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• از آنجايى كه هشدارهاى قيد شده در اين دفترچه راهنما، اطالعات مهمى را جهت نصب، راه اندازى، تعمير و نگهدارى
   صحيح و مناسب دستگاه به مصرف كننده مى دهند، بايد به دقت مطالعه شوند.

• اين دفترچه راهنما جزء جدايى ناپذير (الينفك) محصول محسوب مى شود و مصرف كننده بايد به دقت از آن نگهدارى كند.
• در صورت جابجايى دستگاه پس از نصب يا فروش آن، دقت شود كه اين دفترچه نيز به همراه دستگاه منتقل شده باشد

   تا در اختيار مصرف كننده جديد قرار گيرد.
• نصب و سرويس دستـگاه بايد توسط افراد واجد شرايط و متخصصيـن مجاز، مطابق با قوانين و مقررات حاكم و 

   دستورالعمل هاى شركت سازنده انجام پذيرد.
• نصب غير اصولى و سرويس نادرست دستگاه مى تواند سبب خسارات جانى و مالى شود. از اين رو شركت هيچ گونه
   مسئوليتي در قبال خسارات ناشى از اشتباهات در نصب و يا عدم رعايت اصولى نكات قيد شده در اين دفترچه را بر

   عهده نخواهد داشت.
• قبل از اقدام به انجام هرگونه شستشو و يا سرويس، برق دستگاه را توسط كليد اصلى جريان برق قطع كنيد.

• در صورت بروز هر گونه ايراد در دستگاه و يا عملكرد نامناسب آن، دستگاه را غير فعال كرده و از هرگونه اقدامى براى تعمير
   آن پرهيز نماييد، هرگونه تعمير يا تعويض قطعات دستگاه بايد بوسيله متخصصين مجاز شركت كه از قطعات اصلى 

   استفاده مى كنند، صورت پذيرد.
• سرويس ساليانه دستگاه كه توسط متخصصين مجاز انجام مى گيرد، عملكرد صحيح دستگاه با راندمان باال را تضمين

   مى نمايد و براى طول عمر دستگاه مفيد مى باشد.
• اين دستگاه بايد براى هدفى كه به منظور آن طراحى گرديده است استفاده شود. هرگونه استفاده ديگرى براى دستگاه 

   نامناسب و درنتيجه خطرساز محسوب مى شود.
• موادى كه جهت بسته بندى محصول استفاده شده، نبايد در دسترس اطفال قرار بگيرد.

 

 
 

شركت ايرتمپ (سهامى خاص) شركت با سرمايه گذارى خارجى (ايتاليايى) مى باشد كه در متن حاضر به اختصار شركت ناميده مى شود.

گواهى انطباق:
Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR Italy :شركت سازنده: كارخانجات صنعتى فرولى، نشانى

شركت عرضه كننده محصوالت فرولى و خدمات وابسته در ايران: شركت ايرتمپ * (سهامى خاص)
 (EN 297 , EN 625 , EN 483) شركت سازنده گواهى مى نمايد كه محصول مورد نظر مطابق استاندارهاى اروپايى

ساخته و عرضه مى شود.

DIVAtech F24 D 

اين عالمت نشان دهنده هشدار مى باشد و دركنار تمامى متونى كه اشاره به هشدارهاى ايمنى دارند، 
قرارداده شده است. با رعايت اصولى اين دستورالعمل ها از بروز هرگونه خطراحتمالى جلوگيرى نماييد.

اين عالمت نشان دهنده نكته مهمى مى باشد.

 رئيس هيئت مديره و نماينده قانونى 
      Cav.  Del Lavoro
         Dante Ferroli 
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1 – دستور العمل هاى استفاده از دستگاه
1-1- معرفى دستگاه

مشترى گرامى
از حسن سليقه شما در انتخاب پكيج شوفاژ ديوارى فرولى، يكى از صدها محصول با كيفيت و بادوام فرولى كه آميزه اي 
از طراحى منحصر به فرد و تكنولوژى روز دنيا مى باشد، صميمانه متشكريم و اميدواريم بتوانيم رضايت هر چه بيشتر 

شما را  با محصوالت مرغوب تر و خدمات شايسته تر خود جلب نماييم.

پكيج هاى شوفاژ ديوارى DIVAtech F24D پكيج هايى با راندمان باال جهت تامين آب گرم بهداشتى و گرمايش 
مطبوع ساختمان مى باشند ومى توانند با سوخت گاز طبيعى و يا گاز مايع عمل نمايند (قابل تنظيم زمان نصب دستگاه ).
اين دستگاه ها مجهز به يك مشعل با محفظه احتراق بسته، به همراه سيستم اشتعال الكترونيكى و يك ميكرو پروسسور

كه كنترل دستگاه را برعهده دارد مى باشند.

پكيج هاى DIVAtech D در ظرفيت 24 كيلووات و به صورت مدل محفظه احتراق بسته (فن دار) است. مبدل مسى 
اصلى اين دستگاه همراه با مبدل ثانويه، راندمان باالى تامين آب گرم بهداشتى و ايمنى مطلوب را تضمين مى نمايند.

شما مصرف كننده گرامى فقط بايد دماى مطلوب و مد نظر خود را جهت تامين آب گرم بهداشتى و گرمايش ساختمان
تنظيم و در نهايت با آسايش از مزاياى دستگاه استفاده نماييد.

پكيج هاى شوفاژ ديوارى فرولى قابليت گرمايش محيط را بوسيله اتصال به سيستم گرمايش مركزى شامل مدارهاي
شوفاژ، گرمايش از كف و يا كويل هاى گرمايشى را دارند، ولى در متن حاضر براى اختصار فقط ازعبارت مدار شوفاژ / مدار

گرمايش شوفاژ استفاده شده است.
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توضيحات:

1. دكمه كاهش دماى آب گرم بهداشتى
2. دكمه افزايش دماى آب گرم بهداشتى

3. دكمه كاهش دماى مدار شوفاژ
4. دكمه افزايش دماى مدار شوفاژ

5. صفحه نمايشگر
6. دكمه دسترسي به درجه حرارت توام، دكمه انتخاب حالت تابستانى/ زمستانى و دكمه راه اندازى مجدد

7. دكمه خاموش/ روشن كردن دستگاه و دكمه انتخاب حالت آسايش/ اقتصادى
8. عالمت آب گرم بهداشتى

9. عالمت فعال بودن آب گرم بهداشتى
10. حالت تابستانى

11. نمايشگر دما و كد هاى خطا
12. عالمت عملكرد در حالت اقتصادى

13. عالمت فعال بودن مدار شوفاژ
14. عالمت مدار شوفاژ

15. عالمت روشن بودن مشعل
16. درگاه اتصال الكترونيكي

17. فشارسنج مدار شوفاژ

1-2- صفحه كنترل
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عالئم صفحه نمايش هنگام روشن بودن دستگاه

حالت گرمايش شوفاژ:
هنگام گرمايش مدار شوفاژ، عالمت هواى گرم بصورت چشمك زن در باالى عالمت رادياتور نمايش داده مى شود.

