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 לקוח יקר,

, מוצר חדשני ומודרני, איכותי ובעל ביצועים גבוהים, אשר יבטיח עבודה CMX או  PMX תו סדרמתודה שבחרת במכשיר 
, שהיא במיוחד מוכנה TECNOCLIMAבידי מחלקת העזרה הטכנית של יטופל אם המכשיר  בטוחה ושקטה לאורך זמן: במיוחד

 ריים למקרה צורך.מספר רב של חלקי חילוף מקו  הבעלויות תפעול נמוכות ויש ל מרביתומיומנת לשמור עליו ביעילות 

 PMX ביותר במכשירי סדרתמדריך ההוראות מכיל הנחיות והצעות חשובות להתקנה פשוטה ולהפעלה באופן השימוש הטוב 
 .CMX -ו 

 תודה רבה

Tecnoclima S.p.A 

 

 תאימות

 עומד בתנאים הבאים: CMX -ו PMX מדגמי מחולל האוויר החם

 CE/2006/42   יכוןמ נחייתה •

 CE/2014/35   נמוךהנחיית מתח  •

 CE//2014  הנחיית תאימות אלקטרומגנטית •

 לציוד גז 2016/426  רגולציה של האיחוד האירופי •

 
 טווח

 .והשם המסחרי הסוגת בין תאמו. להלן הצגת הסדרה וה(סוג) TYPE -המדריך כולל הפניות ל
 

 שם הפריט סוג  שם הפריט סוג
0 PMX 15  7 CMX 30 
1 PMX 30  8 CMX 40 
2 PMX 40  9 CMX 50 
3 PMX 50  10 CMX 60 
4 PMX 60  11 CMX 90 
5 PMX 90  12 CMX 120 
6 PMX 120    

 

PMX -  מכשיר עם מאווררAXIAL  )לפיזור ישיר לאוויר)צירי 

CMX - מכשיר עם מאוורר צנטריפוגלי לפיזור אוויר מנותב 

 אחריות

החל מתאריך הרכישה של ציוד, בהתאם להוכחת המשתמש:  אחריות ספציפיתמכוסים על ידי  CMX -ו PMXמכשירי סדרת 
המסופקים יחד עם המכשיר. אנו  בתעודת האחריותיות מוגדרים אחרת, האחריות תחל מיום ייצור הציוד. תנאי האחר

 בעיון רב. אותהממליצים לקרוא 

 הוראות סילוק

 .חברה מורשית ובהתאם לחוקים המקומיים והנוכחיםסילוק המכשיר חייב להיעשות על ידי 

 ים אותו:הפסולת למרכזי האיסוף המורשים, יש לפרק ולהפריד את החומרים השונים המרכיב העברתלפני 
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   יםברזלי םחומרי •
 אלומיניום •
 חוט חשמלי •
 חומרים מאטמים •
 חומרי בידוד •
 חומרי פלסטיק •
 לוחות אלקטרוניים •
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 הערות כלליות

 
 

במידה וזה , יחד עם המכשיר מדריך זה הוא חלק בלתי נפרד מהמכונה, ולכן יש לשמור אותו בזהירות ויש לספק אותו תמיד
 חדש מהשירות הטכני המקומי או היצרן. אם מדריך זה נפגע או אבד, יש לבקש .  מועבר לבעלים או למשתמש אחר

 
ר בסיום העבודה עליה לתת לבעלים הצהרה בנוגע לתאימות התקנת המכשיר חייבת להתבצע על ידי חברה מוסמכת , כאש

יך, ובהתאם לתקן הלאומי והמקומי שבתוקף, וההוראות המסופקות על ידי היצרן ההתקנה, שבוצעה לפי הוראות המדר
 ה זו.בחוברת התקנ

 
 עם מאפייני הביצוע שלו. מתואםהמכשיר מיוצר לחימום חדר ויש להשתמש בו למטרה זו, באופן ה

 
כתוצאה מהתקנה, חפצים ם או חוזית של היצרן בגין נזקים שנגרמו לאנשים, לבעלי חיי-כל אחריות חוזית או חוץן לכלול אי

 .הגדרה או תחזוקה לא נכונות או על ידי שימוש לא ראוי במכונה
 

 אם הטמפרטורה גבוהה מדי, זה עלול לפגוע בבריאותם של אנשים וזה בזבוז אנרגיה חסר טעם.
 

 ון.את החדרים סגורים במשך זמן רב. מדי פעם יש לפתוח את החלונות כדי להבטיח אוורור נכ ותשאיראל 

 
החום במהלך האחסון; חליף ריחות ואדים עקב אידוי הנוזלים שנוספו כדי להגן על מ וייווצרובמהלך ההפעלה הראשונית יתכן 

 ר באופן מתאים.זה נורמלי וזה ייעלם לאחר תקופה קצרה. מומלץ לאוורר את החד
 

 את הפעולות הבאות: ובמכשיר למשך תקופות ארוכות, בצע ואם לא תשתמש
 ".OFFאת המתג הראשי של המכשיר ואת המתג ההפעלה הכללי  ל " נוכוו −

 .את שסתום אספקת הדלק הראשי רוסג −

 
או עם אנשי  לאחר מכירהבמקרה של תקופות ארוכות בהן הציוד אינו מופעל. מומלץ ליצור קשר עם שירות הסיוע הטכני 

 מקצוע מוסמכים לצורך ההפעלה החדשה שלו.
 
או משימוש  מכשיררן לא יהיה אחראי לכל שינוי הנובע משימוש לא תקין באבזור מקורי. היצותאם רק לציוד ולי מכשירה

 בחומרים ואביזרים שאינם מקוריים.
 

