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 EMERALDپانل کنترلی پکیج کلی اجزاي  معرفی
  
 

 کلید روشن و خاموش مجموعه دستگاه پکیج و مشعل - 1
 .می باشد ) شامل پمپ شماره یک و شیر برقی شماره یک( صرفاً مربوط به عملکرد بخش استخر :  استخرکلید  - 2
 .تأمین آبگرم مصرفی می باشد و  جکوزي تأمین ، رادیاتورها ، تأمین مشعل روشن کردن عملکرد: منظوره چهارکلید  - 3
  فیوز حفاظت الکتریکی مشعل - 4
  اول دستگاه سیرکوله فیوز حفاظت الکتریکی پمپ - 5
  دوم دستگاه سیرکوله فیوز حفاظت الکتریکی پمپ -6
درجه سانتیگراد باال  90یش از تا به حد ب آب دیگ دستگاه ،مواردیکه به هر دلیلی دماي  در(  90ºC ترموستات حد - 7

  ) . دستی این کلید ، روشن نخواهد شد  resetنموده و تا رفع عیب دستگاه و قطع  به صورت خودکار مشعل را ، برود
  دماي کارکرد مشعل پکیج تنظیمترموستات  - 8
  استخر آبدماي  نشانگر - 9

  فشار و دماي کارکرد دیگ دستگاه نشانگر - 10
  )در صورت وجود (  جکوزي آبدماي  نشانگر - 11
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  )بر روي تابلو کنترلی (  فیوزهاي اقالم برقی دستگاه
کارکرد فیوز . فیوز یک قطعه الکتریکی می باشد که وظیفه آن حفاظت الکتریکی از انواع الکتروموتورها می باشد اساساً 

بیش از آمپراژ مجاز مربوطه می  بدین صورت است که چنانچه به هر دلیل ممکن ، یک الکتروموتور در حال مصرف برق
الکتروموتور وارد شود ، فیوز مربوطه به آن الکتروموتور می سوزد و  داخلی باشد ، قبل از آنکه آسیب جدي به سیم پیچی

 شیشه اي ،فیوزها در انواع متنوع از قبیل فیوز فشنگی ، فیوز  .بدین طریق برق ورودي به آن الکتروموتور قطع می گردد 
  . موجود می باشند . . . و  نیاتوريفیوز می

از دو دستگاه الکتروپمپ داخلی خود ، و همچنین مشعل دستگاه ، مجموعاً داراي  الکتریکی این پکیج به منظورحفاظت
در صورتیکه هر یک از اقالم مذکور دچار مشکل شده باشد و شدت جریان . آمپري می باشد  4شیشه اي سه فیوز 

  .خواهند گردید الکتریکی اقالم محافظت  نتیجتاً ر از این اقالم عبور کند فیوز مربوطه سوخته وآمپ 4الکتریکی بیش از 

  
نوع فیوزهایی که در تابلو کنترلی این پکیج از آن استفاده می گردد ، از نوع فیوز هاي شیشه اي می باشد که با پیچاندن 

وان به فیوز شیشه اي دست یافته و آنرا مورد بازدید و بررسی ، می ت) در جهت نشان داده شده ( پایه نگهدارنده فیوز 
  .قرار داده و در صورت سوخته بودن رشته داخلی آن ، اقدام به تعویض آن فیوز نمود 

  

پمپ دومفیوز  فیوز مشعل  

پمپ اولفیوز   
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  )بر روي تابلو کنترلی ( هاي دستگاه ترموستات 
به منظور حفاظت از صحت ( ی ترموستات یک قطعه الکتریکی است که وظیفه آن تنظیم دمائی یا محدودیت دمائاساساً 

  .و جلوگیري از هر نوع آسیب رسی به دستگاه و کاربران آن می باشد ) و سالمت دستگاه 
و هم از ترموستات ) تنظیم دماي کارکرد مشعل دیگ ( در تابلو کنترلی این پکیج ، هم از ترموستات تنظیم شونده 

  .استفاده گردیده است )  Limit Controlموسوم به  (درجه سانتیگراد  90محدود کننده دمائی 
  

  
  

  .درجه سانتیگراد تنظیم نمائید  70الی  60تأکید می گردد که دماي کارکرد ترموستات مشعل دیگ را بر روي حداکثر 
تنها وظیفه ترموستات حد این است که در مواردیکه به هر دلیل  ) : Limit Thermostat( وظیفه ترموستات حد 

،  )خاموش نکرده است آنراترموستات تنظیم دماي مشعل نیز  (درجه سانتیگراد  باال رفته است  90یش از دماي دیگ تا ب
 با گذر زمان و در این حال. برق رسانی به مشعل دیگ را به طور کامل قطع می نماید وارد عمل شده و به طور خودکار 

 دستی Resetفقط به صورت  مدار برقد و این ، باز هم مشعل پکیج روشن نخواهد ش سیستمعلیرغم پائین آمدن 
کردن این ترموستات نیز به این صورت است که به پیچاندن قطعه  Resetنحوه  .خواهد شد  برقرار ترموستات حد

  .پالستیکی روي ترموستات حد و فشار دادن دکمه پالستیکی روي این ترموستات ، مدار مجدداً متصل خواهد شد 

  

 ترموستات حد
 تنظیم دمايترموستات 

 کارکرد مشعل دیگ

دستی  Resetدکمه 
  روي ترموستات حد
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  کنترلی تابلو  نمایشگرهاي
  .زیر را بر عهده دارند  وظایفبر روي تابلوي کنترلی دستگاه ، دو یا سه نمایشگر فشار و دما وجود دارد که 

