالم بودن تمامي قطعات مطمئن شويد 

آن در  از استفاده ،است  چنانچه هريك از قطعات به هردليلي دچار آسيب شده

جدي خودداري نماييد مگر آنكه اطمينان داشته باشيد، مونتاژ دستگاه بطور 

 .اشكال فوق هيچ تأثيري در عملكرد دستگاه ندارد
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به درون آنها و كثيف  بدليل نگهداري قطعات در انبارها و نفوذ اجسام خارجي

 ها، پره در تميز كردن( قطعات را بطور كامل تميز نماييد تمامي آن،شدن 

سطح بيروني بوشها و شيارهاي محل قرار گرفتن خمير  ،ها رهنشيمنگاه بوش در پ

 با ها را ي پره داخل همه ،بهتر است قبل از مونتاژ. )ئيدنمادرزگير دقت بيشتري 

  .ها خارج گردد گري و انبارداري از پره تا پسماندهاي ناشي از ريخته آب بشوييد

حدود  آن كه ارتفاع) ناوداني برعكس(شاسي فلزي يد ديگ را روي يك سعي كن

چنانچه بيش از يك دستگاه . كنيدنصب  ،باشد متر از كف باالتر مي سانتي 10

جهت ( ها كافي بين ديگ وجود فاصله ،ديگ در موتورخانه استفاده شده است

   .باشد ضروري مي )تردد

در  را در طراحي مدار گرمايش از منبع انبساط باز استفاده نموده و شناور آن

 ،اي دنده بعالوه تمامي اتصاالت ،دهيد تا سرريز نداشته باشدقرار از منبع  يمحل

به محض رويت نشتي  ،بودهنشتي  بطور دائم كنترل شوند تا عالوه براينكه فاقد

   .ها اقدام گردد بندي آن نسبت به آب

رسوب  را تخليه نكنيد زيرا اين آب فاقد هرگز آب درون ديگ و مدار گرمايش

در ديگ و  ،موجب رسوب امالح موجود آب ،مجدد باشد و جايگزين كردن آب مي

  . گردد موارد ذيل مي باعث رسوبگردد همچنين تشديد  ساير قسمتها مي

  كاهش انتقال حرارت -

  افت راندمان حرارتي ديگ -

  ها و مسدود شدن كانالها كاهش سطح مقطع كانالهاي گردش آب در پره -

ايش دماي ناشي از كاهش ها به علت افز  آسيب ديدگي و ترك خوردن پره -

 مختل شدنهاي زياد و  هزينه مستلزم صرفكه جبران آن  شود مي حرارت انتقال

 ppmبااليسختي ( آبهاي سخت استفاده از ضمن آنكه. گردد عملكرد ديگ مي

   .شود گرفتگي زود هنگام ديگ مي نيز موجب رسوب) 200



 8 

  

  )محل نصب ديگ شوفاژ( موتورخانه 

  :شود بايستي نصب ميفضايي كه ديگ در آن 

  .ترين سطح از ساختمان قرار گرفته باشد در پايين - 1

مطابق شكل ( باشد مورد نيازداراي فضايي متناسب با تجهيزات  - 2

 .)ي بعد صفحه

 .داراي تهويه طبيعي باشد - 3

 .داراي دودكش مناسب باشد - 4

شود  نصب مي موتورخانهدر  دستگاه ديگ شوفاژ چنانچه بيش از يك - 5

از دودكش  چنانچه. براي هر ديگ دودكش مستقل وجود داشته باشد

شود سطح مقطع كانال مشترك بايستي متناسب  مشترك استفاده مي

 .ها و كار همزمان آنها باشد ي ديگ با نياز همه

 .بيني شده باشد پيش) فاضالب(مجراي خروج آب  ،خانهردر كف موتو - 6

در  ترددساير تأسيسات به حدي باشد كه ها از يكديگر و  ديگ ي فاصله - 7

 .پذير باشد امكان) پس از نصب( اطراف ديگ 

 .وجود نداشته باشد... زا و  ها مواد آتش در مجاورت ديگ - 8

بداخل ... فضاي موتورخانه مسقف باشد و از نفوذ باران، باد، گردو غبارو - 9

  .آن جلوگيري شود و داراي هواي خشك باشد

  .بخوبي عايق شوند... خازن آب گرم و ها، م تمامي لوله-10
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  ابزارهاي مورد نياز براي مونتاژ 