(قسمت 13و 14 شكل 1)
       

                                                             
                                                          شكل(2)

در اين حالت، نمايشگر (قسمت 11 شكل 1) مقدار واقعي دماي گرمايش را نشان داده و حين حالت انتظار گرمايش،
پيغام "d2" نمايش داده مي شود.

حالت توليد آب گرم بهداشتى:
هنگام توليد آب گرم بهداشتى، عالمت آب گرم در زير شير آب بصورت چشمك زن نمايش داده مى شود.(قسمت

8 و9 شكل 1)
 

                                                           
                                                         شكل (3)

در اين حالت، نمايشگر (قسمت 11 شكل 1) مقدار واقعي دماي آب گرم مصرفي را نشان داده و حين حالت انتظار
آب گرم بهداشتي، پيغام "d1" نمايش داده مي شود.

1-3 - روشن و خاموش كردن دستگاه
هنگامي كه پكيج به برق متصل نيست، صفحه نمايشگر بصورت شكل زير است.

                                                           
                                                          شكل (4)

زمانى كه گاز و يا برق دستگاه وصل نباشد، سيستم ضد يخ زدگى عمل نخواهد كرد، براى جلوگيرى
از آسيب دستگاه در برابر يخ زدگى در زمستان، هنگامى كه مدت زمان طوالنى از دستگاه استفاده 
نمى كنيد، توصيه مى شود كه تمام آب موجود در مدار آب گرم و شوفاژ دستـگاه خالى شود. براى 

اطالعات بيشتر به بخش2-3 مراجعه كنيد.



DIVAtech F24 D 

6

روشن كردن دستگاه:
برق دستگاه را وصل نماييد.

 

                                                        
                                                             شكل (5)

• در مدت 5 ثانيه ابتدايى، صفحه نمايشگر نسخه نرم افزارى دستگاه را نمايش مى دهد.
• شيرگاز را باز نماييد.

• اكنون دستگاه به طور اتوماتيك آماده توليد آب گرم بهداشتى و يا تامين گرمايش محيط مى باشد.

خاموش كردن دستگاه:
جهت خاموش كردن دستگاه، دكمه      (قسمت 7 شكل 1) را به مدت 5 ثانيه فشار دهيد.

 

                                                       

هنگامى كه دستگاه خاموش است، برد الكترونيكى كماكان فعال مى باشد.
گرمايش شوفاژ و آب گرم بهداشتى در اين حالت غير فعال مى شود ولى سيستم ضد يخ زدگى همچنان فعال باقى

مى ماند.
براى روشن كردن دستگاه، مجددا دكمه     (قسمت 7 شكل 1) را به مدت 5 ثانيه فشار دهيد.

 

                                                       
                                                             شكل (7)

دستگاه پس از روشن شدن مجدد، آماده توليد آب گرم بهداشتى و يا تامين گرمايش محيط مى باشد.

شكل (6)
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1-4 تنظيمات صفحه كنترل

تابستاني/ زمستاني: تغيير حالت 
كند.  فعال مى  را  تابستان  نمايشگر عالمت  فشار دهيد. صفحه  ثانيه   2 بمدت  را   (1 6 شكل  (قسمت  دكمه     
(قسمت10 شكل 1) در اين حالت دستگاه تنها آب گرم بهداشتى توليد مى كند و سيستم ضد يخ زدگى همچنان 

فعال باقى مى ماند.
2 ثانيه فشار دهيد. شكل خورشيد از روي صفحه نمايشگر  براى فعال كردن حالت زمستاني، دكمه     را مجدداً 

حذف مي شود.

تنظيم دماى مدار شوفاژ:
تنظيم دماى مدار شوفاژ توسط دكمه هاى             (قسمت 3 و 4 شكل 1) امكان پذير مى باشد. دماى مدار
85 درجه سانتيگراد قابل تنظيم مى باشد. توصيـه  از حداقل دماى 30 درجه سانتى گراد تا حداكثر دماى  شوفاژ 

مى شود كه دماى عملكرد مدار شوفاژ از 45 درجه سانتيگراد كمتر نباشد.
 

                                                           
                                                          شكل (8)

تنظيم دماى آب گرم بهداشتى:
تنظيم دماى آب گرم بهداشتى توسط دكمه هاي      (قسمت  1و 2 شكل 1) صورت مى گيرد.

دماى آب گرم بهداشتى از حداقل دماى 40 درجه سانتى گراد تا حداكثر دماى 55 درجه سانتى گراد قابل تنظيم مى باشد.
 

                                                         
                                                           شكل (9)

تنظيم دماى اتاق به وسيله ترموستات اتاقى(گزينه انتخابي):
با استفاده از ترموستات اتاقى مى توان دماى مطلوب محيط را تنظيم نمود. اگر ترموستات اتاقى نصب نشده باشد،

دستگاه، دماى مدار شوفاژ را برروى دماى تنظيم شده نگه مى دارد.
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تنظيم حالت اقتصادى / آسايش:
اين دستگاه داراى قابليتى مى باشد كه سرعت باالى توليد آب گرم بهداشتى، مصرف بهينه سوخت و حداكثر آسايش

را براى مصرف كننده تامين مى نمايد.
براى فعال كردن حالت آسايش دستگاه، دكمه      (قسمت 7 شكل 1) را هنگامى كه دستگاه در حالت انتظار است
فشار دهيد. هنگام عملكرد حالت آسايش، آب داخل پكيج گرم نگه داشته مى شود و در نتيجه به محض باز كردن

شير آب گرم، بدون صرف وقت، آب گرم بهداشتى تامين مى شود.
براى فعال كردن حالت اقتصادى و غير فعال كردن حالت آسايش دستگاه، مجددا دكمه     (قسمت 7 شكل 1) را 
زمانى كه دستگاه در حالت انتظار است فشار دهيد. در اين وضعيت صفحه نمايشگر كلمه "ECO" ( قسمت 12 

شكل 1) به معناى حالت اقتصادى را نمايش مى دهد.
توصيه مي شود اين دستگاه هميشه روي حالت "ECO" (قسمت 12 شكل 1) قرار گيرد.