הוראות וכללים טכניים המוזכרים במדריך זה ניתנות רק למטרות מידע וכפי שהן בתוקף בעת  ,תקנותחוקים, הפניות ל
שות או תיקונים לחוקים הנוכחיים אינה מייצגת חובה של היצרן כלפי צדדים הדפסת המדריך. כניסתם לתוקף של הוראות חד

 ישיים.של
 

על ידי שירות הסיוע הטכני או על ידי אנשים מוכשרים בהתאם למדריך זה. אל תשנה או חייבים להתבצע תיקונים או תחזוקה 
 לכל נזק שנגרם. כיוון שיכולים להיווצר מצבים מסוכנים והיצרן לא יהיה אחראי ,תחבל במכשיר

 
 לסיכון כדי שלא יגרמוייבות להיות מאובטחות באופן מתאים וכו'(. ח כוחאספקת צנרת גז, ) שיבוצע בהם טיפולהמערכות 

 מעידה.
 

הוראות או כללי בניה הנמצאים בתוקף כאשר המוצר משווק. הידע ושמירת  ,היצרן אחראי לעמידת המוצר בהתאם לחוקים
 המתכנן, המתקין והמשתמש.ם לתכנון, התקנה ותחזוקה של מפעלים הם באחריותם הבלעדית של החוקים והתקנים הנוגעי

 
באופן שאינו מיועד לביצוע  מילוי ההוראות במדריך זה, לתוצאות של פעולות כלשהן שבוצעו-שא באחריות בשל אייהיצרן לא י

 לפרשנות שגויה. וחיםם הפתמיאו בשל תרגו ע"י המכשיר 
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 .מקרה של עיבוי מוצרי בעירהלכאן משתנה מסופק  ירמתכוח תפעול 
 

את ההוראות לפני התקנת מכשיר זה  ומותקן על פי התקנים החלים וישמש אך ורק בסביבת אוורור מספקת. קראציוד זה 
 והשימוש בו.

 
 כללי הבטיחות העיקריים

 

 
 , כגון:יםבסיסי לשמור על כמה כללים  םכבמוצרים המונעים באמצעות כוח חשמלי, גז וכו '. עלי יםמשתמש םכשאת וזכר
סיון וידע, יפיזיות, תחושתיות או נפשיות או חוסר נ -יכול לשמש אנשים )כולל ילדים( עם יכולות מופחתות מכשיר זה לא  •

 אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח או אומנו לגבי השימוש במכשיר על ידי האדם האחראי על בטיחותו.

 חים.כשחלקי הגוף רטובים או ל אין לגעת במכשיר יחפים או •

 דוד האוויר החם במים או בנוזלים אחרים.אסור להרטיב את  •

 רגילות הוא עלול להגיע לטמפרטורות גבוהות ולכן מסוכן לגעת בו. הפעלותאסור לגעת בצינור הפליטה, שכן במהלך  •

 טה של מוצר הבעירה.או דרך צינורות הפלי הבטיחותהרשת אין להניח חפץ מעל המכונה או להכניסו דרך  •

 אין לחשוף אותו ישירות לתנאי מזג אוויר קשים.ולהתקין את המבער בחוץ  אין •

אסור להתקין את דוד האוויר החם ישירות באזורים קטנים חסרי אוורור נאות, מכיוון ששאיבת האוויר עלולה לגרום  •
 ות חמורות.לירידת לחץ יוצאת דופן בחדר, ולהביא ליצירת בעי

 .את המכשיר בקרבת חומר דליק, או בחדרים עם אווירה אגרסיבית נואל תתקי •

 להריח דלק. אתם יכוליםמכשירים חשמליים כמו מתגים, מכשירי חשמל וכו' אם  ואל תפעיל •

  הזה יש:במקרה 

 .לאוורר את החדר על ידי פתיחת דלתות וחלונות −

 .סגור את מכשיר בקרת הדלקל −

 .הטכני או של אנשי מקצוע מיומניםוע הסיי של שירות םהתערבותבקש מייד את ל −

 " OFFאין לנקות או לבצע תחזוקה לפני ניתוק היחידה מאספקת החשמל על ידי הפניית המתג הראשי של המערכת ל"  •
 הדלק.הזרמת וכיבוי 

 מכשיר.אין לשנות את מערכות הבטיחות וההתאמה ללא אישור והוראות יצרן ה •

 מכשיר., מבלי לכבות את המתג הראשי של המכשירל האת דלתות הגישה לחלק הפנימי ש ואל תפתח •

 וכבלי הארכה לחיבור החשמלי של המכשיר. חיבורי חשמל מרובים,במתאמים,  ואל תשתמש •

 מעבר למגבלות השימוש וההפעלה המוצגים במדריך ההוראות.מכשיר את ה נואל תתקי •

 מנותק מאספקת החשמל. החשמל המגיעים מהמכשיר, גם אם הואאין למשוך, לנתק ולעקם את כבלי  •

אין להשאיר או  להפקיר או להשאיר בהישג ידם של ילדים, את חומרי האריזה )קרטון, סיכות, שקיות ניילון וכו '( מכיוון  •
 שהם עלולים להיות מסוכנים.