  :باشد براي مونتاژ ديگ نياز به ابزارهاي زير مي

 18، 16، 13، 10 آچار تخت و رينگ  – )دوسو و چهارسو(پيچ گوشتي متوسط 

قوطي رنگ  -آچار كالغي ،انبردست -آچار شالقي ،آچار فرانسه بزرگ  ، 24و 

 ،چكش الستيكي و فلزي ،و آچارهاي مربوط به آن كن ديگ جمع ، )ضدزنگ(

چوب با مقطع  ، سمباده ،برس سيمي ،) سيار(دستگاه تست  ، )اهرم(ديلم 

گاري يا  .cm 130و طول حدود  cm 6يا لوله به قطر گردچهارگوش يا 

  ها كان ها از پله اي جهت حمل پره رههاي ستا دستي با چرخ چرخ

 

  

  

80 cm 

 ديگ ديگ

 cm 15 مشعل
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 SUPER M90مدل  MI3مراحل مونتاژ ديگ 

  .هاي تحويل شده بايستي به شرح ذيل باشند مجموعه

متناسب با تعداد  SUPER M90يك كارتن حاوي مجموعه روپوش  - 1

  هاي ديگ پره

 SUPER M90) پانل كنترل(يك كارتن حاوي مجموعه واحد مراقبت  -2

 SUPER M90حاوي مجموعه قطعات كه براي مونتاژ ديگ  يك جعبه  - 3

 )ديگ هاي متناسب با تعداد پره(مورد نياز است 

جلو، يك عدد پره عقب و تعدادي   ها كه شامل يك عدد پره مجموعه پره - 4

در    n – 2 = تعداد پره وسط تحويلي(ند ـــباش ه وسط ميپر

مهار متناسب  عدد ميل 4به همراه  ).تعداد پره ديگ باشد nكه ـــحالي

 با طول ديگ

  SUPER M90ديگ ب در - 5

 SUPER M90انباره دود  - 6

 SUPER M90عايق درب ديگ  - 7

 

  :توجه

مونتاژ تمام قطعات را بازرسي نموده از نظر سالمت و قبل از شروع  - 1

  .ديمطابقت آنها با ليست قطعات مطمئن شو

استقرار قطعات،  جهت تسهيل در مونتاژ و آگاهي بيشتر شما از محل - 2

شده است كه توصيه  به همراه ديگ ارائهها  مجموعه هاي انفجاري نقشه

  .كنيم به آنها توجه نماييد مي
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ها ابتدا محل نشيمن  قطعات و پره و داخلي پس از تميز كردن سطوح خارجي

در صورت زنگ زدگي با استفاده از  . ها كامالً تميز نماييد ها را در تمامي پره بوش

  ).1مطابق شكل شماره( .زنگ آنها را از بين ببريدده بامس

  

  

  

  

  

  

  
  

  1شكل شماره 
  

آنها  زنگ زدگي با استفاده از سمباده در صورت زنگ كرده،تميز  بوشها را كامالً 

 .دقت كنيد لبة بوشها فاقد پليسه باشد) 2مطابق شكل شماره (. از بين ببريدرا 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  2شكل شماره 
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. مونتاژ را در محل استقرار دائمي ديگ در موتورخانه و از پره عقب شروع نماييد

 گاه قرار دهيدروي تكيهپره عقب را  3به اين منظور، مطابق شكل شماره 

بطور عمودي و يا با زاويه كمتر از پره عقب را توان مي). 3مطابق شكل شماره (

به طول  چوب و يا لوله فلزيبا استفاده از يك قطعه ) به سمت پشت(درجه  5

cm 130 محكم كنيد.  

