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  دستورالعمل پر کردن آب در سیستم پکیج و کل سیستم گرمایشی
  

وري می شود که براي پر آب کردن سیستم می بایست که ابتدا کاورها و تابلو کنترلی دستگاه به یادآ
در ضمناً  .روي دستگاه مونتاژ گردیده باشند) عیناً مطابق دستورالعمل گام به گام ( طور کامل و دقیق 

به پکیج . . . که توسط شیلنگ یا ( صورتیکه از منبع انبساط بسته خارج از دستگاه استفاده می گردد 
  .اط بسته به سیستم پکیج الزامی است وصل کردن منبع انبس)  متصل می گردد

  

 
 
 
  
  

  . را باز می نمائیم تا کل سیستم و لوله ها آماده پر شدن باشند ها رادیاتوردي و خروجی به شیرهاي ورو - 1
  .را باز کنید تا آب به سیستم وارد گردد  ) 2و شماره  1شماره (  شیر پر کن آب سیستمهر دو  - 2
  .شیر هواگیري دستی را کامالً باز نمائید تا آب به راحتی وارد سیستم شود  – 3

 تخلیه فلکه شیر
 پکیجآب 

 هواگیري دستیشیر 

 2پرکن شماره شیر 

  1شماره رکن پشیر 



~ 2 ~ 
 

  .را فشار می دهیم  " Power "از سمت چپ اول  کلیددر روي تابلو کنترلی پکیج ،  - 4

  
  
  

  .زمانیکه آب از شیر هواگیري دستی بیرون به بیرون فوران نمود ، فوراً شیر هواگیري را ببندید  – 5
  

 سیستمآب حدي که فشار  تاشود نیز ب) ل رادیاتورها از قبی( اجازه دهید که آب به طور کامل وارد سیستم گرمایشی  -6
را ) بار  1حدوداً ( بار  1.5تا  1عددي بین  )روي تابلوي کنترلی ( نمایشگر فشار دیگ  وبار برسد  1.5تا  1به حد 

   .آب سیستم را ببندید  بار را نشان داد ، شیر پرکن 1.5تا  1هر زمان که فشار سنج  .نمایش دهد 
  

  .ه بررسی سیستم اقدام و از نداشتن هر گونه نشتی در کل سیستم لوله کشی اطمینان حاصل نمائید نسبت ب  - 7
  
  

  سیستم ثانویه هاي اولیه و هواگیريهواگیري 
  

 AIR( قرمز رنگ روي شیر هواگیري خودکار  از باز بودن دریچه پالستیکی قبل از هواگیري مجدداً :هواگیري اولیه 
VENT (  حاصل نمائید  اطمینانروي پکیج.   

را فشار  Power کلید
  .می دهیم 
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  .پس از اطمینان از پر بودن سیستم ، نسبت به هواگیري رادیاتورها اقدام نمائید 

پس . دقیقه آب در سیستم مدار بسته در چرخش باشد  10جهت اطمینان از هواگیري بهتر است پمپ روشن و حداقل 
  . کاهش خواهد یافت  سیستم فشاراز هواگیري رادیاتورها 

   .گانه فوق را تکرار نمائید  هفتمجدداً دستورالعمل حاال می بایست 
  

پکیج به باید کل سیستم را یکبار پس از رسیدن  ، هواگیري کامل سیستماطمینان از براي  : ثانویه هاي هواگیري
. ساعت پس از اولین کارکرد هواگیري نمود 48و یکبار دیگر نیز  .درجه سانتیگراد هواگیري کنید  70الی  60دماي 

پس از بار است که نتیجتاً  1.5تا  1مانطور که گفته شد فشار داخل سیستم در حالت خاموش سیستم در حدود ه
بار خواهد رسید ، که البته مجدداً پس از  2نیز حداکثر به حدود )  درجه سانتیگراد 70الی  60دماي رسیدن به  ( کارکرد

  .بار خواهد رسید  1.5الی  1هواگیري ، به عدد 
ب سیستم می بایست به طور منظم و دوره اي از روي مانومتر نصب شده روي پانل کنترلی دیگ فشار آ

از روشن کردن دیگ بدون . کنترل شود و در صورت کمبود آب ، مقداري آب جبرانی به سیستم اضافه گردد 
  .آب جداً خودداري شود 

  
 

  سیستمآب تخلیه 
اینچ در پائین   ½ فلکه  شیر با اطمینان از بسته بودن شیر پرکن ، ، براي تخلیه سیستم: تخلیه آب سیستم گرمایشی 

  .خش پکیج را باز کنید تا آب سیستم بطور کامل تخلیه گردد ترین ب
 

  . لطفاً قبل از تخلیه برق پکیج را قطع کنید و شیر گاز را ببندید : توجه 

هواگیري شیر 
 Air Ventخودکار 