 צע תיקונים בתיעוד ובהקמה., שכן יש לבמיועדחל איסור על הפצת המוצר במדינות שונות מהמדינה שלשמה  •

 ת התיעוד בתוך המכשיר, מכיוון שהוא מהווה סכנת שריפה ו / או חסימת מעבר לאוויר.שמור אאסור ל •

 

 זיהוי
 :ניתן לזהות את המכשירים באמצעות

 נתוני הביצועים הטכניים העיקריים;ומציינת את  מופיעה על המכשיר ,הטכנית הלוחית •

 .מבחוץ מוצמדתה ,תווית האריזה •

 

 !!!זהירות

 .העתק משירות הסיוע הטכני ואו אבדה, בקש הנפגע הטכנית לוחיתהאם 
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 אביזרים

 
 סדרה שלמה של אביזרים ספציפיים זמינה לפי בקשה. כדי להתקין אותם, עקוב אחר ההוראות הכלולות בחבילה הרלוונטית.

 !!!זהירות

 מוצרים מקוריים בלעדיתואביזרים חייבים להיות  אופציונליותערכות 
 
 

 קבלת מוצר זה

 

 :סופק עםיר מהמכש

 מעטפת המסמך כוללת: •

 הוראות שימוש, התקנה ותחזוקה −

 תעודת אחריות −

 ערכת המרת גז −

 תוויות עם ברקוד −

 העיבויניקוז  סיפון •

 

 
 תרשים עקרונות ההפעלה

 
(: בכמויות AR)הבעירה( ואת האוויר  GAS( שואב את תערובת גז הבעירה האופטימלית )1) תערובת הגזמבער של המאוורר 

 (2) המבצע מודולציה של גזמובטח על ידי המיקסר ועל ידי שסתום סולנואיד  ,תהנכונו
 (;AR)בעירה( עם האוויר GAS(. יש ערבוב נוסף של הדלק )1) תערובת הגזבתוך בורג ההזנה של המאוורר של המבער 

 ת.תערובת כזו נכנסת אז לצינור המבער. על המשטח החיצוני של צינור המבער מתפתחת להבה רדיאלי
(, את סעפת העשן 3בהתאמה את תא הבעירה ) מחממים,  למסלולםבאופן מותאם דחקו (, לפני שיוSMמוצרי בעירה )

 (.6( ואת סעפת העשן הקדמית )5( את צינורות העשן )4האחורית )
 

 ( יורדת מתחת לנקודת הטל, ומשחזרת את האנרגיה5הטמפרטורה של תוצרי הבעירה במהלך חציית צינורות העשן )
( 6) תהעשן הקדמי סעפת( המיוצר בCS) הסמויה המובאת באדי המים הנוצרים בדרך כלל בתהליך בעירה. העיבוי

 משוחרר בחוץ.ו
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 יעילות

 
 תרמיתעם יכולת הפעלות באמצעות מאופיין תנור האוויר החם תוכנן לחימום של בניינים תעשייתיים ומסחריים. המכשיר 

זה  .מובנהטמפרטורת הסביבה המרוחקת ה חיישןוק עם ת אוטומטית על ידי לוח שלט רחמשתנה ומודולציה רציפה, הנשלט
 המכשיר ומבטיח טמפרטורה קבועה ללא שינוים ועלויות חימום נמוכות יותרמאפשר חימום מהיר של 

 

לות של עד ור האוויר החם מגיע לערכי יעיבזכות המודולציה המתמדת של הקיבולת התרמית, עם ירידה בביקוש החום, תנ
. להלן התרשים, המציג את הקשר בין ההספק התרמי לתשואה הכוללת של כל סוגי צריכת גז נמוכה יותר , תוך 106%

 המכשירים:

 
 
 

 דוגמה לקריאה של התרשים לעיל:

 .104%היא כ  12 ו 6מסוג  התשואה הכוללת של המכשירים ,קילוואט 65בזמן פעולה כוח תרמי של 
 
 

 

ת 
לל

כו
ה 

וא
ש

 ת

 כוח תרמי 
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 תערובת גזמבער 
 

(. שסתום הגז 30%-ל  100% -הוא מסוג שניתן לאפיון ועם טווח כיוונון גבוה )מ גזהתערובת השיפוע התרמי מהמבער 
ל דו תחמוצת הפחמן ש ריכוזמספק את הדלק ביחס לקצב זרימת האוויר בעירה בהתאם להגדרת ברירת המחדל של היצרן. ה

(2CO) , מה שמאפשר להגדיל את התשואה ככל  ,העבודהר קבועה בכל טווח , היא פחות או יותאטמוספרייםשלא כמו מבערים
עם אוויר הבעירה, בשילוב עם להבה קורנת למחצה, תורם  בעירהששוחרר יורד. שילוב מושלם של גז ה תרמישהשיפוע ה

 (.NOx( ותחמוצות חנקן )COחמצני )-לקבלת בעירה היגיינית עם פליטה נמוכה מאוד של פחמן חד
(, בעירהראש של פליטת העשן ותעלות יניקת האוויר ה אבדות מצד)למשל חסימות ו / או  בעירההאוויר ה במקרה של צמצום
, ושומר על פרמטרי הבעירה ברמות אופציונליות. במקרה של אוויר אוטומטיהגז באופן  הזרמת מצמצם את שסתום הסולנואיד

 , שסתום הסולנואיד נסגר ולא מסופק יותר גז.לקויבעירה 
 :9עד  3תייחס לסוגים ום מהריש

 אלקטרודת הצתה; .1

 ללא מברשות DC מאוורר  .2

 שסתום גז סולנואיד לבקרת אוויר .3

 מערבל .4

 אלקטרודה ליינון .5

 מבער עם בידוד תרמי לוחית .6

 צינור מצופה רשת סיבי מתכת .7

 זיהוי המרכיבים העיקריים

 3הרישום מתייחס לסוג 

 