درجه حرارت توام:
درصورتي كه حسگر دماي خارجي (انتخابي) نصب شود، سيستم كنترل پكيج با درجه حرارت توام كار خواهد كرد.
در اين حالت، براي دسترسي به آسايش بيشتر و صرفه جويي در مصرف انرژي در طول سال، دستگاه ماكزيمم درجه
حرارت مدار شوفاژ را با توجه به درجه حرارت بيرون تنظيم خواهد كرد. بخصوص هنگاميكه درجه حرارت فضاي
بيرون افزايش مي يابد، درجه حرارت تنظيمي مدار شوفاژ با توجه به نمودار جبران كاهش خواهد يافت. در حالت كنترل
درجه حرارت توام، درجه حرارت تنظيم شده با دكمه هاي دماي مدار شوفاژ                (قسمت 3 و 4 شكل 1)

باالترين درجه حرارت توليد شده در مدار را تعيين مي كند.
دستگاه در هنگام نصب بايد توسط تكنسين مجاز تنظيم شود. مصرف كننده نيز امكان تنظيم دستگاه براي راحتي

بيشتر را خواهد داشت.
براي دسترسي به نمودار جبران، دكمه راه اندازي مجدد     (قسمت 6 شكل 1) را به مدت 5 ثانيه فشار دهيد. صفحه
CU را بصورت چشمك زن نمايش مي دهد. به وسيله دكمه هاي تنظيـم آب گرم بهداشتـي نمايشـگر عبارت 
    (قسمت 1و2 شكل 1) مي توان مقدار آن را از 1 الي 10 بر حسب مشخصات درخواستي تنظيم نمود.

با تنظيم كردن آن روي صفر، تنظيم درجه حرارت توام غير فعال خواهد شد.
با فشار دادن دكمه هاي مخصوص مدار شوفاژ،          (قسمت 3 و 4 شكل 1) به مقادير انتقال مبناي 
نمودارها (Parallel curve offset) دسترسي خواهيد يافت، كه با دكمه هاي تنظيم درجه حرارت آب گرم بهداشتي

        (قسمت 1و2 شكل 1)  قابل تنظيم و انتخاب هستند (شكل 11).

شكل (10) مثالي از جابجايي نمودار جبران
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تنظيم فشار آب دستگاه:
فشار مدار شوفاژ كه از روى درجه فشارسنج دستگاه خوانده مى شود (قسمت 17 شكل 1)، هنگامى كه آب مدار سرد
است، بايد تقريبا 1 بار باشد. اگر فشار سيستم به كمتراز حداقل مقدار آن افت نمايد، صفحه نمايشگر دستگاه خطاي
F37 را نمايش مي دهد. در اين حالت بايد فشار سيستم را  توسط شير پر كن به حالت اوليه برگرداند. هميشه در پايان

كار شير پركن را كامًال ببنديد. شكل نحوه باز و بسته نمودن شيرپركن را نشان مي دهد.

 
2- نصب

2-1 - دستورالعمل هاي كلي
نصب دستگاه بايد توسط افراد واجد شرايط و متخصصين مجاز، مطابق با قوانين و ضوابط حاكم و دستورالعمل هاي

شركت سازنده دستگاه انجام پذيرد.

2-2- محل نصب
گرچه پكيج هاى فن دار (با محفظه احتراق بسته) هواى مورد نياز جهت احتراق را از فضاى خارج از محل نصب

(هواى آزاد) تامين مى نمايند (در صورت نصب لوله مجزاى تامين هوا) و با هواى اتاق در ارتباط نيستند، با اين 
احوال اين مدل پكيج ها، حتما بايد در اتاقى كه به صورت مناسب تهويه مى شود نصب گردند، تا از خطر نشت 

احتمالى حتى مقادير ناچيزى از گازهاى احتراق نيز جلوگيرى شود. 
اين دستورالعمل هاى ايمنى طبق استاندارد EEC شماره 90/396 براى تمام وسايل گازسوز اعم از وسايل گاز سوز با محفظه احتراق

بسته، ملزم شده است.

بنابراين محل نصب دستگاه بايد عارى از هرگونه گرد و غبار، مواد قابل اشتعال، اشياء و يا گازهاى خورنده باشد. محل
نصب دستگاه نيز بايد محلي خشك و درمعرض يخ زدگى (سرماى شديد) قرار نداشته باشد.

اين دستگاه به منظور نصب برروى ديوار طراحى شده است و مجهز به بست آويز و نگهدارنده مى باشد. بست آويز را 
مطابق با اندازه هاي داده شده در بخش 4-1 به ديوار محكم و ثابت نماييد و سپس آن را بر روى نگهدارنده قرار دهيد.

چنانچـه دستگاه داخل كابينت و يا كنار آن نصب شده باشد، بايد فضـاى كافى براى جا به جا كردن كاور دستگاه و 
سرويس و نگهدارى آن تعبيه شده باشد.
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2-3 - اتصاالت مدار شوفاژ و مدار آب گرم بهداشتي
ظرفيت گرمايشي دستگاه بايد مطابق با قوانين و مقررات حاكم و بر اساس محاسبات گرمايش مورد نياز ساختمان از قبل 
تعيين شده باشد. سيستم بايد براى كاركردي منظم و صحيح مجهز به تمامى قطعات مورد نياز باشد. درتمام شرايط توصيه
مى شود كه از شير آب جهت قطع كردن مدار شوفاژ از پكيج استفاده شود، تا درصورت نياز به جدا كردن پكيج، امكان آن

ميسر باشد.

قبل از نصب دستگاه، مطمئن شويد عملكرد دستگاه با چه نوع سوختي امكان پذير مي باشد و به منظور كاركرد مناسب و 
صحيح دستگاه، مدار شوفاژ بايد به دقت شسته شود تا كليه ناخالصى ها و ذرات جامد داخل مدار تخليه گردد.

