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 نصب، استفاده و نگهداری از مجموعه هیتر های گروه صنعتی اسکندریراهنمای 

 

معتبر در  یکار آموز مهنایباتجربه که گواه یتوسط نصاب ها اینصب شرکت و  پیتوسط اک دیبا یاسکندر یساخت گروه صنعت یها تریه یتمام

شرکت فکس شده و نصاب مربوطه  یبرا داریتوسط خر دیمشخصات نصاب با .داشته باشند نصب گردد یو حرفه ا یاز سازمان فن ساتیتاس نهیزم

 داریمتوجه خر قایمهم دق نیا تیعدم رعا تیاست مسول یعینامه ممهور توسط شرکت سازنده تایید صالحیت گردد طب ایو  مکتوببه صورت  دیبا

 . دهد رائها ه شخص خریدارب یل کردن گارانتافع یبرارا الزم های آموزش  ،بعد از نصب دینصاب مربوطه با .است

 

 ( یسفارش توسط مشتر رتآرارات : )در صو یلییگازو یها تریقابل شستشو بودن ه

و هم از  رونیهم از ب ینوع بخار نیباشد ا یز و بسته شدن مل بوده و قابل بانپ چیآرارات از دو طرف به صورت ساندو یلییگازو یها تریه بدنه

 دادبا باز کردن تعنیز داخل دستگاه در و  ماییدندستگاه را باز  یرونیبدنه ب دیتوان یو مهره شما م چیپ یبوده و با باز کردن تعداد محدود یجیداخل پ

  .گرددیقابل استفاده م تریه چیپ یو دوباره با بستن تعداد محدود ماییدن زیدستگاه را از دو طرف تممی توانید  لیداخل کو چیپ یمحدود

 

 :  یلییگازو یها تریهاز روش استفاده 

صافی )فیلتر(  دیکن یم تفادهاس یلییمطالعه نموده و سپس اگر از مشعل گازو قیمشعل را به طور دق یدستگاه ابتدا دفترچه راهنما یراه انداز یبرا

با  1/25و یا  1نازل شماره  یکالر لویک 000/100 یاسم تیبا ظرف یها تریه یبرا دیدر نظر داشته باش .ل متصل نماییدو نازل مناسب را به مشع

 250/000 یها تریه یدرجه و برا 60 هیبا زاو 2یا  و 1/75نازل شماره  یکالر لویک 000220/ یاسم تیبا ظرف یها تریه یدرجه و برا 60 هیزاو

 ساتیکارکرد آن توسط تاس زمیالزم است قبل از اتصال مشعل مکان .باشد یدرجه مناسب م 60 هیبا زاو 2/25و  2آرارات نازل شماره  یکالر لویک

 .باشد یآن نم حیبر کارکرد صح لی( دلیلییو چه گازو یصرف آکبند بودن مشعل )چه گاز .قرار گرفته سپس استفاده گردد یکار ماهر مورد برس

 . دیینما نصب حینسوز را به طور صح یمخصوص به آن متصل نموده و واشرها نگی، مشعل را به ر یبعد از بررس

 

 :  یگاز یها تریاستفاده از ه روش

صافی )فیلتر( و  دیکن یاستفاده م یمطالعه نموده و سپس اگر از مشعل گاز قیمشعل را به طور دق یدستگاه ابتدا دفترچه راهنما یراه انداز یبرا

باید  یکیلو کالر 100/000 یاسم تیبا ظرف یها تریه یبرا دیدر نظر داشته باش .دییفرما هیباالنسر گاز ته نیمخصوص و همچن یپرس لنگیش

 . دارند ، از این قطعاتمیفروشند که لوازم موتورخانه یاکثر کسان دیکن هیته 1/2 یعدد مغز 3، 1/2 باالنسر  ، 1/2 ی، صافدر متراژ الزم شلنگ 
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مناسب  نچیا 1 یعدد مغز 3و  نچیا 1و شلنگ و بالنسر  یصاف یکالر لویک 250/000 و یکالر لویک 220/000 یاسم تیبا ظرف یها تریه یبرا