 תא הבעירה .1

 סעפת עשן אחורית .2

 צינורות אדים .3

 קדמיתאדים סעפת  .4

 פתח בדיקה לסעפת אדים קדמית .5
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 מחבר ניקוז מעובה .6

 סיפון ניקוז מעובה .7

 העושה ניתוח של האדיםאדי פליטה בשילוב עם אוורור  .8

 חיבור ליניקת אוויר בעירה .9

 חיבור כניסת גז .10

 לוח אספקה עם כנפיים מתכווננות .11

 )צירי( AXIALמאוורר  .12

 בלוטות כבלים לחיבורים חשמליים .13

  תכליתימאוורר רב  בודק .14

 לוח אלקטרוני .15

 נורית אזהרה רב תכליתית .16

 גז ההמופעל על תערובת מבער של המאוורר  .17

 שסתום גז סולנואיד .18

 אלקטרודת הצתה .19

 אלקטרודה ליינון .20

 
 9  הרישום מתייחס לסוג

 

 
 תא הבעירה .1
 סעפת עשן אחורית .2
 צינורות אדים .3
 סעפת אדים קדמית .4
 פתח בדיקה לסעפת אדים קדמית .5

 מחבר ניקוז מעובה .6

 סיפון ניקוז מעובה .7
 העושה ניתוח של האדיםאדי פליטה בשילוב עם אוורור  .8
 חיבור ליניקת אוויר בעירה .9
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 חיבור כניסת גז .10

 אוגן כניסה .11
 תרמוסטט מאוורר רב תכליתי .12

 בלוטות כבלים לחיבורים חשמליים .13
 פאזי-לוח בקרה תלת .14

 לוח אלקטרוני .15
 יתינורית אזהרה רב תכל .16
 מבער מווסתמאוורר  .17
 שסתום גז סולנואיד .18
 אלקטרודת הצתה .19
 אלקטרודה ליינון .20
 מאוורר צנטריפוגלי .21
 מנוע מאוורר .22

 גלגלת מנוע .23

 גלגלת מנוע תותב  .24

 גלגלת מאוורר .25

 תותב גלגלת מאוורר .26

 גלגל .27
 

 מפרט טכני 

 

 3-9סוג  2-8סוג  1-7 סוג 0סוג  U תיאור
 מוםימינ מקס מוםימינ מקס מוםימינ מקס מוםימינ מקס

קיבולת תרמית 
 )שרופה( 1

KW 15.0 6.0 29.1 9.4 38.5 13.3 49.8 18.4 
Kcal/h 12.900 5.160 25.057 8.075 33.111 11.456 42.822 15.833 

 1קיבולת חום

 )בשימוש(
KW 14.4 6.2 28.0 10.0 37.0 14.0 48.0 19.0 

Kcal/h 12.380 5.330 24.080 8.600 31.820 12.040 41.280 16.340 
 103.2 96.4 105.1 96.1 106.5 96.1 103.8 96.0 % 2תשואה כוללת

 l/h 0.01 0.5 0.2 1.1 0.3 1.3 0.3 1.5 3עיבוי המיוצרה
 h3M 1.600 3.200 4.400 5.500/ קצב זרימת אוויר

אוויר  שיפוע

  תרמי 

K 26 11 26 9 25 9 26 10 

  ת עשןפליט
  זמינה \אפשרית

mbar 4 10 19 11 

 5NOX   5 5 5 5סוג  
 שימוש

 חום
   
 לחות יחסית 

שאינה גורמת 
 עיבוי

  

°C -15 - +40 

Rh 75 

 63C-33C-13C-23PB-23B  סוג מכשיר

 (GB) בריטניה  מדינת היעד

צריכה 
מקסימלית 

 מיידית

 

         

  G20 מתאן

 
 

 
/h3Nm 

1.6 0.6 3.1 1.0 4.1 1.4 5.3 1.9 



12 

 

 G25מתאן 
 

 G31פרופאן 

 
 G27מתאן 

/h3Nm 1.8 0.7 3.6 1.2 4.7 1.6 6.1 2.3 
 

/h3Nm 0.6 0.2 1.2 0.4 1.6 0.5 2.0 0.8 
 

/h3Nm 2.0 0.8 3.9 1.2 5.1 1.8 6.6 2.4 
 

 

 -  6-12סוג  5-11סוג  4-10סוג  U תיאור
 - - מינימום מקס םימומינ מקס מינימום מקס

קיבולת תרמית 
 )שרופה( 1

KW 59.0 20.0 90.8 33.3 116.0 40.6 - - 

Kcal/h 50.745 17.148 78.102 28.612 99.760 34.887 - - 
  1קיבולת חום

 )בשימוש(
KW 57.0 21.0 89.0 35.0 115.0 43.0 - - 

Kcal/h 49.020 18.060 76.540 30.100 98.900 36.980 - - 
 - - 106.0 99.1 105.2 98.0 105.1 96.6 % 2כוללתואה שת
 - - l/h 0.3 1.9 1.6 3.3 2.7 4.3 3עיבוי המיוצרה

קצב זרימת 
 אוויר

/h3M 6,500 10,000 13,000 - - 

שיפוע אוויר 

  תרמי 

K 26 10 26 10 26 10 - - 

פליטת עשן 
 זמינה \אפשרית

mbar 14 11 17 - - 

 - - 5NOX    5 5 5סוג
 שימוש

 
  טמפרטורה

 
לחות יחסית 

שאינה גורמת 
 לעיבוי

  - - 

°C -15 - +40   

RH 75   

 63C-33C-13C-23PB-23B   סוג מכשיר

 (GB) בריטניה  מדינת היעד

צריכה 
מקסימלית 

 מיידית

 