اتصاالت مدار شوفاژ و مدار آب گرم بهداشتى را مطابق با اتصاالت ترسيمى نشان داده شده در بخش 4 -1 و عالئم داده 
شده برروى دستگاه انجام دهيد.

ويژگى آب مصرفى:
درصورتيكه سختى آب بيش از 250 ميلى گرم در ليتر (250p.p.m) باشد توصيه مى شود به منظور جلوگيرى از رسوب گذارى

احتمالى آّب داخل مبدل حرارتى دستگاه از سختى گير استفاده شود. مشترى گرامى توجه داشته باشد كه وجود رسوب در 
مبدل عالوه بر كاهش راندمان دستگاه و در نتيجه مصرف بيشتر سوخت، سبب كاهش عمر مفيد دستگاه نيز خواهد شد.

سيستم ضد يخ زدگى:
پكيج هاى ديوارى فرولى مجهز به سيستم ضد يخ زدگى مى باشند. درصورتيكه دماى آب مدار گرمايش به 6 درجه سانتى گراد
برسد اين سيستم دستگاه را در حالت گرمايش روشن مى كند. در صورت قطع بودن گاز و يا برق دستگاه، اين سيستم قادر 

به عمل كردن نخواهد بود.

خروجى شير اطمينان بايد به محلى مناسب متصل باشد تا در صورت افزايش احتمالي فشار مدار شوفاژ و سر ريز 
شدن آب، از پخش شدن آب در محيط جلوگيرى گردد. در غير اينصورت، چنانچه باز شدن شير اطمينان باعث آب

گرفتگى شود، شركت سازنده دستگاه هيچ گونه مسئوليتى را درقبال خسارات ناشى از آن برعهده نخواهد داشت.

از قرار دادن لوله هاي آب به عنوان ارت الكتريكي دستگاه جدا خودداري نماييد.

در برگشت مدار شوفاژ نصب صافى الزامى مى باشد و در صورت عدم نصب، پمپ شامل گارانتى نمى باشد.

سيستم ضد يخ زدگى تا زمانى كه برق و گاز دستگاه متصل نباشد فعال نمى شود. براى جلوگيرى از آسيب ديدگى دستگاه
در برابر يخ زدگى، هنگامى كه دستگاه در زمستان براى مدت زمان طوالنى استفاده نمى شود توصيه مى شود  كه تمام 

آب موجود در مدار آب گرم و شوفاژ دستگاه تخليه شود.

2-4 - اتصال به شبكه گاز
اتصال پكيج به شبكه گاز بايد توسط لوله غير انعطاف پذير انجام شود و در جايى كه از لوله هاى انعطاف پذير استفاده مى شود 
بايد با اخذ مجوز صورت گيرد. مقدار جريان گاز در كنتور بايد به نحوى باشد كه براى كاركرد همزمان تمام وسايل گازسوز كفايت كند.
قطر لوله اتصال گاز به پكيج بايد با توجه به طول و افت فشار مسير انتخاب شود تا بتواند جوابگوى نيازهاى سيستم باشد.

نصب صافى گاز الزامى مى باشد و در صورت عدم نصب، شير گاز شامل گارانتى نمى باشد.

از قرار دادن لوله هاى گاز به عنوان ارت الكتريكى دستگاه جداً خودداري نماييد.
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2-5- اتصال به شبكه برقى
پكيج ديوارى بايد به منبع برق 50 هرتز، 220 ولت وصل شود و در مسير آن يك فيوز 3 آمپرى و يك كليد كه حداقل فاصله
بين كنتاكت هاى آن 3 ميليمتر باشد، قرار بگيرد. در صورتى كه كابل برق پكيج نياز به تعويض شدن داشته باشد بايد فقط
از كابل HAR H05 V V-F 3×0.75 mm2 با حداكثر قطر خارجى 8 ميلى متر استفاده شود. توجه داشته باشيد كه تعويض

آن حتما بايد توسط تكنسين مجاز شركت انجام شود.
پكيج بايد به طور مناسب به شبكه ارت متصل باشد. ترتيب نصب سيم هاى پكيج مهم مى باشد.

فاز: سيم قهوه اى
نول: سيم آبى

ارت: سيم سبز- زرد

ترموستات اتاقي (گزينه انتخابي):

ترموستات اتاقى بايد به كنتاكت هايى با ولتاژ آزاد اتصال داشته باشد. اتصال برق 230 ولت به ترمينال هاى ترموستات 
اتاقى باعث آسيب ديدگى برد الكترونيكى دستگاه مى شود.

دسترسى به ترمينال الكتريكى:
ترمينال الكتريكى براى اتصال ترموستات اتاقى از قسمت زيرين دستگاه مطابق شكل زير قابل دسترس مى باشد.

 

                                                       شكل(12) اتصال ترموستات اتاقي

2-6- نصب دودكش در پكيج هاي فن دار
انتخاب و نصب دودكش مناسب به دستگاه بايد كامال با ضوابط و مقررات محلى تطبيق داشته باشد و كليه مسايل ايمنى ذكر

شده در دفترچه راهنماى سازنده بايد به دقت رعايت شوند.
جهت نصب دودكش در پكيج هاى فن دار به راهنماى دودكش كه در اختيار واحد خدمات پس از فروش پكيج هاى فرولى 

مى باشد مراجعه نماييد.

شركت آسيب هاى ناشى از عدم رعايت نكات فنى در نصب و انتخاب دودكش و استفاده از قطعات نامرغوب را تحت
هيچ شرايطى نخواهد پذيرفت.
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3.تعمير و نگهدارى
كليه تنظيمات دستگاه، تبديالت، راه اندازى و عمليات نگهدارى از دستگاه بايد تنها به وسيله افراد واجد شرايط و متخصصين

مجاز شركت انجام پذيرد. در غير اين صورت شركت هيچ گونه مسئوليتى را در قبال خسارات ناشي از آن بر عهده نخواهد 
داشت و دستگاه نيز مشمول گارانتى نخواهد بود.

3-1- تنظيمات 
تبديل نوع سوخت:

پكيج هاي شوفاژ ديوارى فرولى مى توانند با گاز طبيعى (گاز شهرى) و يا گاز مايع (LPG)، كه توسط كارخانه سازنده به صورت
پيش فرض براى گاز طبيعى تنظيم شده است عمل نمايند.

