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  ® CALOR دیگ و پانل کنترلی کاورهامجموعه دستورالعمل نصب 

  نصب عایق حرارتی بدنه دیگروش  -1
  نصاب گرامی/ مشتري 

به منظور نصب ، آنرا به نحو صحیح . در جعبه لوازم دیگ ، به مقدار کافی عایق حرارتی از جنس پشم شیشه تحویل داده شده است 
  .تمام جزئیات روي بدنه دیگ ، از داخل پشم شیشه بیرون بیاید دقت نمائید که می بایست . به دور دیگ می پیچانیم 

  

  .ر روي پشم شیشه گره زده و آنرا بر روي بدنه دیگ کامالً فیکس نمائید ببه هر نحو صحیح سپس مفتول فلزي را 

  



  دیگ کاورهاينصب روش  - 2
  .کاور جلوئی را بر روي درب جلوي دیگ مستقر نموده و جهار عدد مهره هاي آنرا محکم می نمائیم ابتدا 

  

  .پس از استقرار دیگ بر روي فونداسیون سیمانی محکم ، کاور جانبی چپ را بر روي دیگ مونتاژ می نمائیم  - 1

  

  :توضیحات مهم 

مونتاژ کاورهاي جانبی می بایست که هر دو لبه جلو و عقب کاور جانبی ، در بین شکاف خم تیوب شیت جلو یا به مظور   -الف
 .عقب قرار گرفته و سپس کاور جانبی از بین همین شیارها به سمت پائین هدایت می شود 
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  :توضیحات مهم 

هر دو لبه جلو و عقب کاور جانبی ، در بین شکاف خم تیوب شیت جلو یا  به مظور مونتاژ کاورهاي جانبی می بایست که  -الف
  .به سمت پائین هدایت می شود از بین همین شیارها عقب قرار گرفته و سپس کاور جانبی 

  .در بخش پائینی نیز کاور جانبی بر روي نبشی مربوطه مستقر خواهد شد  – ب 

 

  

به داخل از قسمت پائینشان لبه هاي کاور جانبی 
در پس کاور سشیار تیوب شیت ها وارد شده و 

 .می شود  بردهبه سمت پائین راستاي شیار 

لبه پائینی کاور جانبی روي 
 .این نبشی ها مستقر می شود 
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  .به طریق مشابه با مرحله قبلی ، کاور جانبی راست را نیز بر روي دیگ سوار می کنیم  - 2

  

  



  .حاال هر دو کاور جانبی بر روي دیگ مونتاژ گردیده است 

  

دو عدد پیچ هاي و  پشت کاورهاي جانبی قرار داده و سپسحال می بایست که قطعه واسطه وصل کننده کاورهاي جانبی را 
  .نمائیم  خودکار بین قطعه واسطه و کاورهاي جانبی را نیز محکم می

  

به کاور از پشت اتصال قطعه واسطه 
  توسط پیچ خودکارجانبی چپ 

به کاور از پشت اتصال قطعه واسطه 
  توسط پیچ خودکار راستجانبی 



حاال زمان مونتاژ کاور سقف بر روي کاورهاي جانبی می باشد اما می بایست که پیش از آن لوله هاي موئین مربوط به سنسورهاي 
  . مختلف پانل کنترلی را در غالف هاي مربوطه بر روي بدنه دیگ مونتاژ نمائیم 

  

  

  

  

 سنسورهاي پانل کنترلی

غالف هاي روي دیگ که سنسورها 
 .داخل آنها وارد شوند باید به 
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عدد سنسورهاي ذکر شده  5عدد پین و کلیپس به کاور سقف متصل می کنیم به گونه اي که تمام  3پانل کنترلی را توسط   - ب
  .در بند قبل از دریچه کاور سقف نیز عبور کنند 
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  . عدد قطعه پالستیکی روي غالف آگوستات دیگ را از محل مربوطه بردارید  2هر   - ج

) ج(آگوستات پمپ ، ) ب(آگوستات دیگ ، ) الف(عدد سنسور کپسولی انتهاي لوله موئین مربوط به  3در داخل یکی از آنها  -  1
  . مانومتر دیگ را از میان شیار این قطعه پالستیکی غالف عبور دهید - همینطور کپسول دماسنجی ترمو

  . را عبور دهید )  Limit control( از داخل شیار قطعه پالستیکی غالف دیگر ، سنسور کپسولی مربود به کنترل حد  –  2
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  . عدد قطعه پالستیکی را روي غالف آگوستات دیگ را از محل مربوطه جایگذاري نمائید  2هر   - 3

  

بطور کامل  14اینچی مربوط به ترمومانومتر دیگ را به داخل تبدیل روي دیگ پیچانده و توسط آچار تخت شماره  ¼پایانه  - 4
  .سفت نمائید 
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سنسورهاي پانل کنترلی به نحو صحیح در محل مربوطه تمامی با انجام این دستورالعمل ، همانطور که مالحظه می فرمائید 
  .جایگذاري شده اند 

  

  ) فنري و کلیپس برنجی توسط پین(  .حاال می توانید کاور سقف را نیز بر روي کاورهاي جانبی مونتاژ نمائید 

  



پس از آنکه از وارد شدن سنسورهاي تابلو کنترلی به داخل غالف مربوطه اطمینان حاصل شد ، کاور سقف را بر روي کاورهاي 
  .جانبی دیگ و قطعه واسطه واصل مربوطه توسط پیچ هاي خودکار مونتاژ می نمائیم 

  

  



  : تابلو کنترلی این دیگ داراي سه ورودي و خروجی می باشد 
  برق خروجی از تابلو به پمپ سیرکوالتور) ج       برق خروجی از تابلو به مشعل ) ب       برق اصلی ورودي به تابلو) الف 

منظور در کاور سقف و حال می بایست که کابل هاي برق تابلو کنترلی را از داخل کانال هاي مخصوص کابل برق که بدین 
  .کاورهاي جانبی پیش بینی شده است ، گذر دهیم 

  
  .می بایست که کابل ها را از داخل کانال کاور سقف گذر دهیم  در گام اول

  



  . در این مرحله باید کابل را از داخل کاورهاي جانبی گذرانده و سپس از سوراخ پایینی آنها خارج نمائیم 

  
  .تکمیل نمائیم دقیقاً را  دیگکشی  کابلکاور گذرانده و  برق روي از داخل کانال هاينیز کابلها را  سایربه همین روش می بایست 

  