قرار گرفته سپس استفاده گردد صرف آکبند  یکار ماهر مورد برس ساتیکارکرد آن توسط تاس زمیمکان ،الزم است قبل از اتصال مشعل .باشد یم

مخصوص به آن متصل نموده و  نگی، مشعل را به ر یبعد از بررس .باشد ین نمآبر کارکرد صحیح  لی( دل یلییزوگاو چه  یبودن مشعل )چه گاز

 . دیینصب نما حیسوز را به طور صحن یواشرها

 

 نحوه اتصال برق مشعل و ترموستات سالن : 

سمت چپ جهت اتصال  نالیترم دیریتابلو برق قرار بگ یکه رو به رو یوجود دارد هنگام یکیپالست نالیعدد ترم 2 تریتابلو برق ه نییدر قسمت پا

مربوطه  نالیمشعل را به ترم میس .اند دهیمشخص گردباشد که با برچسب  یمشعل م میسمت راست محل اتصال س نالیبه ترموستات سالن و ترم

سمت چپ  نالیترم .دیوصل کرده ا نالیفاز ترم هیمربوط به فاز را به پا میمشعل س یکه طبق دفترچه راهنما دیحاصل کن نانیو اطم دییوصل نما

 تنظیم خواهد نمود.محیط  رارت دلخواه شما را درقرار گرفته و درجه حدر داخل محیط  ی باشدممربوط به ترموستات سالن نیز 

سالن  موستاتتر یگردد به دفترچه راهنما یترموستات سالن وصل م یها هیاز پا کیبه کدام نالیاز ترم یخروج میدو س نکهیجهت اطالع از ا

خاص  یونیاتوماس ایو  یتالیجیاز ترموستات د یتصنع یها کارگاه یا وها  یمرغدار ایاز گلخانه ها  یکه در برخ دیدقت داشته باش .دییمراجعه فرما

تکه  کی زا به طور موقت دیتوان یم دیکن ینصب مخصوص به خود را دارند چنانچه از ترموستات سالن استفاده نم طیگردد که شرا یاستفاده م

 تریتست دستگاه بوده و استفاده دائم از ه یبرا طیشرا نیکه ا دیدر نظر داشته باش دییاستفاده نما نالیترم هیروکش دار جهت اتصال دو پا میس

 . است نیبدون ترموستات سالن ممنوع بوده و مشکل آفر

را به  یآمپر موجود در تابلو برق متصل نمایید و اول برق ورود 25ا ی 16 وزیف نییسه فاز به قسمت پا یرا در دستگاها یورود یبرق اصل یفاز ها

تکه کابل کوچک از تابلو برق خارج  کیتکفاز  ی، در دستگاههادییسمت راست تابلو برق وصل نماموجود در  RTP یها نالیترم نییقسمت پا

 یرا از تابلو جدا و فاز و نول ورود میتکه س نیلطفا ا دیکنرا وصل  یبرق ورود دیاست که شما با یکابل کوچک نشان دهنده محل نیگردد ا یم

دقت  دیینما یجدا خودار یورود میکوچک به س میاز لنت کردن س دیینصب نما میو مطابق با فاز و نول همان س میهمان س یدستگاه را به جا

 . به نول وصل گردد گرددیم یهمنت RTPکه به  یمیگردد به فاز و رشته س یم یکه به فیوز منته یمیکه رشته س دییفرما

تا  30ترموستات سمت راست با رنج  دیریگ یتابلو برق قرار م یرو به رو یاست وقت هدیگرد هیداخل تابلو برق دستگاه شما دو عدد ترموستات تعب

باد سرد در  دنیچیاز پ یریگدستگاه را بر عهده دارد جهت جلو یل استارت فن هارکنت فهیاست وظ دهیدرجه که با کلمه فن مشخص گرد 110

بعد از روشن شدن مشعل و بعد از  هیدستگاه چند ثان یبرق و سوخت الزم است که فن ها یاز اتالف انرژ یریگجهت جلو نیداخل سالن و همچن