جهت تغيير نوع سوخت مراحل ذيل را به ترتيب و با دقت دنبال نماييد:
1. نازلهاى مشعل اصلى را مطابق با اطالعاتى كه در جدول مشخصات فنى (بخش 4-4 ) ذكر شده و مطابق با نوع گاز مورد

 استفاده، تعويض نماييد.
2. جهت انتخاب نوع سوخت مصرفى پارامترهاى دستگاه را اصالح نماييد:

• دستگاه را در حالت انتظار قرار دهيد.
• دكمه                      تنظيم دماى آب گرم بهداشتى (قسمت 1و2 شكل 1 ) را به مدت 10 ثانيه فشار دهيد. در اين حالت

صفحه نمايشگر عبارت "b01" را به صورت چشمك زن نمايش مى دهد.
• دكمه هاى تنظيم دماى آب گرم بهداشتى                     ( قسمت 1و2 شكل 1) را جهت تنظيم پارامتر 00 (براى كاركرد

با گاز طبيعى )
 و يا  01 ( براى كاركرد با گاز مايع ) فشار دهيد.

• دكمه                      تنظيم دماى آب گرم بهداشتى (قسمت 1و2 شكل 1 ) را به مدت 10ثانيه فشار دهيد.
• دستگاه مجددا به حالت انتظار بر مي گردد.

3.فشار حداكثر و حداقل مشعل را مطابق اعداد قيد شده در جدول اطالعات فنى براى نوع گاز مورد استفاده تنظيم نماييد. 
( به قسمت تنظيمات فشار مشعل مراجعه كنيد.)

:TEST فعال سازى حالت
دكمه هاى تنظيم دماى مدار شوفاژ                     (قسمت 3و4 شكل 1) را همزمان به مدت 5 ثانيه فشاردهيد تا حالت بررسى
عملكرد دستـگاه (حالتTEST) فعال شود (شكل 14). در اين حالت دستـگاه با حداكثر توان مدار شوفاژ خود شروع به كار 
مي كند و عالمت مدار شوفا    ژ (قسمت 14 شكل 1) و آب گرم بهداشتي (قسمت 8 شكل 1) به صورت چشمك زن روي صفحه

نمايشگر ظاهر مي شود و همراه با آن، توان مدار شوفاژ نيز نمايش داده مي شود.
جهت افزايش يا كاهش توان دستگاه دكمه هاى تنظيم دماى مدار شوفاژ                    (قسمت 3 و4 شكل 1) را فشار دهيد 
(مينيمم=0% و ماكزيمم= 100%). با فشردن دكمه "-" تنظيم درجه حرارت آب گرم بهداشتي (قسمت 1 شكل 1) توان پكيج
در مدار شوفاژ به سرعت صفر درصد شده و با فشردن دكمه "+" تنظيم درجه حرارت آب گرم بهداشتي (قسمت 2 شكل 1)

توان پكيج در مدار شوفاژ به سرعت صد درصد خواهد شد.

               شكل(13)- حالت TEST ( توان مدار شوفاژ = 100% )

براى غير فعال كردن حالت TEST، مراحل فعال ساز ى را مجددا تكرار نماييد.
در غير اين صورت، حالت TEST بعد از گذشت 15 دقيقه به صورت خودكار 

غير فعال خواهد شد.
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A = محل اندازه گيري فشار گاز ورودي (باال دست جريان گاز)
B = محل اندازه گيري فشار گاز مشعل(پايين دست جريان گاز) 

I = اتصال الكتريكي شير گاز
R = خروجي گاز 

S = ورودي گاز

 

تنظيمات فشار مشعل:
از آنجائيكه پكيج هاى شوفاژ ديوارى فرولى با سيستم كنترل تدريجى شعله كار مى كنند، لذا بايد فشارهاى حداقل و 

حداكثر مشعل را با توجه به نوع گاز مصرفى مطابق با اعداد قيد شده در جدول مشخصات فنى تنظيم نمود.
جهت تنظيم فشار مشعل مراحل ذيل را با دقت دنبال نماييد:

1. فشار سنج مناسبى را به نقطه فشار "B" كه در پايين دست جريان گاز قرار گرفته است متصل نماييد.
2. با فشار دادن همزمان دكمه هاى دماى مدار شوفاژ                   (قسمت 3 و 4 شكل 1) به مدت 5 ثانيه، دستگاه 

را در حالت TEST قرار دهيد.
3. دكمه      (قسمت 7 شكل 1) را به مدت 2 ثانيه براي دسترسي به حالت تنظيم شير گاز فشار دهيد.

4. نمايشگر عبارت "q02" را نشان خواهد داد. بوسيله دكمه هاي                    تنظيم دماى آب گرم بهداشتى (قسمت 
1و 2 شكل 1) مقدار واقعي ذخيره شده دستگاه نشان داده مي شود.

5. اگر فشار نشان داده شده روي فشارسنج با حداكثر فشار نامي دستگاه اختالف داشت، به اندازه يك يا دو واحد عدد 
"q02" را توسط دكمه هاي                    تنظيم دماى آب گرم بهداشتى (قسمت 1و2 شكل 1) كاهش يا افزايش دهيد.
بعد از هر تغيير در عبارت "q02" مقدار آن ذخيره خواهد شد. براي اينكه فشار گاز تنظيم شده تثبيت گردد 10 ثانيه صبر

 كنيد.
6. دكمه "-" تنظيم درجه حرارت شوفاژ (قسمت 3 شكل 1) را فشار دهيد.

7. نمايشگر عبارت "q01" را نشان خواهد داد. بوسيله دكمه هاي                 تنظيم دماى آب گرم بهداشتى (قسمت 
1و 2 شكل 1) مقدار واقعي ذخيره شده دستگاه نشان داده مي شود.

8. اگر فشار نشان داده شده روي فشارسنج با حداقل فشار نامي دستگاه اختالف داشت، به اندازه يك يا دو واحد عدد 
"q01" را توسط دكمه هاي                  تنظيم دماى آب گرم بهداشتى (قسمت 1و2 شكل 1) كاهش يا افزايش دهيد.
بعد از هر تغيير در عبارت "q01" مقدار آن ذخيره خواهد شد. براي اينكه فشار گاز تنظيم شده تثبيت گردد 10 ثانيه صبر

كنيد.
9. اين دو تنظيم فشار گاز را در صورت لزوم بوسيله دكمه هاى دماى مدار شوفاژ                 (قسمت 3و-4 شكل 1) 

و تنظيم آن بوسيله تكرار مراحل فوق بررسي نماييد.
10. دكمه      (قسمت 7 شكل 1) را به مدت 2 ثانيه براي بازگشت به حالت تست فشار دهيد.