  

  

  

  

  

 

  

  

  3شكل شماره 

در صورتيكه مقدار رنگ كم  كنيدبوش را با آچار كالغي گرفته وارد قوطي رنگ 

   .با استفاده از قلم موئي سطح خارجي آنرا كامالً رنگ نماييد يدتوان باشد مي

  ) 4مطابق شكل شماره ( 

   

  

  

  

  

  4شكل شماره 
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بالفاصله در محل بوش روي پره عقب بطور كامالً پس از رنگ زدن بوش آنرا 

مطابق ( آن ضربه بزنيد تا بخشي از بوش وارد پره شود به عمود قرار دهيد و 

  .بعدي انجام دهيد هاي سپس همين كار را براي بوش). 5شكل شماره 

  
  5شكل شماره 

در صورت نياز كمي ( م بزنيد خميردرزگير درون قوطي را باز كنيد بخوبي آنرا ه

انتهاي قيف را محكم  ،سپس آنرا در درون قيف ريخته) آب به آن اضافه كنيد

اكنون با فشار دادن قيف به نحوي كه خمير از  .بپيچيد تا خمير از آن بيرون نزند

روي پره عقب را بطور يكنواخت از  مجراي آن به صورت فتيله خارج گردد شيار

 .خمير پر كنيد

 بايستي از خمير درزگير پر) 6مطابق شكل (ها  شيار بين تمام پرهكنيد  دقت

ها از خروج محصوالت احتراق به درون فضاي  بندي بين پره شود تا ضمن گاز

 .موتورخانه جلوگيري نمايد
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  6شكل شماره 

  

بوش قرار  هردو روبرويآن  هاي محل بوشنحوي كه ه باكنون يك پره وسط را 

 پالستيكيبا ضربات چكش  كنيد سپسثابت  ،دادهروي پره عقب قرار  گيرد،

داشته  بيشتري دقت كنيد ضربات چكش در مناطقي وارد شود كه استحكام(

         ضربات چكش بطور يكنواخت در باال و پايين وارد شود. را محكم كنيد آن) باشد

 ري كندپره جلوگيبوش درون تا از كج جارفتن ) 7مطابق شكل شماره (

  

  

  

  

  

  

  

  

  7شكل شماره 
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اي را كه به  توانيد هر پره جهت سهولت مونتاژ و جلوگيري از دوباره كاري مي

در . كنيد) پرس(محكم  كن جمع كنيد با استفاده از ديگ ميمجموعه اضافه 

تا آخرين پره وسط پرس كنيد و  حداقل در دو مرحله غيراينصورت هرديگ را

اين امر (قرار داده به تنهايي پرس نماييد  ي جلو را در محل خود سپس پره

عالوه جهت   به .)به عمل آيدموجب مي شود از آسيب ديدن پره جلو، جلوگيري 

حتماً يك پولك با قطر بزرگ زير  ،جلوگيري نمودن از آسيب ديدن پره جلو

كن قرار دهيد تا نيروي وارده به پره، به صورت بارگسترده  جمع ي ديگ مهره

فاصله  ،كن جمع هاي ديگ گام سفت كردن مهرهدقت كنيد به هن .توزيع گردد

ها به صورت موازي مونتاژ  ها در باال و پايين و طرفين يكنواخت باشد تا پره پره

هاي  ها بطور يكنواخت در داخل پره حالت است كه بوش ينتنها در ا ،شوند

  .رود طرفين فرو مي

مطابق (ه وسط و سپس پره جلو ادامه دهيد ها را تا آخرين پر عمل مونتاژ پره

  ) 8شكل شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  8شكل شماره 
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ي ديگ و قبل از  ن كل مجموعهردپره جلو روي مجموعه و پرس كپس از نصب 

در محل خود ) 9مطابق شكل شماره (ميل مهارها را نيز  ،كن جمعبازكردن ديگ 

  .ده محكم كنيدقرار دا

باشد، به صورت كوتاه و بلند مي SUPER M90ميل مهارهاي ديگ : توجه

قسمت پايين  ،قسمت باالي ديگ و ميل مهارهاي كوتاه ،ميل مهارهاي بلند

  .ديگ بسته مي شوند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  9شكل شماره 

درون ديـگ از بيـرون بايسـتي نـور     ژ كامل با قراردادن المپ روشن پس از مونتا

آن ناحيـه را بـا خميـر درزگيـر كـامالً       ،در صورت مشـاهدة نـور   ،مشاهده نشود

  .شود بپوشانيد زيرا از آن ناحيه گازهاي احتراق وارد فضاي موتورخانه مي

خمير  پس از مونتاژ تا اين مرحله بايستي مدتي صبر كنيد تا رنگ بوشها و

  .درزگير خشك شود

روي پره جلو و عقب را با استفاده از قطعاتي از قبيل غالف سنسور و سوراخهاي 

ديگ را از  ،پس از خشك شدن رنگ بوشها. هاي كوركن مسدود نماييد درپوش
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 ديگچنانچه  .ببريد بار باال 6فشار آنرا تا  ،آب پركرده و با استفاده از يك تلمبه