 یقرار مدرجه  50 یوشما درجه ترموستات فن را ر یلذا وقت .دییشروع به حرکت نما، گرم شد یو کورده دستگاه به اندازه کاف یجداره داخل نکهیا

درجه گرم  50 اطراف کوره دستگاه حدود طیمح نکهید بلکه بعد از انکن یه حرکت نمبعد از روشن کردن دستگاه بال فاصله فن ها شروع ب دیده

فن ها بالفاصله  زیبعد از خاموش شدن مشعل ن دیینما یگرم را آغاز م یخودکار شروع به حرکت کرده و پمپاژ هوا کیشد فن ها به صورت اتومات

 60تا  45 یرو دیموستات فن ها بادهند معموال درجه تر یارکرد خود ادامه مبه ک کیو تا خنک شدن کوره به صورت اتومات دنستیا یاز حرکت نم

 .ردیقرار گدرجه 

 



 

3 

www.eig-shop.com 

 

 

 یشامل گارانتدر نتیجه و  اال خواهد بودبفن احتمال خرابی و سوختن ترموستات فن ،  ینکردن رنج دمام تیصورت رعادر توجه فرمایید که لطفا 

 . ازدسشما وارد خواهد  یترهبه  یریذصدمات جبران ناپ چنین ممکن است ، همخواهد شدننیز 

 اتترموست، کارایی باشد یدرجه م 300تا  50 ماییدرنج  یاست و دارا دهیمشخص گرد یمنیترموستات دوم در سمت چپ قرار گرفته و با کلمه ا

کار خاموش مشعل را به صورت خود ود،رباالتر  دهش عیینتشما توسط که  یمشخص زانیمدرجه حرارات کوره از  مانی خواهد بود کهزبرای  یمنیا

 ه) من جمل یلیکه درجه حرارت کوره به هر دل یدر صورت دیقرار ده 150درجه  یرا رو یمنیبه عنوان مثال چنانچه شما ترموستات ا واهد کرد.خ

سالن و محیط  طیشرا،  به تناسب نوع دستگاه یمنیموستات اتر .گردد یباالتر رفت مشعل به صورت خودکار خاموش مدرجه  150فن ها( از  یخراب

باید درجه  60تا  45درجه  یروها استاندارد فن و درجه  200تا  150 یاستاندارد مشعل رو مایدچنین هم . ردیگ یدرجه قرار م 200تا  100 یرو

 .ردیقرار بگ

قدار متر از باال یشماره ها یده است چنانچه درجه فن روتابلو برق دستگاه مشخص ش یرو وقف یعمل شود درجه ها اًقیدو مورد دق نیا هحتما ب

 هیآمپر تعب 2 وزیعدد ف کی یاصل وزیتابلو برق دستگاه عالوه بر ف یرو .خواهد شد یآتش سوز ایمنجر به سوختن فن و  ردیقرار بگ نوشته شده

الزم  دیاستفاده کنفن دستگاه از که در تابستان مایلید فقط  ورتیصباشد در  یکنترل برق مشعل دستگاه م وزیف نیا یاصل فهیاست وظ دهیگرد

 ایم از تابستان و عا یطیشرا چیکه در ه دیدر نظر داشته باش تا مانع از کارکرد ناگهانی مشعل شود. دیرا در حالت قطع قرار ده وزیف نیاست ا

را به مشعل متصل  لییازوگ ایگاز  ، منبعیمنیموارد ا یتمام تیمشعل و با رعا یابه صورت دائم کار کنند. طبق دفترچه راهنم دیزمستان فن ها نبا

 . دیینما

 در واقع یمساین  ،است دهیرنگ متصل گرد نیبه هم ینالیدارد و به ترم دجووبه رنگ سبز و زرد مختلط  یمیداخل تابلو برق سدر سمت راست 

رت فن ها و اِ دیکه با دییدقت فرماو رت مستقل متصل گردد اِ لیم ایسالن و  یرت مرکزبه اِ دیباشد که با یرت ( دستگاه م) اِ نیاتصال به زم