11. حالت تست را غير فعال كنيد (به قسمت فعال سازي حالت تست مراجعه نماييد).
12. اتصال فشارسنج را قطع نماييد.
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تنظيم توان گرمايش دستگاه:
جهت تنظيم توان گرمايش دستگاه، آن را درحالت TEST قرار دهيد (به قسمت 1-3 رجوع كنيد) و دكمه هاى دماى
مدار شوفاژ                 (قسمت 3 و 4 شكل 1) را جهت افزايش و يا كاهش توان گرمايش دستگاه (حداقل = 00 و
حداكثر = 100) فشار دهيد. دكمه راه اندازى مجدد      را به مدت 5 ثانيه فشار دهيد. در اين حالت حداكثر توان گرمايش
دستگاه بدون تغيير به صورتى كه تنظيم شده است باقى مى ماند. سپس دستگاه را از حالت TEST خارج نماييد. ( به

قسمت -3 1رجوع كنيد)

تنظيم اختالف دماى ورودى و خروجى به مدار شوفاژ:
اختالف دماى آب ورودى و خروجى از مدار شوفاژ نبايد بيشتر از 20 درجه سانتيگراد باشد. كنترل اين عمل از طريق 
تغيير سرعت پمپ امكان پذير مى باشد و با افزايش سرعت پمپ اختالف دماى آب ورودى و خروجى كاهش مى يابد.

3-2 - راه اندازى دستگاه:
به منظور راه اندازي دستگاه موارد ذيل را به دقت بررسى نماييد:

كنترل و بررسى هاى قبل از راه اندازى دستگاه براى اولين بار:
• شيرهاى آب بين پكيج و سيستم گرمايش مركزى باز باشند.

• سيستم گرمايش مركزى به خوبى پر شده باشد و هواى آن تخليه شده باشد.
• هيچ نشتى آب يا گاز در سيستم گرمايش مركزى و يا پكيج وجود نداشته باشد.

• اتصالت الكتريكى صحيح بوده و پكيج به خوبى ارت شده باشد.
• هيچ ماده يا مايع آتش زايى در نزديكى پكيج يا مجراى محفظه احتراق وجود نداشته باشد.

• دودكش مسدود نباشد.
• فشار شارژ منبع انبساط بايد مناسب باشد.

• فشار گاز به اندازه مورد نياز باشد
• از عدم وجود هر گونه ماده يا مايع قابل اشتعال در نزديكى پكيج، اطمينان حاصل نماييد
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كنترل و بررسى، هنگام عملكرد دستگاه:
• پكيج را مطابق با توضيحات داده شده در قسمت 1-3 روشن نماييد.

• هيچ نشتى آب يا گاز در سيستم گرمايش مركزى و يا پكيج وجود نداشته باشد.
• كارايي مناسب دودكش و لوله هاى هوا را در حين عملكرد دستگاه بررسى نماييد.

• گردش مناسب آب بين پكيج و مدار گرمايش شوفاژ را بررسى نماييد.
• از كاركرد صحيح شير گاز در حالتهاى توليد آب گرم بهداشتى و گرمايش شوفاژ اطمينان حاصل نماييد.

• با انجام تست هاى مختلف، احتراق مناسب دستگا ه را بررسى نماييد. از خاموش و روشن شدن دستگاه توسط درجه 
  تنظيم دماى پكيج (يا ترموستات اتاقى در صورت نصب ) اطمينان حاصل نماييد.

• مصرف سوخت نشان داده شده به وسيله كنتور گاز بايد با مقدار قيد شده در جدول مشخصات فنى برابر باشد.
• در حالت كاركرد زمستانى دستگاه (گرمايش شوفاژ ) بررسى نماييد هنگامى كه شير آب گرم بهداشتى باز است پمپ 

  فعال شده و آب گرم بهداشتى به مقدار فراوان مي باشد.
• بررسى نماييد تا جهت عملكرد مناسب دستگاه، پارامترها به صورت صحيح تنظيم شده باشند.

3-3-  نگهدارى
عمليات ذيل بايد فقط توسط متخصصين مجاز شركت انجام پذيرد.

كنترل دوره اى دستگاه:
موارد ذيل براى كنترل عملكرد دستگاه بررسى مى شود:

• سيستم هاى ايمنى و كنترل بايد به طور صحيح عمل نمايند. (شير گاز، جريان سنج، ترموستات ها و...)
• قسمتهاى مربوط به دودكش و اجزاى ايمنى آن بايد به درستى عمل نمايند.

• دودكش بايد عارى از هرگونه گرفتگى و درز باشد.
• مشعل اصلي و مبدل حرارتى بايد تميز و عارى از هرگونه رسوبات باشند. به منظور تميز كارى هرگز از مواد شيميايى

  و يا برس فلزى استفاده نشود.
• الكترود جرقه زن آيونايز بايد عارى از هرگونه رسوب بوده و به طور مناسب در جاى مخصوص خود قرار گرفته باشد.

 

                                   
                                           

                                                   شكل (15) محل قرارگيري الكترود

• مدارهاى گاز و آب بايد از وجود هوا تخليه شده و در آن ها هيچ گونه نشتى وجود نداشته باشد.
• فشار آب در مدار گرمايش شوفاژ هنگامى كه آب سرد است، بايد حدود يك بار باشد. درغير اينصورت فشار را بايد به 

  اين مقدار برسانيد.
• پمپ گردش آب در مدار گرمايش مركزى نبايد مسدود شده باشد.

• منبع انبساط بايد شارژ شده باشد.
• مقدار فشار و جريان گاز بايد مطابق با اعداد قيد شده در جداول مربوطه باشد.
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طريقه باز كردن روكش دستگاه:
جهت باز كردن روكش دستگاه موارد ذيل را با دقت اجرا نماييد:

1- پيچهاى A را باز كنيد.
2- مطابق شكل زير روكش را از بدنه جدا كنيد.