گونه نشتي در  هيچ(ت نيم ساعت دچار افت فشار نشد در مدبار  6 تحت فشار

در غير . باشد مدار تأسيسات مي دراين ديگ آماده نصب ) نشود ديدهمحل بوشها 

بايستي نسبت به برطرف كردن نشتي اقدام ) درصورت مشاهده نشتي(صورت  اين

  .گردد

با  و كنيدكامالً تخليه  را آب ديگ ،پس از آنكه ديگ از نظر نشتي تست شد

هاي  استفاده از شيلنگ داخل ديگ را بطور كامل شستشو دهيد تا ماسه

گري و ساير اجسام خارجي كه ممكن است طي انبارداري و  باقيمانده از ريخته

پس از شستن، ديگ را  .باشد، از ديگ خارج گردد  ها شده جابجائي وارد پره

  توانيد در محل خود نصب نماييد مي

  :توجه
اطمينان در نزديكترين فاصله بين ديگ و كلكتور در مدار تأسيسات  نصب شير

مسئوليتي متوجه اين   الزامي است در غير اينصورت در صورت بروز حادثه، هيچ
  .باشد شركت نمي

  
  

را در حاليكه دور رزوه G2 "كوركن   هاي و درپوش ، سوپاپ فشارغالف سنسور

د جلو محكم ببندي ايد، روي پره پيچيده) تفلون يا كنف(نوار آب بندي  ،آن

  ) 10مطابق شكل شماره (اي كه نشتي نداشته باشد  بگونه
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  10شكل شماره 

  

 M8و مهره  M8*50  را با استفاده از پيچهاي) عدد 4(ديگ را لوالهاي اكنون 

   )11مطابق شكل شماره (روي پره جلو ببنديد 

  

  

  

  

  

  

  

  11شكل شماره 

  

مهره  12كه مانند شكل را در حالي  M16*90پيچ آچارخور دو عدد  سپس

M16  ديگ در موتورخانه باز درب آن بسته شده است در سمتي كه روي نازك

  .ببنديد هامي شود روي لوال
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  12شكل شماره 

  

 اين(را روي پره عقب تا انتها ببنديد   M10*50عدد ميله تمام دنده  شش

انباره دود را پس از  .)مي باشندبه پره عقب  ي دود انباره ها محل استقرار پيچ

 M10*50 دنده هاي تمام روي ميله ،روي پره عقب چسباندن طناب داخل شيار

 )13مطابق شكل شماره ( .آنرا محكم ببنديد  M10ي  داده با مهره قرار

    
  13شكل شماره 
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خروجي را در محل خود درحاليكه واشر آب بند هاي ورودي و  لوله اكنون فلنج

به پره  M12و مهره   M12*50 تمام دندهايد با پيچهاي  قرارداده هادر زير آن

توانيد  مي فلنج لوله خروجي از انشعاب) 14مطابق شكل (ببنديد  عقب محكم

  .كنيدبراي نصب شير اطمينان استفاده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  14شكل شماره 
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به شكل شيشه را   پشم .خروج را به كلكتور متصل نماييد هاي ورود و لولهاكنون 

  )15مطابق شكل شماره (لحاف روي ديگ قرار دهيد 

  

  

  

  

  

  
  

  

  15شكل شماره 

عايق نمودن كامل ديگ موجب افزايش راندمان حرارتي و كاهش اتالف انرژي و 
  )لطفاً به آن دقت كنيد(شود  حفظ سرمايه ملي مي

  

 بنديدب M12را روي ميل مهارهاي باال و با دو عدد مهره  جلوي ديگ روپوش

   )16طابق شكل شماره م(

  

  

  

  

  

  

  

  16شكل شماره 
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هاي مشخص  را روي پره عقب در محل  M10*60عدد ميله تمام دنده  4سپس 

هاي تمام دنده محل اتصال روپوش به اين ميله(تا انتها ببنديد  17شده در شكل 

 .)موجود در كارتن روپوش( )باشندديگ مي

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  17شكل شماره 

  