         

  G20 מתאן
 

 G25מתאן 
 

 G31פרופאן 
 

 G27מתאן 

/h3Nm 6.2 2.1 9.6 3.5 12.3 4.3 - - 

/h3Nm 7.3 2.5 11.2 4.1 14.3 5.0 - - 
 

/h3Nm 2.4 0.8 3.7 1.4 4.7 1.7 - - 
 

/h3Nm 7.8 2.6 12.0 4.4 15.4  5.4 - - 
 

 

 גרסה עם מאוורר צירי
 3סוג  2סוג  1סוג  0סוג  U תיאור

 מינימום מקס מינימום מקס מינימום מקס מינימום מקס

 230V ~ 50Hz 1Ph+N  ספק כוח
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 הגנהרמת 
 תנור אוויר חם

 מאוורר צירי

  
IP 40 
IP 54 54 54 54 

 מאוורר צירי
 כמות

 קוטביות
 זרם חשמלי כולל
 כוח חשמלי כולל

 ַמֲעֶבה

  
Nr 1 1 1 2 
Nr 6 4 4 4 
A 0.33 0.82 1.40 1.64 

KW 0.08 0.17 0.31 0.34 
µF 3.15 6.3 8.0 6.3 

 פליטת קול
 6(Lpלחץ קול )

  
dB(A) 48 53 55 56 

 m 14 20 28 32 7אספקת אוויר
 

 גרסה עם מאוורר צירי

 - U 4 5 6 תיאור

 - - מוםימינ מקס מוםימינ מקס מוםימינ מקס

  230V ~ 50Hz 1Ph+N 400V~50Hz         3Ph+N   ספק כוח

 רמת הגנה

 תנור אוויר חם

 מאוורר צירי

  

IP 40 

IP 54 54 54 - 

 מאוורר צירי

 כמות

 ותקוטבי

 זרם חשמלי כולל

 כוח חשמלי כולל

 ַמֲעֶבה

  

Nr 2 2 2 - 

Nr 4 6 6 - 

A 1.8 3.0 1.84 - 

KW 0.4 0.66 0.74 - 

µF 6.3 6.3 - - 

 פליטת קול

 6(Lpלחץ קול )

  

dB(A) 57 56 60 - 

 - m 35 39 42 7אספקת אוויר

  

  G20  3MJ/NmHi = 34.02גז מתאן   (1

 G25  35 MJ/NmHi = 29.2גז מתאן 

 G31  3Hi = 88.00 MJ/Nmגז פרופאן 
 ( עם התאוששות חום מאודה אצורה.Hiמתייחס לכוח חום נמוך יותר ) (2
 ערך משתנה מעיד תלוי בתנאי הסביבה (3

 .לחץ מרבי זמין בקיבולת התרמית המרבית לפני עצירת המבער (4

 G20עם גז מתאן  UNI EN 1020התייחסות לתקן  (5
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 .ריםמט 5נמדד בשדה חופשי במרחק  (6

 מטר/שניה 0.2מהירות שיורית -- 20°C+התייחס לטמפרטורת האוויר  (7

 

 גרסה עם מאוורר צנטריפוגלי

 9-סוג 8-סוג 7-סוג 6-סוג U תיאור

 מוםימינ מקס מוםימינ מקס מוםימינ מקס מוםימינ מקס

 400V ~ 50Hz 3Ph+N  ספק כוח

 רמת הגנה

 תנור אוויר חם

 ליגמנוע מאוורר צנטריפו

  

IP 40 

IP - 55 55 55 

 ותהצנטרפוגלי רמת

 גרסה

  גודל

  

 כפול יחיד יחיד - 

- - 10-10 10-10 10-8 

 מנוע מאוורר 

 כוח מנוע מאוורר

 זרם מקסימלי

 פסקלPa   200גרסה בלחץ סטטי  

kW - 0.75 1.1 1.1 

A - 1.79 2.5 2.5 

 מנוע מאוורר 

 כוח מנוע מאוורר

 זרם מקסימלי

 פסקל   450Pa י גרסה בלחץ סטט 

kW - 1.1 1.5 1.5 

A - 2.5 3.2 3.2 

 

 גרסה עם מאוורר צנטריפוגלי

 - 12 -סוג  11 -סוג  10 -סוג  U תיאור

 - - מוםימינ מקס מוםימינ מקס מוםימינ מקס

 400V ~ 50Hz 3Ph+N  ספק כוח

 רמת הגנה

 תנור אוויר חם

 לימנוע מאוורר צנטריפוג

  

IP 40 

IP 55 55 55 - 

 רמת הצנטרפוגליות 

 

  

 - כפול כפול כפול 

- 10-8 15-11 15-11 - 
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 מנוע מאוורר 

 כוח מנוע מאוורר

 זרם מקסימלי

 פסקל Pa 200   גרסה בלחץ סטטי 

kW 1.5 1.5 3.0 - 

A 3.2 3.2 6.2 - 

 מנוע מאוורר 

 כוח מנוע מאוורר

 זרם מקסימלי

 פסקל Pa 450י גרסה בלחץ סטט 

kW 2.2 2.2 4.0 - 

A 4.7 4.7 8.1 - 

 

 2016/2281דרישות מידע 

 

 U 0 1-7 2-8 3-9 4-10 5-11 6-12 סוג
 63C – 33C – 13C – P23B- 22B  :סוג התקנה
 גזי  סוג הדלק:

