
 

 
  

 

راه اندازي و  ،دستورالعمل هاي نصب 
  ®CALOR  دیگ فوالدي بهره برداري

 

 کیلوکالري بر ساعت  800000   الی   45000   ظرفیت حرارتی از
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  بسمه تعالی
  

  براي مشتریان محترم ارسال دیگ الزامات
  

و سهولت در  هر گونه ضربه به دیگورود  پیشگیري ازبه منظور ارسال ایمن و مطمئن دیگ براي مشتریان محترم و 
، این محصول بر روي پالت چوبی مستحکم و مخصوص براي مشتریان ارسال خواهد  حمل و نقل دیگ توسط جک پالت

  . کامالً به دیگ محکم گردیده است ) کشیده شده(چوبی توسط سه رشته تسمه فلزي  لتپا. گردید 
 

 
  

  تنظیم پایه هاي دیگ
از آنجا که ممکن است دیگ بر روي یک فونداسیون غیر هموار و ناتراز نصب گردد از اینرو در هر چهار گوشه دیگ چهار 

ین طریق و با تنظیم یک یا چند تا از آنها می توان از عدم توازن بدعدد پایه قابل تنظیم پیش بینی گردیده است که 
  . دیگ بر روي سطح زیرین و بازي کردن دیگ بر روي سطح نا هموار زیرین کامالً جلوگیري نمود 

  

  

 تسمه ها

 پالت چوبی

 پایه قابل تنظیم 
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  CALORدیگ  ورودي و خروجی
  

  
  

  کاورهاي دیگ
  

راه اندازي و پرکردن آب در سیستم بر روي آن  مجموعه کاورهاي این دیگ به صورت زیر هستند که می بایست پیش از
  .نصب گردند 

  
 

 لوله ورودي به دیگ

 دیگخروجی از لوله 
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  عملکرد پانل کنترلیآشنایی با معرفی اجزا و 
  

  :در تصویر زیر اجزاي پانل کنترلی دیگ نشان داده شده اند 

  
  اصلی دیگ مخصوص فعال سازي مشعل دیگ  powerکلید  -1
  )که به این پانل کنترلی متصل می گردد ( پمپ سیرکوالسیون  on-offکلید  -2
  مانومتر نمایشگر فشار و دماي در حال کار دیگ-گیج ترمو -3
  ) لیمیت کنترل ( سوئیچ کنترل حد نهایی دما   -4
  آگوستات تنظیم دماي کارکرد مشعل دیگ -5
  نمایشگر زمان کارکرد مشعل دیگ LEDالمپ  -6
  مپ بر اساس دماي دیگآگوستات به منظور کنترل دماي کارکرد پ -7
  نمایشگر زمان کارکرد پمپ سیرکوالسیون LEDالمپ  -8

  

  : نکات بهره برداري از پانل کنترلی 
A  ( در این پانل کنترلی پیش بینی شده است که در صورت نیاز عملکرد قطع و وصل پمپ سیرکوالسیون با دماي دیگ

در . به عملکرد پمپ را روي دماي مورد نظر تنظیم نمایید تحت کنترل واقع شود ، بدین منظور باید آگوستات مربوط 
در صورتیکه برق . قرار دهید )  C°90( صورت نیاز به دائم کار بودن پمپ ، آگوستات مربوط به آنرا روي باالترین دما 

کنترلی را در پمپ را از محل دیگري بجز پانل کنترلی دیگ تأمین می نمائید ، می توانید کلید مربوط به پمپ روي پانل 
  .قرار دهید ) 0(حالت قطع 

B  ( سوئیچ کنترل حد نهایی دما ) به این منظور در سیستم قرار داده شده است که چنانچه به هر دلیلی  )لیمیت کنترل
در صورت باال رفتن دماي . درجه سانتیگراد باالتر برود به طور خودکار مشعل را خاموش نماید  95دماي آب دیگ از 

1 2 
3 4 

5 

6 8 

7 
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بلکه با باز نمودن . ، روشن شدن مجدد سیستم بصورت اتوماتیک نمی باشد  limit controlعمل کردن  سیستم و
  .انجام می گیرد )  RESET(درپوش پالستیکی و فشار دادن دکمه قرمز رنگ ، راه اندازي مجدد مشعل 

  
  
  
  
  
  
  

ر نشان داده شده است ، شامل کابل برق در پشت پانل کنترلی سه عدد کابل مشاهده می شود که همانطور که در تصوی
، کابل برق رسانی کنترل شده از پانل کنترلی به )  Power( رسانی از برق اصلی ساختمان براي تغذیه پانل کنترلی 

و همینطور کابل برق رسانی کنترل شده از پانل کنترلی به پمپ سیرکوالسیون مربوطه )  Burner( مشعل دیگ 
Pump  ( می باشد .  

