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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 



  مونتاژکاورھای سقف
ابتدا می بایست کھ بھ سنسورھای پانل کنترلی توجھ نمائیم . این سنسورھا شامل پیش از مونتاژ کاورھای سقف ، 

  موارد زیر می باشد :

  سنسور کپسولی نمایشگر دمای کارکرد دیگ -١

  سنسور کپسولی ترموستات حد -٢

  سنسور کپسولی ترموستات مشعل - ٣

  سنسور کپسولی ترموستات کارکرد پمپ سیرکوالتور و یا ترموستات مشعل دو مرحلھ ای -۴

  سنسور رزوه ای نمایشگر فشار کارکرد دیگ -۵

  

  

  

  

  

  تمام این سنسورھا می بایست روی بدنھ دیگ مونتاژ گردد کھ در ادامھ توضیح مفصل داده خواھد شد .

سنسور کپسولی 
 مشعلترموستات 

سنسور کپسولی ترموستات پمپ 
سیرکوالتور و یا ترموستات 

 مشعل دو مرحلھ ای

سنسور کپسولی 
 ترموستات حد

سنسور کپسولی 
نمایشگر دمای 

 یگکارکرد د

سنسور رزوه ای 
نمایشگر فشار 
 کارکرد دیگ



  پانل کنترلی را بر روی کاور سمت راست سقف مونتاژ نمود .حال می بایست 

  

  



  لولھ ھای موئین سنسورھای پانل کنترلی از زیر کاور سقف بیرون آورده شوند .حال می بایست کھ 

  

  

  



حال می بایست کاور سمت راست سقف را بر روی کاور جانبی راست و قطعھ واسطھ مونتاژ نموده و پیچ ھای 
  خودکار مربوطھ را بھ طور کامل سفت نمائیم .

  

  



  مونتاژ سنسورھای پانل کنترلی بر روی دیگ

اینچ روی دیگ   1/4بھ   1/2را بر روی قطعھ  سنسور رزوه ای نمایشگر فشار کارکرد دیگابتدا می بایست  -١
  بھ طور کامل سفت نمائیم .  ١۴مونتاژ نموده و توسط آچار نمره 

  

سنسور رزوه ای نمایشگر فشار 
را بر روی قطعھ  کارکرد دیگ

اینچ روی دیگ   1/4بھ   1/2
مونتاژ نموده و توسط آچار نمره 

 بھ طور کامل سفت نمائیم  ١۴



  در مرحلھ دوم می بایست سھ تا از سنسورھای کپسولی را بھ داخل غالف بزرگ مربوطھ داخل نمائیم . -٢

  

  

  

سھ تا از سنسورھای 
کپسولی را بھ داخل غالف 
 بزرگ مربوطھ داخل نمائیم



  می بایست آخرین سنسور کپسولی را بھ داخل غالف کوچک مربوطھ داخل نمائیم . در مرحلھ نھایی -٣

  

  

  در این حال مونتاژ سنسورھای پانل کنترلی بر روی بدنھ دیگ تکمیل گردیده است .

آخرین سنسور کپسولی را 
بھ داخل غالف کوچک 

 مربوطھ داخل نمائیم



 چپ مونتاژکاور سقف

  .متصل نمودداخل و می بایست شیارھای کاور سقف چپ را بھ پیچ ھای خودکار کاور راست سقف منظور  این بھ

 

 



ھای روی کاور سقف راست قرار بگیرد . در فاصلھ روی ساقھ پیچکاور سقف چپ  یبدین منظور می بایست کھ شیارھااما   

  

 

 

صلھ ای کھ شیارھا فا
 دنبیفت نآروی باید 



ژ می نماییمکاورھا قرار  داده و آنرا بھ نحو درست مونتا عھمجمو راروی چپحاال کاور سقف   

 

 

 



 .می چسبانیم  دیگرکاور ھ ا قرار داده و بپیچ ھ ساقھ خالی فضایحاال شیارھا را روی 

 
 

.کار مربوطھ را بھ صورت کامل سفت می کنیم دخونھایتاً پیچ ھای   

 



 در این مرحلھ کار بھ اتمام می رسد .

 

  



  : 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 

  