 
 :קיבולת

rated h P kW 14.4 28.0 37.0 48.0 57.0 89.0 115.0 
mnP  kW 6.2 10.0 14.0 19.0 21.0 35.0 43.0 
 

 1:יעילות שימושית
nom ƞ % 86.4 86.5 86.5 86.7 86.1 88.2 89.2 

   plƞ         % 93.4 95.8 94.6 92.9 94.6 94.7 95.4 
 

  :צריכת חשמל
Maxel  kW 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.207 0.207 
minel  kW 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.15 0.15 

sbel  kW 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.008 0.008 
 

         :פריטים אחרים
envF  % 0 0 0 0 0 0 0 
ign P kW - - - - - - - 

s.flowƞ    % 95.46 96.1 96.1 95.8 96 95.8 95.9 
 s.bƞ        % 86.18 89.9 88.8 87.1 89 88.6 89.7 

 

 (:(Hsמתייחס לערך החימום הגבוה  (1
 G20  (37.78MJ /Nm³)  גז –גז  •

 :הגדרות ¶

rated h P     כושר חימום מדורג  
  mnP         קיבולת חימום מינימלית 
 nomƞ     יעילות שימושית בכושר חימום מדורג 
  plƞ           מינימליתיעילות שימושית בקיבולת 

  axmel        חימום מדורג יכולתב 

  minel        מינימלית יכולתב 

  sbel        צב המתנהמב 

  envF      גורם אובדן מעטפה 

 ignP         צריכת חשמל מבער הצתה 
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s.flowƞ      יעילות פליטה 

s.bƞ           בהתאם לעונהיעילות אנרגטית לחימום מקום 
 

 הערות:
 של צמר סלעים. מ"מ 15-(. קצב זרימת אוויר נומינלי וsHהנתונים בטבלה מופנים לערך הגבוה של הדלק )

 ת ומשקלדומי

 :(  (TYPE 2  2 הרישום מתייחס לסוג

 

 

 :תרשים מידות ומשקל

 6 5 4 3 2 1 0 יחידה סוג
A mm 885 885 885 1.225 1.225 1.775 1.775 
B mm  830 830 830 896 896 1.081 1.081 
C mm  580 580 580 650 650 800 800 
D mm  305 305 305 344 344 380 380 
E mm  185 185 185 185 185 190 190 
F mm  160 160 160 115 115 117 117 
G mm  210 210 210 160 160 133 133 
H mm  174 174 174 200 200 200 200 
J mm  125 125 125 125 125 106 106 
L mm  530 530 530 840 840 840 840 

M  mm 90 90 90 104 104 104 104 
N  mm 32 32 32 40 40 40 40 
P  mm 495 495 495 530 530 530 530 
O  mm 560 560 560 610 610 710 710 
R  mm 118 118 118 131 131 156 156 

C Ø  נקבה קוטר
 )ארובה(

mm  80 80 80 80 80 100 100 

A Ø  נקבה קוטר
 ( אוויר)יניקת 

 mm 80 80 80 80 80 100 100 

G Ø  גז זכר )קוטר
 )דליק

 inches ½ G ½ G ½ G ½ G ½ G ¾ G  ¾G 

 ~kg 63~ 65~ 75~ 90~ 95~ 205~ 215 משקל נטו
 

 :8ג הרישום מתייחס לסו
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 משקלתרשים מידות ו

 12 11 10 9 8 7 דהיחי סוג
A  mm  885 885 1.225 1.225 1.775 1.775 
B  mm 1250 1250 1400 1400 1600 1600 
C mm  580 580 650 650 800 800 
D mm  305 305 524 524 559 559 
E  mm 183 183 185 185 190 190 
F  mm 160 160 115 115 117 117 
G  mm 210 210 159 159 133 133 
H  mm 215 215 213 213 243 243 
L  mm 673 673 1016 1016 1536 1536 

M  mm 633 633 976 976 1496 1496 
N  mm 543 543 613 613 763 763 
P  mm 503 503 573 573 723 723 
Q  mm 446 446 496 496 596 596 
R  mm 777 777 827 827 977 977 
S  mm 504 504 901 901 1401 1401 
T  mm 929 929 1269 1269 1822 1822 
U  mm 40 40 40 40 49 49 
V  mm 396 396 446 446 546 546 
W  mm 785 785 835 835 985 985 
X  mm 218 218 250 250 275 275 
Y  mm 504 504 510 510 610 610 
J  mm 129 129 127 127 107 107 

AØ ()יניקת  (  קוטר
 נקבה )אוויר

 mm 80 80 80 80 100 100 

C Ø ()ארובה(  קוטר(
 נקבה

 mm 80 80 80 80 100 100 

G Ø ()גז דליק) קוטר( 
 זכר 

inches ½ G ½ G ½ G ½ G ¾ G ¾ G 
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 kg 117 120 162 170 295 312 משקל נטו

 

 
 אוויר בעירה קליטתירידה בלחץ צינור הפליטה ו

בהתאם אוויר הבעירה קליטת ו פליטהמווסת את עצמו לסוג תעלת ההוא יש לחץ גבוה זמין, ו גזהתערובת ל ע פועלהלמבער 
 .להתקנה

על המכשיר, הדבר  מתרחשאוויר בעירה יש ירידת לחץ משל עצמם. כאשר הוא  קליטתלרכיבים המרכיבים קו פריקת עשן ו
כמות הגז המוזרק ומבטיחה  ומתאמת אתידי גיבה באופן מגורם בהכרח להפחתת זרימת האוויר של המבער, אך המערכת מ