 لهیاست و در صورت نصب نکردن م یرت الزامت نصب اِکشر نیا یدیتول یها تریه یرت وصل شود . در تماماِ لیبه م قیطر نیبه هم زین لمشع

درجه دلخواه  یترموستات سالن را رو ،لو مشع ن هاترموستات ف می. بعد از تنظاشدب یم داریبه عهده خر یو مال یو عواقب جان یبرق گرفتگ، رتاِ

و نصب دستگاه درست انجام شده باشد مشعل  ماتیمراحل تنظاگر  .دیقرار ده ON آمپر را در حالت 2وزیآمپر و ف 25 ای 16د و سپس فیوز یقرار ده

 . کند یم کارکرده و بالفاصله روشن شده و شروع به  یشروع به جرقه زن

 

 : کرد تیرعا دیاستفاده از دستگاه با یکه برا یموارد

در  واهد کرد.خکار  حیبه صورت ناصح ایاتصال به دودکش روشن نشده و  بدون تریکه ه دیدر نظر داشته باش .باشد یم یالزامنصب دود کش  -1

متر به به سمت باال حرکت کرده و سپس فقط با  کیاست که دودکش بعد از خروج از دستگاه بالفاصله حداقل  یباال الزامراندمان  با یها تریه

دودکش از محل  ریکل مس ستیضرور .متصل شود H متر با سمت باال حرکت نموده و به کالهک 5/2خارج گرددو باز حداقل  طیزانو از مح کی

گردد در صورت  یکار قیضخیم نسوز کامال عا شهیپشم ش ایپشم سنگ  قیبه صورت کامل و با عا H خروج از دستگاه تا محل اتصال به کالهک

 .خواهد شد نیو خطر آفر یکارکرد دچار اشکاالت اساس هنگام عدم نصب صحیح دودکش دستگاه در
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مهم بوده و الزم است که مقدار اختالف سوخت و هوا  اریباال بس با راندمان یترهایبه مشعل در ه یورود یسوخت و هوا زانیم حیتنظیم صح -2

 به رنگ ییوجه گازها چیاست که از اگزوز دستگاه به ه نیصحیح مشعل ا میتنظ یاز نشانه ها یکی یلییو گازو یگاز یها تریمتناسب باشد در ه

صورت  نیا ریرنگ باشد در غ یکامال ب دیخارج شده از اگزوز دستگاه با یگازها .خارج نگردد ناز آ یقهوه ا ایو  ی، خاکستر اهی، س یچالخی دیسف

 . وارد خواهد کرد یشما آسیب جد ترینشده است و به ه میشما صحیح تنظ لمشع

در  یاز دود کش دستگاه خارج شود ول دیدارد که بخار سف دامکان وجو نیمحیط ا یکارکرد دستگاه به علت رطوبت باال یدر ابتدا نکهیا حیتوض)

است و عالوه بر  دهینصب نگرد حیصورت دستگاه به صورت صح نیا ریدر غ، رفع گردد دیمورد با نیساعت ا کیکه حداکثر تا  دینظر داشته باش

 یمورد هنگام نیمعموال ا ود.شوارد  جبران ناپذیریاه صدمات و امکان دارد به دستگ ا به دنبال داشتهراگزوز دستگاه  زشیآب ر،  حیصحکارکرد نا

 ( دیآ یاستفاده شده باشد به وجود م ازیو کوچکتر از حد ن نامناسب که از نازل

 به مایدقت شود که شعله مستق دیمشعل با تنظیم مخصوص مالحضه کوره دستگاه قرار گرفته است هنگام یدر کنار محل نصب مشعل چشم -3

 نگردد . آن یدگیبرخورد نکند تا باعث پوس تریکوره ه

 نی( قرار گرفته است الزم است که حتما اارت نی) اتصال به زم ریبرق گ ستمیمخصوص س نالیدر تابلو برق دستگاه در سمت راست ترم -4

 باشد .  یارت ممنوع م ریبرق گ ستمیاستفاده از دستگاه بدون اتصال س .شود سالن وصل یارت مرکز ستمیبه س نالیترم