جهت تميز نمودن روكش دستگاه و صفحه كنترل آن مى توان از پارچه نرم مرطوب و يا در صورت نياز پارچه 
آغشته به آب صابون استفاده نمود. به همين منظور هرگزاز دستمال زبر و محلول هاي شيميايي استفاده نشود.

قبل از انجام هرگونه عملياتى در داخل دستگاه، ابتدا برق دستگاه را قطع كرده و شير گاز را ببنديد.

3-4- ايراد يابى
 

شيوه هاى تشخيص عيوب:
پكيج شوفاژ ديوارى فرولى مدل DIVAtech D مجهز به سيستم ايرادياب پيشرفته و هوشمند مى باشد كه درصورت

بروز ايراد احتمالى، كد مربوطه به صورت چشمك زن بر روي صفحه نمايشگر ظاهر مي گردد. (قسمت 11 شكل 1)
بعضى از خطاها سبب خاموش شدن دائم دستگاه مى شوند كه با حرف "A" درجدول مشخص شده اند .در اين صورت
بايد براى عملكرد مجدد دستگاه دكمه راه اندازى مجدد (قسمت 6 شكل 1) را به مدت 1 ثانيه فشار دهيد. اگر دستگاه
روشن نشد الزم است كه براى رفع ايراد دستگاه اقدام شود. ساير خطاها سبب خاموش شدن موقت دستگاه مى شوند 
كه با حرف"F"مشخص شده اند. در اين حالت به محض برطرف شدن ايراد، دستگاه به صورت خودكار عملكرد خود را

از سر مى گيرد.
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جدول ايرادات:

 

 

 

 

 

 

 

 

راه حل علت احتــمالى ايــرادكد مربوطه

روشن نشدن مشعل

عالمت شعـله وجود دارد
ولي مشعل خاموش است

ترموستات اطمينان عمل مي كند

خطا ي  ترموستات   د ود    (مخصوص دستگاه بد ون فن)

ايراد پارامتر برد دستگاه

فن معيوب

الكترود جرقه زن عمل مي كند
ولي شعله تشكيل نمي شود 

شير گاز معيوب

ايراد در سنسور اول مدار شوفاژ

ايراد در سنسور مدار آب گرم بهداشتي

نبودن گاز

الكترود معيوب

شير گاز معيوب

توان اشتعال پايين

الكترود معيوب

برد الكترونيكي معيوب

سنسور مدار شوفاژ معيوب است

عدم گردش آب در مدار شوفاژ

وجود هوا در مدار

عدم تنظيم صحيح پارامتر برد دستگاه

عدم تنظيم صحيح پارامتر برد دستگاه

سيم كشي معيوب

فن معيوب

برد الكترونيكي معيوب

پايين بودن فشار گاز اصلى

عدم تنظيم فشار مشعل[شير گاز]

قطعى اتصاالت سيم كشى

شير گاز معيوب

سنسور معيوب

سيم كشي معيوب

قطعى اتصاالت سيم كشى

سيم كشى معيوب 

قطعى اتصاالت سيم كشى

سنسور معيوب
سيم كشى معيوب

بررسي مسير گاز،  تخليه هواي مسير

بررسي سيم كشي الكترود و يا تعويض الكترود

بررسي شير گاز و تعويض آن در صورت نياز

تنظيم توان اشتعال مشعل

بررسي الكترود و سيم آن

بررسي برد الكترونيكي

بررسى موقعيت و عملكرد سنسور شوفاژ

بررسى پمپ واطمينان از چرخش آب در مدار شوفاژ

تخليه هواى مدار شوفاژ

بررسي پارامتر دستگاه و اصالح آن در صورت لزوم

بررسي پارامتر دستگاه و اصالح آن در صورت لزوم

بررسى سيم كشي

بررسي فن

بررسي برد الكترونيكي

بررسى فشار گاز اصلى

بررسى و تنظيم فشار مشعل[شيرگاز]

بررسي سيم كشي

بررسى سيم كشى و يا تعويض سنسور

بررسي شير گاز و تعويض آن در صورت لزوم

بررسى سيم كشى و يا تعويض سنسور

A01

A02

A03

F04

F05

A06

A09

F10

F11
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جدول ايرادات:

بررسى سيم كشى و يا تعويض سنسور

بررسي سيم كشي

بررسي شير گاز و تعويض آن در صورت لزوم

بررسي فن و سيم كشي آن
بررسي محد ود كننده  دود و تعويض

آن د ر صورت  لزوم 
بررسي دودكش

بررسي فن و سيم كشي آن

بررسي دودكش

بررسى شبكه برق

بررسى شبكه برق

مدار پر شود

بررسي سوئيچ فشار آب

بررسي سيم كشي يا تعويض سنسور

اصالح يا غير فعال كردن حسگر

بررسى موقعيت و عملكرد صحيح  سنسورها

تعويض سنسور

بررسى پمپ سيركوالتور

تخليه هواى مسير

بررسى سيم كشى

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسي شير گاز و تعويض آن در صورت لزوم

سنسور معيوب

سيم كشى معيوب

قطعى اتصاالت سيم كشى

قطعى اتصاالت سيم كشى

شير گاز معيوب

فن معيوب

نقص در محدود كننده دود

قطر نامناسب  دودكش ياگرفتگى دودكش

ايراد F 20       بار ظرف مدت 10 دقيقه روي داده

ايراد در منبع برق شهر

ايراد در منبع برق شهر

پايين بودن بيش از اندازه فشار

سوئيچ فشار آب قطع و يا معيوب  مي باشد

حسگر معيوب يا  ايراد  در سيم كشي

قطع شد ن سنسور بعد از فعال كردن درجه حرارت توام

عدم گردش آب در سيستم

سنسورمدارشوفاژ و يا سنسورآب گرم
بهداشتى از لوله جدا شده است 

سنسور معيوب

وجود هوا درمسير

ايراد در سيم كشي شير گاز

شير گاز معيوب

بررسي دودكش گرفتگي دهانه  ورودي/ خروجي دودكش

ايراد در سنسور دوم مد ار شوفاژ

شير گاز معيوب

ايراد كنترل  احتراق

ايراد د ر احتراق

ولتاژ برق مصرفي كمتر از 180 ولت مي باشد

وجود نوسان در فركانس برق مصرفي

فشار پايين  مدار شوفاژ

ايراد حسگر  (دماسنج) خارجي

ايراد  در موقعيت  سنسورها

ايراد  در سنسور گرمايش

 سيستم حفاظت  از مبدل
حرارتي عمل مي كند

نقص شير گاز

ايراد در احتراق

F14

A16

F20

A21

F34

F35

F37

F39

A41

F42

F43

F50

A51

بررسي محد ود كننده  دود و تعويض
آن د ر صورت  لزوم 

راه حل علت احتــمالى ايــرادكد مربوطه

6 -



DIVAtech F24 D 

19

4- مشخصات و اطالعات فني
4-1- ابعاد و اتصاالت

:DIVAtech F24 D 4-1-1-  ابعاد پكيج

 