  نمایش دماي آب استخر ) الف 
  نمایش دماي آب دیگ پکیج) ب 
  نمایش فشار آب دیگ پکیج) ج 
  )فقط در صورت وجود ( نمایش دماي آب جکوزي ) د 

  

  
  
  
  

 دبای ي تابلو کنترلی ،و نمایشگرها فوق الذکر یادوات کنترل Bulbه کلیه ادآور می گردد کی
  . و به هیچ وجه از غالف مربوطه خارج نگردند شدهدر غالف مربوطه در دیگ یا مبدل ها وارد 
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   پر کردن پکیج و سیستم گرمایشی
را باز می نمائیم تا کل سیستم و لوله ها  )یا هر نوع سیستم گرمایشی ( ها رادیاتورشیرهاي ورودي و خروجی به  - 1

  .در صورت استفاده از رادیاتور ، شیرهاي رفت و برگشت آنهم باز شود . آماده پر شدن باشند 
قبل از اقدام به پر کردن سیستم پکیج و تأسیسات لوله کشی کنترل کنید که داخل لوله  : تذکر بسیار مهم 

در  رسوب گیر پلی فسفات الزاماً می بایستضمناً  .و خاك نباشد رادیاتورها هیچ گونه براده ، شن ها و 
  .ده باشد گردینصب پرکن سیستم آب ورودي 

  

بهتر است  .اطمینان حاصل نمائید  AIR VENT قرمز رنگ در زمان پر کردن سیستم از باز بودن دریچه پالستیکی - 2
  .باقی بماند  باز در هنگام کار دستگاه نیز به همین حالت یري اتوماتیکدرپوش پالستیکی شیر هواگکه 

  

   .برسد ) بار  1حدوداً ( بار  1.5تا  1فشار سنج به عددي بین  آب وارد سیستم شده و را باز نموده تاپکیج  شیر پر کن - 3
  

شیر پرکن محل 
 سیستم گرمایشی

تخلیه شیر محل 
 سیستم گرمایشی

Air vent 
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  .اطمینان حاصل نمائید  نسبت به بررسی سیستم اقدام و از نداشتن هر گونه نشتی در کل سیستم لوله کشی - 4
  

، بار را نشان داد  1.5تا  1هر زمان فشار سنج . در حین پر شدن سیستم به فشار سنج روي پانل کنترلی دقت کنید  - 5
  .پر کردن با آب را متوقف کنید با بستن شیر پرکن ، 

  
   پکیج و سیستم گرمایشی هواگیري

  

  .یري رادیاتورها اقدام نمائید نسبت به هواگ ، پس از اطمینان از پر بودن سیستم
 قرمز رنگ  از باز بودن دریچه پالستیکی قبل از هواگیري مجدداً. تکنسین حرفه اي انجام شود هواگیري باید توسط 

AIR VENT  اطمینان حاصل نمائید روي پکیج.   
. ه در چرخش باشد دقیقه آب در سیستم مدار بست 10جهت اطمینان از هواگیري بهتر است پمپ روشن و حداقل  - 1

  :به صورت زیر عمل می کنیم   بدین منظور
 . قرار دهید  1را روي  POWERابتدا کلید  -الف
 .قرار دهید  1را روي  POOL و همینطور MAINسپس کلید  - ب
پمپ شروع به ، پکیج  زیاد تا بدون گرم شدنهید قرار د درجه سانتیگراد 45روي درجه گردان تنظیم دما را  - ج

  .نماید  لهسیرکو
  

یا ( بار  0.5به روي گیج نمایشگر وقتی فشار . در اینصورت فشار کاهش خواهد یافت . رادیاتورها را هواگیري کنید  - 2
  .کاهش یافت پکیج را به صورت زیر خاموش کنید ) کمتر 

 .قرار دهید  0را روي  POOLو  MAIN هايابتدا کلید - الف

  .ید قرار ده 0را روي  POWERسپس کلید  - ب
  . بار را نشان دهد  1.5تا  1 مجدداً آب به پکیج اضافه کنید تا فشار سنج عددي بین با باز کردن شیر پرکن ،  - 3

وقتیکه فشار سیستم کاهش یافت ، مجدداً مراحل گفته شده . را به کار اندازید  هاپکیج و پمپ مشابه با مرحله اول ،  - 4
بار پس از هواگیري به  هر. بار بماند  1.5تا  1تم حرارتی به صورت یکنواخت روي را تکرار کنید تا اینکه دیگر فشار سیس

  .بار برسد  1.5تا  1پرکن را باز کنید تا فشار به حدود  هايمنظور تأمین فشار داخلی مورد نیاز ، شیر
  

ساعت پس از  48نیز  براي هواگیري کامل سیستم باید کل سیستم را یکبار پس از به دما رسیدن دیگ و یکبار دیگر - 5
همانطور که گفته شد فشار داخل سیستم در حالت خاموش سیستم در حدود . اولین کارکرد و مدار بسته هواگیري نمود 

بار  2نیز حداکثر به حدود ) درجه سانتیگراد 65الی  60دماي ( عادي بار است که نتیجتاً در حالت کارکرد 1.5تا  1
  .بار خواهد رسید  1.5الی  1ساعت پس از اولین کارکرد ، به عدد  48پس از هواگیري خواهد رسید ، که البته مجدداً 

فشار آب سیستم می بایست به طور منظم و دوره اي از روي مانومتر نصب شده روي پانل کنترلی دیگ کنترل شود و  - 6
  .دون آب جداً خودداري شود از روشن کردن دیگ ب. آب جبرانی به سیستم اضافه گردد  يدر صورت کمبود آب ، مقدار

 

  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
 

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