به روپوش جلو  M6*15هاي سرشش گوش  هاي جانبي را با  پيچ روپوش

هاي تمام دنده به ميله M10هاي و با مهره )سمت جلو و باالي روپوش جانبي(

M10*60  سمت ( از محل نگهدارنده روپوش جانبينصب شده روي پره عقب و

توجه داشته باشيد ( ببنديدميل مهارهاي پايين به ) جلو و پايين روپوش جانبي

از دو عدد و ميل مهار پايين به ميله تمام دنده جانبي كه براي اتصال روپوش 

دو سمت كاور استفاده نمائيد در غير اين صورت مونتاژ به در  M10مهره 

  )18مطابق شكل شماره ( )شوددرستي انجام نمي
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  18شكل شماره 

اكنون روپوش بااليي را در حالي كه سنسورها از سوراخ تعبيه شده در روي آن 

پانل را در محل خود روي روپوش  .اند، در محل خود قرار دهيدعبور داده شده

 )19مطابق شكل شماره ( بااليي قرار دهيد

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  19شكل شماره 

 .در داخل غالف سنسور قرار دهيدگرهاي دماپا و دماسنج را در محل خود  حس

  . بندي شود، ببنديد به نحوي كه آب پيچ فشارسنج را در محل خود
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طناب نسوز روي درب ديگ سمت مشعل را در محل شيار روي درب چسبانده و 

 .را به درب ديـگ ببنديـد   M10*30صفحه مشعل را با چهار عدد پيچ سرشش 

نسوز اطـراف آن را بـا     يد و طنابديگ را در داخل آن قرار ده بعايق درون در

  )20مطابق شكل شماره (دهيد  چسب در محل خود روي شيار درب ديگ قرار

  

  

  

  

  

  

  

  

  20شكل شماره 
  

 10.5و واشر تخت  M10*30عدد پيچ سرشش گوش  4سپس درب ديگ را با 

 ) 21مطابق شكل شماره (  از محل لوالها به پره جلو محكم كنيد

  

  

  

  

  

  

  21شكل شماره 
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مشعل و مشعل عايق  بين صفحه حتماً .ببنديد مشعل مشعل را روي صفحه

بندي را نيز  تا ضمن كاهش انتقال حرارت به مشعل، عمل گاز دهيدحرارتي قرار 

  .انجام دهد

خوبي هواگيري نماييد و پس از  اكنون ديگ و مدار تأسيسات را از آب پركرده، به

ن از گردش آب درون ديگ و مدار اندازي پمپ سيركوالتور و حصول اطمينا راه

. توانيد مشعل را روشن نماييد تأسيسات همزمان با كاركرد پمپ سيركوالتور مي

اندازي اوليه سعي كنيد دماي آب درون ديگ را تدريجي باال ببريد تا از  در راه

  .ايجاد شوك حرارتي جلوگيري گردد
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 :هشدارها

قبل از شير قطع و وصل، نصب يك در نزديك ترين فاصله به ديگ و  - 1

  .شير اطمينان درمدار الزامي است

باشد جهت   چنانچه ديگ در زمستان براي مدت طوالني خاموش مي - 2

اضافه كردن ضديخ  ، زدگي هاي ناشي از يخ جلوگيري از آسيب

  .باشد مخصوص به آب درون دستگاه و يا تخليه آب آن ضروري مي

ن شدن چراغ هشدار دهنده در صورت خاموش شدن دستگاه و روش - 3

مشعل و يا واحد مراقبت علت را بررسي كرده و آنرا برطرف كنيد سپس 

 .اندازي نماييد دستگاه را راه

اندازي و پس از هربار تعميرات ديگ، قبل از روشن  قبل از اولين راه - 4

 :شدن مشعل بايد 

 .تمامي شيرهاي الزم باز باشند •

  .و سوخت فاقد نشتي باشند ديگ از آب كامالً پرشده، مسيرهاي آب •

 .فشار آب به حد كافي رسيده باشد •

 .سيركوالتور،هواگيري شده و آب را پمپ نمايد  پمپ •

  .باشد نصب سيم ارت الزامي مي - 5

 .از شير قطع و وصل استفاده شود) قبل از مشعل ( در مسير سوخت  - 6

 .در مسير تغذيه الكتريكي از فيوز مناسب استفاده شود - 7

  

  

  

  

  