  

 
 

مربوط به کارکرد مطمئن قرار داده شده است که  10Amp فیوز مینیاتوري –ضمناٌ در پشت پانل کنترلی دو عدد کلید 
به حالت  offفیوزها را از حالت  –به منظور شروع به کار مشعل و پمپ می بایست این کلید . پمپ و مشعل می باشند 

on  عل به هر علت ممکن بیش از حد مجاز آمپر مصرف کنند که امکان در مواردیکه پمپ و یا مش. تغییر حالت دهید
فیوز مربوطه به این وسیله ، مدار را قطع خواهد نمود تا  –سوختن سیم پیچی الکتروموتور آنها وجود داشته باشد ، کلید 

  .رفع مشکل بر روي پمپ یا مشعل انجام شود 

Reset 

کابل 
 پاور

کابل 
 مشعل

کابل پمپ 
 سیرکوالتور



~ 5 ~ 
 

  
  

ل هاي مربوطه به ترمومانومتر یا آگوستات ها را مشاهده نمود که باید در بخش زیرین پانل نیز می توان پایانه ها و تبدی
  .آنها را به داخل غالف ها یا تبدیل هاي روي بدنه دیگ داخل نمود 

  
  

  CALORنقشه مدارات برقی پانل کنترلی دیگ 
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  اضافه نمودن ضد یخ به آب در گردش سیستم
از  زمان خاصی از آن بهره برداري نمی گردد ، حتماً می بایستو براي مدت  در فضاي باز است چنانچه دیگ

در غیر  . صورت پذیردالزم  هاي دقت و سایر بخش هاي تأسیسات حرارتی نظر یخ زدن و ترکیدن دیگ
  .از ضمانت خارج خواهد شد  دیگ اینصورت

اید در آب در گردش سیستم ب در صورت نصب دیگ در فضاي باز و آزاد ، به منظور حفاظت دیگ و سیستم گرمایشی ،
تأیید و مربوطه  )اتیلن گالیکول(ضد یخ  بر روي بسته بندي حتماً دقت نمائید که. نمود  ضافها) اتیلن گالیکول ( ضد یخ 

میزان اضافه نمودن ضد یخ در آب . ضد یخ سبب فرسودگی و خوردگی اتصاالت آهنی نمی شود این  درج شده باشد که
و بر اساس و حداقل دماي هوا در فصول سرد سال در منطقه می باشد در گردش سیستم بر اساس حجم آب سیستم 

  :جدول زیر انجام می گیرد 
   

  دماي انجماد آب  در آب )اتیلن گالیکول(درصد حجمی محلول ضد یخ 
25%  -10°C 
33%  -15°C  
50%  -37°C  

  
  

  CALORبه دیگ ي از آب ورودي سختیگیر
رسوب دار شدن سطوح داخلی اجزاي  .دراز مدت باعث رسوب امالح در دیگ می گردد  مصرف آب داراي سختی باال در

به شدت کاهش می دهد و همین امر  رما از دیگ به آب جاري در آنراسیستم تأسیسات و از جمله دیگ میزان انتقال گ
ناً به دلیل وجود رسوب در ضم .استهالك بسیار جدي و سریع دیگ ، پمپ ، مشعل و سایر اجزا را به دنبال خواهد داشت 

آب هاي کشور ، مسدود شدن تمام تأسیسات و از جمله سوپاپ هاي اطمینان و عدم عملکرد به موقع آنها ، و نتیجتاً قرار 
  .گرفتن سیستم تحت فشار ، ممکن است مخاطرات جدي براي اشخاص و سیستم تأسیسات را نیز بدنبال داشته باشد 

یی که سختی آب باالست یا سیستم داراي نشتی است سختی گیر در مسیر ورودي آب توصیه می شود محلهامؤکداً 
،  ده گرددااستف و یا از مواد شیمیایی معلق کننده امالح ، و سیستم طبق برنامه بک واش شود شده ورودي به دیگ نصب

