
 

              
 

 

 

 

     در ساعتکيلو کالري  000,040,1 الي  000,080 کوره هاي مشعلنصب  راهنماي                                 
 

 

 ورودي هواي مشعل را از سمت پایين  نصب نمائيد. – 1

 تابلو برق فرمان مشعل را در برابر حرارت و رطوبت محافظت نمائيد. – 2

 تا محل مصرف مطمئن شوید .ميلي بار  00الي  30با فشار شعل واتصال گاز از نصب صحيح م -3

 را کنترل نمائيد . تابلو برقاتصال فاز برق از ترموستات به  - 4

ميلي بار تنظيم گردیده , در صورتيكه فشار گاز ورودي به هر دليلي افت نماید فرمان  10 -18  فشار روي بر مشعل گاز کنترل پرشر – 0

 لكرد به وسيله آن داده مي شود  .قطع عم

 تعبيه گردیده است که با فشردن آن ترانس جرقه فعال شده و شروع به جرقه زدن مي نمائيد.   Transروي تابلو برق کليد شستي  – 6

 تعبيه گردیده است که با فشردن آن شير برقي گاز فعال  مي گردد.   Gasروي تابلو برق کليد شستي  - 0

جهت تنظيم حجم هواي احتراق با عملكرد , بسته ) مقابل شاخص مشگي (                               ر دستيورودي  هواي مشعل دمپدر قسمت  – 8

 دمپر  باز ) مقابل شاخص قرمز ( انجام مي گردد .

 

 راهنماي روشن نمودن مشعل

 

 ابتدا شير دستي گاز را باز نمائيد . – 1

 . کنيددرجه باز   30ا دمپر هواي ورودي مشعل ر – 2

را بفشارید .  تا    Gasثانیه با دست دیگر کلید شستی  3بعد از کلید شستی ترانس جرقه را نگهدارید . پس از اطمینان از حاصل شدن جرقه  – 3

  را رها کنید . Gas و کلید شستی     Transشیر برقی گاز فعال شده و پس از احتراق مشعل همزمان کلید شستی 

 

 به کمک دمپر هوا  حجم ورودي راتنظيم نمائيد .رسيدن به شعله مطلوب سپس جهت تنظيم مقدار هوا و گاز تا  – 4

 

   راهنماي عيب یابي مشعل

 

  : در صورتيكه پس از انجام تمام مراحل فوق مشعل روشن نگردید , موارد ذیل کنترل و باز بيني گردد

 ائيد .از وجود گاز در مسير لوله اطمينان حاصل نم -1

 داراي فاز باشد ( .  0شماره قرمز   ترمينالکنترل نمائيد )  برقراري جریان فاز برق ورودي را به وسيله فازمتر -2

 ( 0-6شماره آبي  ترمينالبرق ورودي کنترل نمائيد )  نولبرقراري جریان   -3

تقال جریان از ترانس جرقه به الكترودها کامال کنترل شود و وایرهاي ان  Trans با کليد شستيترانس جرقه از نظر صحت عملكرد  - 4  

با یكدیگر کنترل گردند . این فاصله در حالت مناسب باید   بررسي گردند . موقعيت استقرار الكترودهاي  جرقه و فاصله نوك دو الكترود

 ميليمتر باشد . 4حدود 

 از صدور فرمان به  ترانس جرقه مطمئن شوید .  -0

 نترل گاز را بررسي نموده , از صدور فرمان اطمينان حاصل نمائيد . صحت عملكرد پرشر ک  -6

 صدور فرمان اطمينان حاصل نمائيد .نصب در جایگاه و را بررسي نموده , از  رله شيشه اي تابلو فرمانعملكرد   -0 

 . طمينان حاصل نمائيد .ا Gasبرقراري جریان فاز و نول به شير برقي را بررسي و عملكرد شير برقي توسط کليد شستي   - 8

 . کنترل گرددتنظيم حجم هوا احتراق اوليه   -9  
 

 

 



 . حاصل فرمائيدتماس (  0011)  0420861و یا با فكس :   ( 0011)  0420920 : نياز به اطالعات فني بيشتر با تلفن کارخانهدر صورت 