  DIVAtech F24D شكل(17) ابعاد و اتصاالت مدل                                       

:DIVAtech F24D 2،1،4 اتصاالت پكيج

F24 D شكل(18) ابعاد و اتصاالت مدل                                             
 
 

 

D. ورودى آب سرد مصرفى ("1/2 )
E. ورودى مدار شوفاژ پكيج ("3/4 )

F. خروجي شير اطمينان ("1/2 )      

توضيحات:
 

   A. خروجي مدار شوفاژ پكيج ("3/4 )
   B. خروجى آب گرم بهداشتى ("1/2 )

   C. ورودى گاز ("1/2 )

ABCDE
F
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:DIVAtech F24D 4-2- نماي كلي و قطعات اصلي پكيج

توضيحات:
 

5. محفظه بسته 
7. ورودي گاز

8. خروجي آب گرم بهداشتي
9. ورودي آب سرد بهداشتي

10. خروجي مدار شوفاژ پكيج
11. ورودى مدار شوفاژ پكيج

14. شير اطمينان
16. فن 

19. محفظه احتراق
22. مشعل

27. مبدل حرارتي مسي
28. كالهك جمع آوري دود (منيفولد دود)

29. دريچه خروجي دود 
32. پمپ سيركوالتور مدار شوفاژ
36. شير تخليه هواى اتوماتيك 

37. فيلتر آب سرد ورودي
38. سوئيچ جريان آب
39. محدود كننده آب

42. سنسور جداري آب گرم بهداشتي
44. شير گاز 

56. منبع انبساط
72. ترموستات اتاقي

74. شير پركن مدار شوفاژ
81. الكترود جرقه زن آيونايز

95. شير سه راهه
114. سوئيچ فشار آب
138. حسگر خارجي

187. واشر تنظيم دود (محدود كننده دود)   
194. مبدل ثانويه

241. لوله ميان گذر اتوماتيك (باي پس)
278. سنسور اطمينان و مدار شوفاژ 

 

F 24 Dشكل(19) نماي كلي و قطعات اصلي مدل
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:DIVAtech D 4-3- دياگرام جريان آب مدارهاي شوفاژ و آب گرم بهداشتي در پكيج

 

 

شكل (21) مدار آب گرم بهداشتي

شكل (20) مدار گرمايش
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4-4- جدول اطالعات فني

بيشترين توان ورودي
كمترين توان ورودي

بيشترين توان خروجي مدار شوفاژ
كمترين توان خروجي مدار شوفاژ

بيشترين توان خروجي آب گرم بهداشتي
كمترين توان خروجي آب گرم بهداشتي

راندمان دستگاه
راندمان در حالت توان 30%

(Directive 92/42 EEC) كالس انرژي
NOxكالس

نازل مشعل گاز شهري
فشار گاز شهر

بيشترين فشارگاز شهر در مشعل
كمترين فشارگاز شهر در مشعل

بيشترين مصرف گاز شهرى
كمترين مصرف گاز شهرى

نازل مشعل گاز مايع
فشار گاز مايع

بيشترين فشار گازمايع در مشعل
كمترين فشار گازمايع در مشعل

بيشترين مصرف گاز مايع
كمترين مصرف گاز مايع

بيشترين فشار كاركرد در حالت گرمايش
كمترين  فشار كاركرد در حالت گرمايش

بيشترين دماي گرمايش
حجم آب مدار گرمايش پكيج

ظرفيت منبع انبساط
فشار شارژ منبع انبساط

ميزان جريان آب گرم مصرفي براي اختالف دماي25درجه سلسيوس
ميزان جريان آب گرم مصرفي براي اختالف دماي30درجه سلسيوس

نرخ حفاظت
منبع برق

حداكثر مصرف برق
مصرف برق در حالت توليد آب گرم بهداشتي

وزن

Divatech F24D 

25.8 KW  
8.3 KW  
24 KW 

7.2 KW  
24 KW  
7.2 KW  
93  

90.5  
%

*** -  
3(<150MG/KWH) - 

11*1.35 No. × mm  
20 mbar  
12 mbar  
1.5 mbar  

2.73 m³/h  
0.88 m³/h  

11*.79 No. × mm  
37 mbar 

35 mbar  
5 mbar  
2 kg/h  

0.65 kg/h  
3 bar  

0.8 bar 

90 ˚C 

1   lit. 

8   lit. 

1 bar  
13.7 lit./min

11.4 lit./min 

X5D IP  
230V/50HZ V/Hz  

110 W 

110 W  
32 Kg 

%

%

 

C12-C22-C32-C42-C52-C62-C72-
C82-B22

طريقه نصب 

واحدشرح
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4-5-  نمودارهاى فني

4-5-1-  نمودار توان خروجي پكيج هاي 24 كيلووات بر اساس فشار گاز تنظيمى

4-5-2- نمودارافت فشار/ هد پمپ سيركوالتور:

نمودار پمپ پكيج هاي 24 كيلووات:

A = افت هد پكيج 
1,2,3 = سرعت پمپ سيركوالتور

A = گاز مايع    B = گاز طبيعي
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4-6- نقشه سيم كشي

مهم: قبل از اتصال ترموستات اتاقى يا كنترل از راه دور (تايمر)، جامپر اتصال ترمينال را برداريد.

توضيحات:
 

16. فن
32. پمپ سيركوالتور
38. سوئيچ جريان آب

42. سنسور جداري آب گرم بهداشتي
44. شير گاز

72. ترموستات اتاقى (گزينه درخواستى)
81. الكترود جرقه زن آيونايز

95. شير سر سه طرفه
114. سوئيچ فشار آب

138. حسگر دماى خارجى (گزينه در خواستى)
139. تايمر (گزينه درخواستى)  

278. ترموستات اطمينان و سنسور مدار شوفاژ
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