شود تا رسوبات  یگ بازیر دثانیه شیر تخلیه ز 30یا سختیگیرهاي مغناطیسی بین کلکتور رفت و برگشت نصب و هر ماه 
اده از آب با سختی باال داخل دیگ رسوب فچنانچه در اثر است. آب سختیگیري شده به سیستم اضافه گردد  خارج شود و

  . دي اس کلر داخل دیگ را شستشو نمود  توسطگرفته باشد باید کلکتورها از محل فالنج ها باز و 
  

  دودکش  اجراي
  

بادگیر مخصوص نصب شود و باز بودن مسیر دود را کنترل کنید تا بوسیله هیچگونه جسم  روي دودکش در بام سه راهی
  . یا شیء خارجی مسدود نشده باشد 

چنانچه پس از روشن کردن مشعل ، شعله پس بزند ، دلیلی بر عدم انتخاب صحیح مقطع دودکش یا اضافه انتخاب شدن 
ودکش اصالح و یا مشعل با ظرفیتی کمتر تنظیم گردد و کنترل ظرفیت مشعل می باشد که در چنین شرایطی بایستی د

دفترچه شود که موانعی در در دودکش در مسیر مکش دود وجود نداشته باشد و سطح مقطع دودکش با مقادیر این 
  . راهنما کنترل شود
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ی براي محاسبه قطر در جدول بعنوان راهنمای. ارتفاع دودکش و ظرفیت دیگ انتخاب شود  قطر دودکش باید متناسب با
چنانچه ارتفاع اجرا شده دودکش در جدول آورده نشده است می باید .  آورده شده است  CALORدودکش براي دیگ 

  .به روش میان یابی قطر دودکش را تعیین نمود 
  

  

مدل دیگ 
CALOR 

  ) m( ارتفاع اجرایی دودکش در ساختمان 
5  10  15  20  30  40  

  ) cm( قطر استک دودکش 
C45 25  20   -   -   -   -  
C65  -  30  25  -  -  -  
C80  -  35  30  25  25   -  
C120   -   -  35  35  30  25  
C160   -    -  40  35  35  30  
C200   -   -  45  40  35  35  

  
  داخل دودکشادواري تمیزکاري و بازدید 

ه ها و بر روي دودکش دیگ یک عدد دریچه بازدید پیش بینی شده است که بدان طریق بتوان با باز نمودن پیچ و مهر
  . واشر کلین گریت مربوطه درون دودکش را بازدید و نظافت نمود 

  

     
  

  

  مشعل دقیق تنظیمبهره برداري و 
 

فقط باید . شما می توانید از مشعلهاي فن دار گازي یا گازوئیلی استفاده فرمائید  CALORبراي بهره برداري از دیگ 
حداکثر ظرفیت . که ظرفیت مشعل با ظرفیت دیگ و شرایط دودکش و مکش آن هماهنگ انتخاب شود  دقت فرمائید

دقت  .درصد بیشتر از بار حرارتی ساختمان باشد  20مشعل انتخابی معادل حداکثر ظرفیت حرارتی دیگ و این ظرفیت 

 دریچه بازدید دودکش
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باشد و ظرفیت کارکرد مشعل به  کنید رله کنترل مشعل دقیق و منظم کار کند و بوسیله متخصصین مربوطه چک شده
چنانچه ظرفیت مشعل از ظرفیت حرارتی دیگ باالتر باشد مشکالت و عوارض . هیچ وجه از ظرفیت دیگ بیشتر نباشد 

  :زیر را به دنبال خواهد داشت 
  .راندمان دیگ به میزان قابل توجهی افت خواهد نمود و مصرف سوخت دیگ باال خواهد رفت ) الف 
  .از ضمانت خارج خواهد شد  دیگ دیگ دچار آسیب جدي شده ویوب هاي کوره و ت) ب 
  .دماي دود به میزان بیش از حد باال خواهد رفت و ممکن است از این نظر خطراتی پیش بینی نشده را ایجاد نماید ) ج 
  .ممکن است که آب دیگ تبخیر گردیده و فشار سیستم را تا حد بسیار زیادي باال ببرد ) د 

  