 נקייה. בעירהתערובת אוויר / גז אופטימלית ו

 כדלקמן: פעולהבעירה מומלץ ל אוויר קליטתו עשן הפליטהגודל הראוי של כדי להגיע ל

 ;ספציפיתבהתאם להתקנה ההאוויר  קליטתפליטה ולקבוע את התצורה של צינורות  •

 את סכום ירידות הלחץ של כל אחד מהרכיבים. תחשב בעזרת הטבלה שלהלן, •

שתואם הפעלה בהגבלה מזערית )מתחת  "הלחץ הזמין בארובה"ודא כי סכום ירידת הלחץ אינו עולה על ערך  •
 ( של יכולת תרמית מקסימלית.5%ל

 
 :וקליטת אויר בעירהטבלת ירידת לחץ של רכיבים בצינור פליטה 

יחידת  סוג
 מדידה

 

0 1-7 2-8 3-9 4-10 5-11 6-12 

 Pa 25 110 290 160 270 190 190 לחץ זמין בארובה
 Pa 330 1.000 1.900 1.100 1.400 1.100 1.700 לחץ מקסימאלי בארובה

 ירידה בלחץ רכיב
 - - Pa 0.5 1.6 2.9 4.5 5.9 מ'( 1מ"מ ) Ø  80 צינור
 Pa - - - - - 3.5 5.9 מ'( 1מ"מ ) Ø  100 צינור

 - - Pa 0.4 1.4 2.4 3.7 4.9 90°מ מ" Ø  80 עקומה
 Pa - - - - - 3.6 6.3 90°מ"מ  Ø  100 עקומה
 - - Pa 0.2 0.7 1.2 1.8 2.4 45°מ"מ  Ø  80 עקומה
 Pa - - - - - 1.8 3.1 45° מ"מ Ø 100 עקומה
 - - Pa 0.4 1.2 2.2 3.5 4.8   מ"מ Ø  80 מסוף
 Pa - - - - - 2.1 3.7   מ"מ Ø   100 מסוף

 
אוויר הבעירה גבוהה מערך "לחץ זמין בארובה",  קליטתירידת הלחץ של התעלות והפליטה וכן  םא

אך פחות מערך "לחץ מקסימאלי בארובה" המכשיר עדיין יעבוד, אך עם מגבלה גבוהה יותר של 
 .המקסימלית הקיבולת התרמית

 
 

 הוראות להתקנה

 
 את אזהרות הבטיחות. ומוסמכים בלבד. קראההוראות להתקנה והתאמת המכשיר שמורות לאנשי מקצוע 
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 ובלה וטיפולה

 
תנור האוויר החם מסופק כשהוא מקובע על ספסל עץ, בקופסת קרטון מאובטחת כראוי. הטיפול צריך להתבצע על ידי אנשי 

על המתאימים לכך  נתיביםאת המכשיר בחלק התחתון באמצעות הימו . אם משתמשים במלגזה, הרבעלי ציוד מתאיםצוות 
 .שעליה מונח העץ " מיטת" גבי 

 

 
 

 !!!זהירות

 
 וסכנה לאנשים המעורבים. מכשירמשלוח וטיפול חייבים להתבצע בזהירות יתרה, על מנת למנוע נזק ל

 
את  כםקשר עם הסוכנות שמכרה ל רואת תוכנו ושלמותו. אם המוצר אינו שלם , צ בדקוהמכשיר, האריזה של לאחר פריקת 

 .מכשירה
 

 .מכשיריפול אסור לעמוד ליד הובלה והטבמהלך הה

 

 כשיר.בכף מלגזה באורך מינימלי השווה לרוחב המ והשתמש
 

על השני, יש לשים לב לאינדקס המצוין על גבי האריזה עצמה ולהיזהר מאוד  דאח מכשיר אחד,אם יהיה צורך להניח יותר מ
 כשאתם מיישרים את החבילות כדי לא ליצור ערמות לא יציבות.

 
ותלוי  "מידות ומשקל"שיש מספיק כוח אדם זמין ביחס למשקל המצוין בסעיף  וודאורך להזיז את המכשיר ביד, ש צואם י

 במרחק העברה.
 

 .מומלץ להשתמש בציוד מגן אישי

 

 מקום התקנה

 
ניות ואת המערכת או על ידי גורם מוסמך , והוא חייב לקחת בחשבון את הדרישות הטכמעצב  המיקום למכשיר ייקבע על ידי 

ים; בדרך כלל, יש לקבל הרשאות מיוחדות )למשל תקנות בנושא יעוד, אדריכלות, שריפות, זיהום התקנים והתקנות הקיימ
 סביבתי, פליטת רעש וכו '(.

 
 את היחידה לבקש ולהשיג את ההרשאות הנחוצות. נולפיכך מומלץ לפני שתתקי
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 !!!זהירות
 ישר או עם שיפוע קל לעבר ניקוז העיבוי.להתקין את המכשיר על משטח  חובהכדי לאפשר ניקוז תקין של העיבוי, 

 

 
 

 כי תנורי האוויר החם צריכים: כרולהתקנה נכונה של המכונה, ז

מרחק בטיחות מינימלי סביב המכשיר, כדי לא ליצור מכשולים לזרימת אוויר נכונה ולאפשר פעולות ניקוי, בקרה ותחזוקה  •
 תקינות.

