
             

 
 

 آتـرا در ایرانتولید کننده مشعلهای  -  آتـرا افـروز تیـواشرکت 
 

  و چند گانه سوز  گاز سوز در ساعتکیلو کالری  1،500،000 الي 000،456 های  عیب یابي مشعلنصب و  راهنمای    

 
 

 

 . شوید ئنمطم مصرف محل تا گازخط  اتصالو فیلتر گاز همچنین  مشعل صحیح نصب از – 1

 

 رله مشعل را کنترل نمائید . به ترموستات از برق فاز اتصال – 2

 

 ارت الزامي است .سیم اتصال  – 3

  

 افت دلیلي هر به ورودی گاز فشار صورتیكه در,  گردیده تنظیم بار میلي 5 فشار روی بر مشعل گاز کنترل– 4

 .   شود مي داده آن وسیله به عملكرد قطع فرمان نماید

 

  : رد ذیل کنترل و باز بیني گرددموا,  نگردید روشن مشعل فوق مراحل تمام انجام از پس صورتیكه در – 5

الف ( ترانس جرقه از نظر صحت عملكرد کنترل شود و وایرهای انتقال جریان از ترانس جرقه به الكترودها کامال 

با یكدیگر کنترل گردند . این   الكترود بررسي گردند . موقعیت استقرار الكترودهای  جرقه و فاصله نوك دو

 میلیمتر باشد . 4فاصله در حالت مناسب باید حدود 

 ب ( از صدور فرمان رله به  ترانس جرقه مطمئن شوید . 

 آنها به رله اطمینان حاصل نمائید . ج ( صحت عملكرد پرشر کنترل گاز و هوا را بررسي نموده , از صدور فرمان 

 .  رله دارای فاز باشد (  9) پایه شماره کنترل نمائید  فاز برق ورودی رله را به وسیله فازمتر د ( برقراری جریان

را بررسي  و میله محافظ یون عدم وجود اتصال آن به بدنه صحت استقرارمیله یون و, در مشعلهای گازسوز و (  

متصل به آن نیز در مسیر اتصال به رله  نمایید . میله یون در قسمت انتهایي باید داخل شعله قرار گرفته و وایر

 سالم باشد .

 

کیلو کالری در ساعت که دارای دو شیر برقي گاز و موتور   683،000 از باالتر ظرفیت با سوز گاز مشعلهای در – 6

دمپرهای تنظیم هوای الكتریكي هستند باید جهت کنترل و نقص یابي در سیستم فرمان  به نقشه برق آن مشعل 

 گردد .مراجعه 

 

 :  70SQN  ,74 در صورت استفاده از موتور دمپر  – 7

کیلو کالری   1،740،000الي  455،000 بین ظرفیت با الكتریكي دمپر موتور  دارای درمشعلهای هوادهي منظور به

 مي توان به شیوه های زیر عمل نمود :

 آبي رنگ موتور دمپر انجام مي پذیرد .  ربندکم( با تغییر موقعیت  1الف ( تنظیم حجم هوادهي احتراق اولیه ) شیر 

 رنگ تنظیم مي گردد.  قرمز کمربند(  با تغییر موقعیت  2ب ( حجم هوادهي احتراق ثانویه  ) شیر 

مشكي رنگ موتور  کمربند) احتراق ثانویه ( از طریق تغییر موقعیت  2ج ( تعیین وتنظیم زمان عملكرد شیر برقي  

وایجاد  1دمپر صورت مي پذیرد . دقت نمایید این نحوه تنظیم به گونه ای صورت پذیرد که در زمان عملكرد شیر 



همزمان با مرحله دوم  2در حالت قطع باقي بماند . بدین صورت که عملكرد شیر  2احتراق شعله اولیه , شیر برقي 

 باز شدن  دریچه هوا باشد .

 

 

 :  120LKS  ت استفاده از موتور دمپر در صور – 8

کیلو کالری   1،740،000الي  455،000 بین ظرفیت با الكتریكي دمپر موتور  دارای درمشعلهای هوادهي منظور به

 مي توان به شیوه های زیر عمل نمود :

 انجام مي پذیرد .  آبي رنگ موتور دمپر شاخص( با تغییر موقعیت  1الف ( تنظیم حجم هوادهي احتراق اولیه ) شیر 

 رنگ تنظیم مي گردد.  زرد شاخص(  با تغییر موقعیت  2ب ( حجم هوادهي احتراق ثانویه  ) شیر 

مشكي رنگ موتور  شاخص) احتراق ثانویه ( از طریق تغییر موقعیت  2ج ( تعیین وتنظیم زمان عملكرد شیر برقي  

وایجاد  1ونه ای صورت پذیرد که در زمان عملكرد شیر دمپر صورت مي پذیرد . دقت نمایید این نحوه تنظیم به گ

همزمان با مرحله دوم  2در حالت قطع باقي بماند . بدین صورت که عملكرد شیر  2احتراق شعله اولیه , شیر برقي 

 باز شدن  دریچه هوا باشد .

 

 

 :  160LKS  در صورت استفاده از موتور دمپر  – 9

کیلو کالری   1،740،000الي  455،000 بین ظرفیت با الكتریكي دمپر موتور  دارای درمشعلهای هوادهي منظور به

 مي توان به شیوه های زیر عمل نمود :

 رنگ موتور دمپر انجام مي پذیرد .  زرد شاخص( با تغییر موقعیت  1الف ( تنظیم حجم هوادهي احتراق اولیه ) شیر 

 رنگ تنظیم مي گردد.  قرمز شاخصر موقعیت (  با تغیی 2ب ( حجم هوادهي احتراق ثانویه  ) شیر 

مشكي رنگ موتور  شاخص) احتراق ثانویه ( از طریق تغییر موقعیت  2ج ( تعیین وتنظیم زمان عملكرد شیر برقي  

وایجاد  1دمپر صورت مي پذیرد . دقت نمایید این نحوه تنظیم به گونه ای صورت پذیرد که در زمان عملكرد شیر 

همزمان با مرحله دوم  2در حالت قطع باقي بماند . بدین صورت که عملكرد شیر  2, شیر برقي  احتراق شعله اولیه

 باز شدن  دریچه هوا باشد .

 

 

  توجه :

 

کیلو کالری در ساعت دارای تابلو برق مي  1,740,000 الي   455,000 گانه سوز از ظرفیت حرارتي چند مشعل های * 

 .  باشند

 . کیلو کالری در ساعت فاقد تابلوی برق هستند 580,000 و   455,000 حرارتي  مشعلهای گازسوز با ظرفیت* 

 بر روی مشعلهای چند گانه سوز ، نازل  مناسب با ظرفیت حرارتي دیگ نصب گردد .* 

 

 . حاصل فرمائیدتماس   خط ( 5)  051 – 35420920 : نیاز به اطالعات فني بیشتر با تلفنهای کارخانهدر صورت 
 