A  (در مشعل هاي گازي ، خط گاز رسانی باید کامل و آب  : روي ظرفیت دقیق مورد نیاز مشعل گازسوز گاز نظیمت
بندي و شامل شیر مخصوص گاز ، فیلتر گاز ، شیر برقی سولنوئیدي گاز ، شیلنگ مطمئن و تا نخورده و صاف باشد و 

  . مشعل تراز نصب شود 
  :ظرفیت مشعل براي دیگ می بایست مطابق دستورالعمل زیر عمل گردد به منظور تنظیم دقیق میزان گازرسانی و  
  

بدین منظور . ابتدا محاسبات مقدار گاز مورد نیاز براي تأمین ظرفیت حرارتی مورد نیاز کاربري را انجام می دهیم ) الف 
عدد بدست آمده . مائیم تقسیم می ن 9400را بر عدد ) بر حسب کیلوکالري بر ساعت ( بار حرارتی مورد نیاز ساختمان 

  .برابر با میزان دقیق مصرف گاز مشعل در صورت یک ساعت کارکرد مداوم براي تأمین بار حرارتی مورد نیاز می باشد 
کیلوکالري بر ساعت  120000با حداکثر ظرفیت حرارتی  CP120مدل  CALORPACKچنانچه از پکیج : مثال 

فوالدي این پکیج در حداکثر ظرفیت در یک ساعت کارکرد مداوم آن برابر استفاده می نمائید ، میزان مصرف گاز دیگ 
کیلوکالري بر ساعت بهره  100000اما چنانچه بخواهید همین پکیج را با ظرفیت . متر مکعب می باشد  12.75با 

. متر مکعب خواهد بود  10.64ي کنید ، میزان مصرف گاز این دیگ در صورت یک ساعت کارکرد مداوم آن برابر با بردار
  .عدد بدست آمده در این مرحله براي ما مالك تنظیم مشعل خواهد بود 

  

  .می کنیم  قبل از روشن نمودن مشعل به سراغ کنتور گاز مشعل رفته و رقم فعلی کنتور را بطور دقیق یادداشت) ب 
  

در حین تنظیم مشعل باید اطمینان داشته باشیم که هیچ مصرف کننده دیگري از کنتور گاز مرتبط به مشعل : یادآوري 
  .مصرف نمی نماید 

  

منتظر ) ثانیه دقیق 180(دقیقه  3به مدت . حال مشعل را بدون هر گونه تنظیم قبلی مشخصی روشن می نماییم ) ج 
  .مشعل را خاموش می نمائیم ) ثانیه  180دقیقاً ( دقیقه  3کند و پس از می مانیم که مشعل کار 

  

تفاضل رقم هاي جدید و . مجدداً به سراغ کنتور گاز مشعل رفته و رقم جدید کنتور را بطور دقیق یادداشت می کنیم ) د 
  . قبلی کنتور را محاسبه می نمائیم 

  

 20را در عدد ) بدست آمده از مرحله قبل ( ام شده بود ، تفاضل ارقام دقیقه انج 3چونکه اندازه گیري مصرف گاز در ) ه 
  . بدست آید ) بر حسب مترمکعب در ساعت( ضرب می نمائیم تا میزان مصرف گاز مشعل 

  

 کمتر باشد ، نشان) الف ( رقم یافته شده در مرحله ، از ) فعلی روند کارکرد ( چنانچه رقم مصرف گاز در یک ساعت ) و 
 داراي کسري ظرفیت است  ، نسبت به ظرفیت اعالم شده براي دیگ ، این است که مشعل در شرایط کارکرد فعلیدهنده 

  .در این شرایط به سراغ شیر سولنوئیدي روي خط گاز مشعل رفته و میزان گاز رسانی آنرا به مشعل افزایش می دهیم 
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رقم یافته شده در مرحله ، از ) فعلی روند کارکرد ( ساعت متقابالً با مرحله قبلی ، چنانچه رقم مصرف گاز در یک ) ز 
 ، نسبت به ظرفیت اعالم شده براي دیگ ، باشد ، نشاندهنده این است که مشعل در شرایط کارکرد فعلی بیشتر) الف(

نرا به در این شرایط به سراغ شیر سولنوئیدي روي خط گاز مشعل رفته و میزان گاز رسانی آ .ظرفیت است  اضافهداراي 
  .مشعل کاهش می دهیم 

  

