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  انتخاب نازل براي مشعل گازوئیل سوز

  فشار گازوئیل توسط پمپ  زاویه نازل گازوئیل  قطر نازل گازوئیل  پکیجدستگاه  حرارتی ظرفیت
65000 kcal/h  0.6 mm  45°  10 - 14 bar 
85000 kcal/h 0.8 mm  45°  10 - 14 bar  

125000 kcal/h  1   to 1.2  mm 45° 10 - 14 bar 
  

شعله مشعل فن دار در داخل  .بگیرد روي صفحه مشعلگیر به صورت کامالً تراز و صاف قرار  مشعلکامالً دقت شود که 
شعله باید به گونه اي تنظیم شود که روي یک قسمت . کوره دیگ فوالدي این پکیج به صورت کامالً موازي تنظیم گردد 

خاص کوره دیگ فوالدي این پکیج تمرکز نداشته باشد تا بدین طریق کوره دچار تمرکز حرارت نقطه اي ، رسوب و 
طول کوره دیگ فوالدي این پکیج را طی نموده و پس  ⅔اید در راستاي کوره و در حداکثر حدود شعله ب. صدمه نگردد 

  .از آن تمام یا کشته شود 
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  اضافه نمودن ضد یخ به آب در گردش سیستم
از پکیج بهره برداري نمی گردد ،  خاصی چنانچه پکیج در فضاي باز است و براي مدت زمان: تذکر بسیار مهم 

 پکیجتأسیسات  داخلی هاي فوالدي و سایر قسمت و ترکیدن دیگ لوله ها از نظر یخ زدن ، یستحتماً می با
 -به هیچ وجه شامل آسیب EMERALDالزم به ذکر است که ضمانت پکیج .  اندیشیده شودالزم  تمهیدات

  . نمی باشدپکیج  هاي ناشی از یخ زدگی در تأسیسات
تأیید و درج شده باشد که این ضد یخ سبب ) اتیلن گالیکول(بسته بندي ضد یخ حتماً دقت نمائید که بر روي  :راهنمائی 

میزان اضافه نمودن ضد یخ در آب سیستم بر اساس حجم آب در گردش . فرسودگی و خوردگی اتصاالت آهنی نمی شود 
  :د سیستم و حداقل دماي هوا در فصول سرد سال در منطقه می باشد و بر اساس جدول زیر انجام می گیر

   

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

  
 EMERALDسختیگیري از آب ورودي به پکیج 

در ورودي آب سختیگیر و فیلتر انواع نصب در این پکیج بدلیل آنکه از مبدل حرارتی صفحه اي استفاده می شود ، لذا 
امالح موجود در آب ورودي  در غیر اینصورت. الزامیست  آبگرم مصرفی مبدل حرارتی صفحه اي وپکیج آب سرد شهر به 

شده و انتقال حرارت در آنرا به شدت کاهش خواهد  صفحه ايباعث رسوب گرفتگی مبدل حرارتی  به مبدل صفحه اي
  . داد

ب از آنها، مقدار کمی پلی فسفات در آب حل این رسوب گیرها داراي بلورهاي پلی فسفات می باشند که پس از عبور آ
  .می شود و محلول بوجود آمده مانع تشکیل کربنات هاي نامحلول شده و از ایجاد رسوب در لوله جلوگیري می گردد
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  ) PJو  Pفقط براي مدل هاي سري (  اتصال منبع انبساط بسته
  . به سیستم متصل گردد از طریق شیلنگ جداگانه  بطورمنبع انبساط بسته  ، می بایست PJو  Pبراي مدل هاي سري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :بدین منظور شیلنگ دو سرکونیک همراه با منبع انبساط بسته ارسال می گردد که باید مطابق مراحل زیر به پکیج متصل شود 
  

  :اتصال شیلنگ به بخش مربوطه روي منبع انبساط بسته  -الف
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  :ربوطه دستگاه پکیج اتصال شیلنگ به بخش م - ب
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  :براي بهره برداري  بسیار مهم دو نکته
  .خودداري کنید اکیداً ز باز کردن آب سرد به داخل دیگ داغ چنانچه دیگ بدون آب یا نیمه آب روشن شده ا) الف 

در محل خود در داخل غالف مربوطه روي ، ادوات کنترل دما بر روي پانل کنترلی  bulbمرتب کنترل شود که ) ب 
  .دیگ قرار داشته باشند و امکان بیرون آمدن آنها از داخل غالف وجود نداشته باشد 
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