 

 : تریجهت استفاده از ه یضرور یمنیموارد ا

هر دستگاه ،  یبرا نییتابلو برق کامل شامل محافظ جان ، محافظ فاز ، فیوز متناسب با آمپر پا یدارا دیسالن مورد استفاده از دستگاه حتما با -1

 . باشد یسالن نم یتابلو برق اختصاص ازینزله عدم نوجه به م چیبه ه تریه یملزومات کامل باشد وجود تابلو برق رو ریو سامتال  یب

صورت  دیبار با کی، مشعل و سوپاپ اطمینان هر ماه  یکیالکتر ستمیس دیدستگاه شامل بازد یفن دیو انفجار بازد یبرق گرفتگ ربا توجه به خط -2

 یکه گواه بهکار ماهر و با تجر یتوسط فن دیبوده و با داریماهانه برعهده خر یفن دیبازد نهیحاصل شود هز نانیانها اطم حیگرفته و از کارکرد صح

شرکت فکس شده و  یبرا داریتوسط خر دیکار مربوطه با یمشخصات فن .ردیداشته باشد صورت گ یحرفه ا یمعتبر از سازمان فن یکار آموز

 به صورت مکتوب توسط شرکت سازنده تایید گردد . شانیا تیصالح

با تجربه که  یکارها یو با توسط فنتوسط اکیب فنی شرکت سازنده  دیبا یاحتمال یو خراب بیهرگونه رفع ع ایدستگاه و  یندازا نصب و راه -3

شرکت سازنده فکس شده و به  یبرا دیمشخصات فرد مذکور با ردیباشند انجام گ یحرفه ا یمعتبر از سازمان فن یکار آموز هنام یگواه یدارا

 خواهد بود. داریمتوجه خر قایموارد دق نیا تیعدم رعا تیگردد با توجه به خطرات محتمل مسول تیصالح دییصورت مکتوب توسط شرکت تا

که  یدستگاه در محل نیبوده و استفاده از ا یسالن مورد استفاده از دستگاه کامال ضرور یبرا داریتوسط خر تیلمسو مهیحوادث و ب مهیب دیخر -4

 است. ممنوع دایمربوطه باشد اک یها مهیفاقد ب

 خواهد بود. داریمستقیما متوجه خر تید صالحتوسط افراد فاق سینصب و سرو ایو  ستمیدر س یهرگونه دستکار تیمسول -5
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گاز شده و بعد بر اثر جرقه انفجار  ای لیجرقه آن دسک دستگاه پر از گازو ستمیمشعل و س حیعدم کارکرد صح لیبه دل یاحتمال دارد در موارد -6

احتراق حاصل نشده قبل از استارت مجددا  یکرده است ول قیسوخت به داخل تزر یپ ایمشعل چند بار پ یلیکه به هر دل یحاصل گردد در موارد

 .دییحاصل فرما نانیاز سوخت اطم گیبودن د یاز خال

گردد  یخطرات جد جادیمحتمل کار نکرده و کارد مداوم مشعل باعث ا یهر نوع نقص فن لیدستگاه به دل یرود فن ها یاحتمال م یدر موارد -7

 .دیمداوم ترموستات و خود فن ه را در دستور کار خود قرار ده یامل را انجام داده و بررسدقت ک یمنیترموستات ا میحتما در تنظ لیدل نیبه هم

 .دییبا شرکت سازنده تماس حاصل فرما یقبل از هر اقدام یعیطب ریدر موراد مشکوک و غ -8

و با استفاده از دستگاه حتما با  یه انداز، قبل از نصب و را دییموارد آن دقیقا عمل نما یگرفته و به تمام یجدرا کامال  یمنیا یها هیتوص -9

 .دیینما افتیرا در یشفاه یها ییراهنما نیشرکت سازنده تماس گرفته و آخر

ماهانه و با اولیه ) قبل از  یفن یها دیبازد اینصب نباشد و  حی( آن به صورت صح نیارت )اتصال به زم میرا که س یدستگاه یمتیق چیبه ه -10