را تا رسیدن به حد برایر شدن ظرفیت حرارتی مورد نیاز و ) ه(تا ) ب(با چند مرتبه آزمون و خطا ، روند مراحل ) ح 
  .ظرفیت گاز رسانی در مشعل تکرار می نمائیم تا به میزان ظرفیت دقیق گازرسانی توسط مشعل  دست یابیم 

  

B  (نسبت هوا به گاز باید بوسیله متخصصین مربوطه بطور دقیق تنظیم گردد بطوریکه  : گازسوز تنظیم هواي مشعل
هیچگونه بوي نامطبوع یا خام سوزي در موتورخانه به مشام نرسیده و شعله بطور موازي با کوره دیگ داراي شرایط بهینه 

 25نباید از ) excess air(ه احتراق در صورت تنظیم مشعل با دستگاه آنالیزور دود ، میزان هواي اضاف. حرارتی باشد 
  .بیشتر شود  100ppmدر دود خروجی از دیگ نباید از ) مونوکسیدکربن( COمیزان گاز  ضمناًدرصد بیشتر شود و 

  

C  (یا  30اگر مشعل گازوئیل سوز است زاویه نازل آن بسته به طول و فرم هندسی کوره  :سوز زوئیل مشعل گا محاسبات
  .و هر سال نسبت به پاك کردن دوده احتمالی در دیگ و دودکش اقدام گردد  شوددرجه گزینش می  45

 

 CALORجدول انتخاب نازل گازوئیلی براي دیگ هاي 

  فشار گازوئیل توسط پمپ  زاویه نازل گازوئیل  قطر نازل گازوئیل  و ظرفیت حرارتی CALORمدل دیگ 
C45                     45000 kcal/h  0.5 mm  45°  10 - 14 bar 
C65                     65000 kcal/h 0.75 mm  30°  10 - 14 bar  
C80                     80000 kcal/h  1 mm  45°  10 - 14 bar  
C120                 120000 kcal/h  1.6 mm  30°  10 - 14 bar  
C160                 160000 kcal/h  2 mm  45°  10 - 14 bar  
C200                 200000 kcal/h  3 mm  30°  10 - 14 bar  

D  ( شعله مشعل فن دار در  .مشعل روي صفحه فلنج مشعلگیر به صورت کامالً تراز و صاف قرار بگیرد  :استقرار مشعل
شعله باید به گونه اي تنظیم شود که روي یک قسمت خاص کوره  .به صورت کامالً موازي تنظیم گردد  کوره دیگداخل 

در شعله باید . صدمه نگردد و باشد تا بدین طریق دیگ دچار تمرکز حرارت نقطه اي ، رسوب  دیگ تمرکز نداشته
  . طول کوره دیگ را طی نموده و پس از آن تمام یا کشته شود  ⅔و در حداکثر حدود راستاي کوره 

  
  و الزامات موتورخانه CALORبهره برداري از دیگ 

  

  :در موتورخانه رعایت تمامی الزامات زیر مؤکداً توصیه می گردد  CALORدیگ  به منظور بهره برداري از
  

A  ( درجه سانتیگراد تنظیم نمایید  40در ابتداي روشن کردن دیگ ، آگوستات مربوط به مشعل دیگ را روي عدد .
   .درجه سانتیگراد برسانید  80الی  70ساعت دماي دیگ را به حداکثر  12سپس به مرور و در طی 

  

B  ( مشعل و پمپ را به طور همزمان روشن کنید.  
  

C  ( چنانچه دیگ بدون آب یا نیمه آب روشن شده از باز کردن آب سرد به داخل دیگ داغ خودداري کنید و به منظور
  .جلوگیري از شوك حرارتی وارده و سرد شدن ناگهانی دیگ داغ ، مشعل و پمپ را همزمان روشن کنید 
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D  ( بسیار زیاد منابع انبساط باز ، پیشنهاد اکید می گردد که براي موتورخانه دیگ بدلیل مضراتCALOR  از منبع
  :برخی دالیل این امر را می توان در موارد زیر برشمرد . انبساط بسته استفاده گردد 

بسیار زیاد از آنها ، منابع انبساط باز که معموالً در سطح بام و در فضاي آزاد نصب می شوند ، بدلیل تبخیر سطحی  -الف
اما در عین حال به دلیل وجود رسوب در آب هاي . همواره جایگزینی آب تازه در سیستم تأسیسات را نیز بدنبال دارد 

