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  EMERALD بخش هاي مختلف پکیجدمائی تنظیمات 
پکیج بر  آگوستات تنظیم دماي دیگ : توسط ترموستات تابلوي دستگاه دیگ پکیجتنظیم دماي کارکرد ) الف 

قرار  ) درجه سانتیگراد  75نهایتاً  اضطراريدر مواقع  ( درجه سانتیگراد 70الی  60بر روي دماي  روي تابلوي دستگاه
  .ز خواهد بود یرادیاتورهاي سالن استخر ن آب جاري در که این دما همان دماي .داده شود 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 

  ذیلبق جدول ط: مربوطه ترموستات هايتوسط  آب جکوزي دماي و همچنین استخر آبدماي  تنظیم) ب 

  

تنظیم گردد درجه سانتیگراد 70الی  60  

تنظیم  ترموستات
 دماي آب استخر

تنظیم  ترموستات
 دماي آب جکوزي
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. تنظیمات دماي آب استخر و جکوزي از طریق ترموستات هاي مربوطه داخل دستگاه به سادگی انجام خواهد شد
زیر  رالعملدستو جدول توسطتواند  و همینطور دماي هواي سالن استخر میو جکوزي  تنظیم دماي آب استخرراهنماي 

  : صورت پذیردنیز 
  
  

  )آگوستات استخر (دماي آب استخر   نوع کاربري استخر
   ) نیاز مورد و حسب(  درجه سانتیگراد 34الی  24  منازل مسکونی کاربري  استخر 

  ) نیاز مورد و حسب(  درجه سانتیگراد 40الی  29  درمانی آب کاربري استخر
  ) نیاز مورد و حسب(  درجه سانتیگراد 37الی  29  انسالمند کاربري استخر

  ) نیاز مورد و حسب(  درجه سانتیگراد 35الی  28  ها هتلاستخر 
  ) نیاز مورد و حسب(  درجه سانتیگراد 45الی  39  )در صورت وجود (  ها جکوزيانواع 

  
  

عامل  چندبه  )جدول فوق الذکر (  دماي استخر و جکوزي دقیق تنظیمو یادآوري است که به ذکر الزم 
  : زیر بستگی دارد

  

  .بهره برداري می شود  که در آن فصل از استخری فصل) الف 
  

   تا استخر )در تصفیه خانه (  دستگاه پکیجفاصله ) ب 
  

 هدر رفتیعنی میزان ( منتقل کننده آب استخر تا دستگاه پکیج و بالعکس لوله هاي  حرارتی عایقکاريکیفیت ) ج 
  ) به محل بهره برداري تا از خود پکیج آب لوله هاي انتقال هايمسیر خود در گرم استخر یا جکوزيآب دمایی

  

  مصرفی آبگرم  مطلوب یدمایتأمین 
است که  ذکربه  الزم یک نکته اما .د رنداهم  تنبوده و ضروردماي آبگرم مصرفی به طور مستقل امکانپذیر  دقیق تنظیم

 دماي تنظیمیحد تا ( از حالت سرد اولیه و جکوزي استخر آب در حال گرم نمودن اولیهپکیج شما  کهزمانی احتمال دارد
چندان مطلوب و ایده آل  سرویس هاي بهداشتی و دوش هاي استحمام ، دماي آبگرم مصرفی ، است )ترموستات توسط
خود  شگرمای و اصلی بخش اعظم انههوشمند اتوماتیک و به طور دستگاه در این حالت آن است کهعلت این امر  . نباشد

و رادیاتورها  دادهاختصاص  ) به شمار می روند اساسیاولویت  همواره که(  آب استخر و جکوزي سریعتر گرم نمودن بهرا 
گرمتر شدن آب استخر و جکوزي ،  با به تدریج اما.  دارند راو آبگرم مصرفی در اولویت هاي بعدي گرمایشی دستگاه قر

  . آب گرم مصرفی نیز باالتر رفته و استفاده از آن مطلوبتر خواهد شد و استمرار پذیري  دمایی کیفیتتدریجاً 
و  مستمرو استفاده  برداريبهره  از این به بعد د ،نباشرسیده به دماي تنظیمی  و جکوزي که استخر زمانی نهایتاً تا اینکه

 بی نقصکامالً ایده آل و  در استخر نیز فی براي دوشهاي حمام و سرویس هاي بهداشتیاز آب گرم مصر طوالنی مدت
  .خواهد گردید 

ترموستات  روي(تا زمانیکه استخر و جکوزي به دماي تنظیمی ممکن است  که یادآور می شودمجدداً  
د کاستی وجو کم و يتا حد از آبگرم مصرفی طوالنی مدتدر بهره برداري ) نرسیده باشند مربوطهي ها

به دماي تنظیمی ، مشکل ) خر تسا علی الخصوص( جکوزي با رسیدن دماي استخر و  اما. داشته باشد 
 اختصاصدر  اولزیرا اولویت  .آبگرم مصرفی به طور کامل رفع خواهد شد  مستمر و طوالنی مدت تأمین

  .د نمی باشاستخر و جکوزي  بخش هاي ، پکیج چند منظوره ي مختلف اینبه بخشهاگرمایش 
  