 .دیآن انجام نشده باشد را مورد استفاده قرار نده ینصب( رو

 .دیینما ینشده جدا خودار سیدست دوم ، وسرو ای، کهنه ، و  وبیمع یاز مورد استفاده قرار دادن مشعل ها -11

ده و حتما از باالنسر فشار ش یریفشار سنج توسط نصاب اندازه گ جیبا استفاده از گ گازفشار  دیابتدا با یدر هنگام نصب دستگاه با مشعل گاز -12

فشار گاز و با  با نوسانات نصورتیا ری، در غمشعل ( تنظیم گردد یمشعل ) مطابق با دفترچه راهنما یرنج مطلوب برا یاستفاده شده و گاز رو

 .باشد یشود و خطر انفجار باال م یخارج شده و کارکرد دستگاه دچار اختالل م میمشعل از تنظ یگاز یدستگاهها ریروشن شدن سا

ممکن  یگرماسازها نیاز کم خطر تر یکیدستگاه مورد استفاده شما  حیو استفاده صح یکه در صورت نصب و راه انداز دیدر نظر داشته باش -13

لذا  دیشما فراهم نما یبرا یلو ما یاز لحاظ جان یجد اریتواند خطرات بس یم حیو استفاده صح یبود و در صورت عدم نصب و راه انداز اهدخو

 دیاز موارد ق کی چیبه دقت عمل کرده و ه تریمشعل و ه یشده در دفترچه راهنما دیو به موارد ق دیریبگ یرا جد یمنیا یها هیتوص میخواهشمند

 دیرینگ دهیشده در آن را ناد

 چیباشد. لطفا به ه ی( قابل استفاده م یلییو گازو یاستاندارد ) گاز یگرم فقط با مشعل ها یهوا یشیگرما یها تریه نیا دیدر نظر داشته باش-14

 یریخطر انفجار جبران ناپذ دینکن هجهت سوخت استفاد عی. هرگز از گاز ما دیاستاندارد و فاقد پالک استاندارد استفاده نکن ریغ یوجه از مشعل ها

 .خواهد داشت
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 :  قابل توجه نصاب دستگاه

 یو بعد مشعل را رو دییحاصل فرما نانیو روشن نموده و از کارکرد صحیح آن اطم میاز دستگاه تنظ رونیحتما قبل از نصب دستگاه مشعل را ب

عدم نصب  تیولئاست و مس یالزام یگاز یاه هادستگ یفشار گاز ورود میجهت تنظ از. استفاده از باالنسر فشار گ دیدستگاه مورد استفاده قرار ده

استفاده مشعل قبل از اقدام به نصب با خدمات پس از فروش  یو راهنما تریاستفاده ه یراهنما قیز مطالعه دقا باشد حتما بعد یم داریآن متوجه خر

 . دیینما افتیدر یشفاه ورتها را به ص هیتوص نیشرکت سازنده تماس حاصل نموده و آخر

مسلم و جا افتاده  یاصل ،مدت است یو طوالن یتعهد اخالق کیبلکه آغاز  کار انیکاال نه پا کینکته که فروش  نیالزم به ذکر است ا تیدر نها

 تیجهت رضا شماحداکثر به  یبخش خدمت رسان نیباشد تالش همکاران در ا یم یاسکندر یدر گروه فروش و خدمات پس از فروش گروه صنعت

 . دیو انتقادات خود بهرمند ساز شنهاداتیپ ،از نظراتما را باشد پس با ما تماس گرفته و  یشده م یداریخر یکامل از کاال

  A فن ها یآمپر برچسب انرژ 3دمنده : هر فن  74*74مصرف برق فن 

  آمپر  5/1 :   80/2 اتوریراد رانیمصرف برق مشعل ا

 آمپر  1:  اتوریراد رانیا 3تا  1مصرف برق مشعل 

  09104423405- 04433744988:  یاشرف یتلفن تماس خدمات پس از فروش آقا

 09143883397:  ید اسکندرداو یآقا یبخار یدر مورد نصب و راه انداز ییراهنما