کشور ، مسدود شدن تمام تأسیسات و از جمله سوپاپ هاي اطمینان و عدم عملکرد به موقع آنها ، و نتیجتاً قرار گرفتن 
  .ست مخاطرات جدي براي اشخاص و سیستم تأسیسات را نیز بدنبال داشته باشد سیستم تحت فشار ، ممکن ا

منابع انبساط باز که معموالً در سطح بام و در فضاي آزاد نصب می شوند ، داراي اتالف انرژي بسیار باالیی بوده و  - ب
  . هزینه هاي باالي حامل هاي انرژي و سوخت را بدنبال دارد 

  .م از این ناحیه احتمال افتادن اشیاء خارجی در سیستم و انسداد آن را افزایش می دهد بدلیل باز بودن سیست - ج
بدلیل ایجاد میزان باالي رسوب در منابع انبساط باز ، رسوب دار شدن سطوح داخلی اجزاي سیستم تأسیسات و از  - د

هد و همین امر استهالك بسیار جدي جمله دیگ میزان انتقال گرما از دیگ به آب جاري در آنرا را به شدت کاهش می د
  .و سریع دیگ ، پمپ و سایر اجزا را به دنبال خواهد داشت 

به هیچ وجه  CALOR فوالدي دیگ براي بهره برداري ازاستفاده از منابع انبساط باز  و بنابر موارد فوق رویهم رفته
  .توصیه نمی گردد 

  

E  (ها ، پمپ و خصوصاً لوله هاي گاز دقت و کنترل کافی انجام شود و  نسبت به آببندي کامل شیرها ، لوله ها ، فالنج
  .سالیانه حداقل یکبار کنترل گردد 

  

F ( مانومتر نصب شده روي پانل کنترلی دیگ کنترل شود  از روي می بایست به طور منظم و دوره ايآب سیستم  فشار
  . از روشن کردن دیگ بدون آب جداً خودداري شود  . و در صورت کمبود آب ، مقدار آب جبرانی به سیستم اضافه گردد 

  

G  ( مرتب کنترل شود کهbulb  ادوات کنترل دما بر روي پانل کنترلی)در محل خود ) شامل آگوستات و لیمیت کنترل
  .در داخل غالف مربوطه روي دیگ قرار داشته باشند و امکان بیرون آمدن آنها از داخل غالف وجود نداشته باشد 

  
H  (الزامات . نجره به هواي باز و هواکش الزم در موتورخانه براي احتراق مناسب و تهویه موتورخانه منظور شود پ

  .مقررات ملی ساختمان طراحی و اجرا گردد  14هوارسانی به موتورخانه می بایست حتماً مطابق مبحث 
  

I  ( از تخلیه بی مورد و تعویض غیر ضروري آب سیستم خودداري کنید .  
  

J  ( لوله هاي گاز داخل موتورخانه را دقیقاً با کف صابون چک کنید تا نشتی نداشته باشد .  
  

K  ( چنانچه مشعل یا پمپ درست کار نکنند یا داراي صداي غیر عادي گردند ، سیستم را خاموش و به متخصص
  .خودداري گردد از دستکاري تأسیسات موتورخانه بوسیله افراد غیر متخصص  .مربوطه مراجعه فرمائید 

  

L  ( وجود چنین پنجره اي . موتورخانه داراي پنجره کافی به فضاي بیرون به منظور تهویه و تأمین هواي احتراق باشد
نشتی گاز اتفاق بیفتد ، امکان . . . ایمنی کافی به سیستم نیز می دهد که چنانچه در اثر خرابی شیرهاي گاز یا شیلنگ و 

  .ی آن به حداقل برسد تراکم گاز و خطرات تخریب
  

M  ( منظور فرمائید . . . در کف موتورخانه ، کفشوي فاضالب جهت تخلیه سرریز و.  
  

N  ( از قرار دادن مواد آتش زا و مخازن سوخت در موتورخانه خودداري فرمائید.  
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  دیگ خالی نمودن آب
  

ه می بایست در موارد کارکرد عادي دیگ اینچ قرار داده شده است ک ½به منظور تخلیه دیگ در پایین آن یک خروجی 
  .بسته باشد و در مواردي که نیاز به تخلیه دیگ وجود دارد ، شیر رابط آنرا باز نمائیم 
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