 מכל חומר דליק; טוחעל מרחק ב שמירה •

 ;רוק מוצרי הבעירהיחיבור קל לפ אפשרות •

 ;בעירהחיבור קל לכל תעלת יניקת אוויר אפשרות  •

 חיבור קל לרשת חלוקת הגז; אפשרות •

 ;לשקע חשמלי יםלהיות קרוב •

 ביצוע קל ובטוח של כל פעולות התחזוקה והבדיקות; אפשרות •

 ;הקיימיםההתקנים עומדים בדרישות של פתחי אוורור ה •

 

 כמו כן, יש לוודא כי:

 ."המפרט הטכני"הזרימה והלחץ של גז הבעירה תואמים להגדרת המכשיר ולמגבלות המדווחות בפסקת  •
 

 אסור להתקין אותו:

 ;)אדים של חומרים אגרסיביים( במקום בו יש אטמוספרות אגרסיביות •

 .דהבאמצעות הדהוד או תהועלול להיעצם במקומות צרים בהם הרעש שיצר התנור  •

 בפינות בהן יש מרבץ של אבק, עלים וכל דבר שעשוי להפחית את היעילות של המכשיר על ידי חסימת מעבר האוויר. •

 עם לחץ גזים.במקומות  •

 .במקומות בהם יש הפגת לחץ גזים •

 .ג אוויר גרועיםבחוץ, אם לא מסופקת הגנה מפני תנאי מז •
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את  ודרישות מיוחדות יש להתייעץ עם היצרן, או בחרחיבור לתעלות. לאינם מתאימים ל צירימכשירים מצוידים במאוורר מסוג 
 הגרסה עם מאוורר צנטריפוגלי.

 
 דוגמה להתקנה במקומות קטנים וממוצעים:

 

 
 
 

 :דוגמה להתקנה במקומות / אזורים גדולים

 
 
 
 

 בטיחותאזור 

 

 דאוגיש ל מכשירב ה. סביעל המכשיר להיות נגיש בקלות בתנאים בטוחים ללא צורך בציוד מיוחד
המרחקים המינימליים כך שניתן לבצע פעולות בקרה ו / או תחזוקה ושלא יתקשו מכשולים לחסום  לקיום

 את זרימת האוויר.

 

 !!!זהירות

 
עיצוב  -נועיייש להקפיד על כל מגבלות הנובעות מחוקים ותקנות ספציפיים )לדוגמא לגבי שריפות(. 

 המערכת.
 

 ותקרה:ינימליים מקירות גובה התקנה ומרחקים מ
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 L 1L 2L 3L יחידה סוג
0-1-2-3-4-5-6 mm 300 1,000 500 2,500 

7-8-9-10-11-12 mm 1,000 1,000 500 2,500 

 
 הגנות הקבועות

 אם ההגנות הקבועות שלהלן הותקנו כראוי: בדקו, כשירכדי למנוע מגע מקרי עם החלקים הניידים  של המ

 .ים\רשת של מאוורר – רשת •

 .הבקרה ולוח המבער לתא גישה בקרת •
 דלק חיבור

 

. לתקנות בהתאם, מוסמך אדם ידי על להתבצע חייבוגז  נוזלי,  G25   וגם G20 מתאן, הגז לאספקת החם האוויר תנור חיבור
 G25) מתאן לגזלהמרה  ערכה עם מגיע והוא H (G20) מתאן גז עם להפעלה מראש ומוגדר לבדיקה מועבר החם האוויר תנור

 (.G31) פרופאן וגז( צפוי בו במקום

 

 :כי ווודא היחידה חיבור לפני

 .אליו מותאם שהמכשיר זה הוא הגז סוג •

 .ואוורור יסודי ניקוי עברו הצינורות •

 ".טכניים מפרטים" לסעיף בהתאם, הראויים והלחץ הזרימה את להבטיח כדי, נכונה ההפצה רשת גודל •

 .המכשיר של החיבור מצינור ולדג או שווה בגודל הגז אספקת צינור •

 

 !!!זהירות 

 .התקנההרלוונטיות ל לתקנות בהתאם, נאטמו  שהחיבורים בדקו, ההתקנה השלמת לאחר

 :הגז אספקת לרשת החיבור של תרשים
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 המכשיר של זכר הברגה חיבור .1

 במקרה חיוני אינו זה רכיב(.  גז תדלוק אספקת לחץ של הנכון הלחץ את להבטיח כדי נחוץ) *לחץ מפחית/  מייצב .2
 .יציב נומינלי לחץ עם  G20  מתאן גז של חלוקה רשתות של

 (.נוחה ותחזוקה בדיקה לאפשר גם כמו לציוד להיכנס, הגז בקו להימצא העשויים, מזיקים למנוע כדי הכרחי) *מסנן .3

 (.הארוכות העצירות או התחזוקה פעילויות כל במהלך הציוד לבידוד נחוץ) *ידני שער  .4

 *הדלק )גז( קו ורצינ* .5

 .המכשיר את להתקין אמור הלקוח כאשר נכלל לא )*(
 

 של במקרה הגז אספקת את שיעצור אלקטרו שסתום שיפעיל, דליפות גלאי בקרבתם להציב מציעים אנו הגז מבערי מבחינת
 .מקרית דליפה

 

 בעיצובנו עיי. וכללים תקנות ,ייםהרלוונט החוקים לכל בהתאם, ומוסמך מיומן אדם ידי על להיווצר צריך הגז אספקת קו
 .המערכת

 
, בר 1.5 -ל הלחץ להורדת הנוזלי הגז למיכל בסמוך ראשון לחץ מפחית להתקין מומלץ. פרופאן גז של G31 לאספקת באשר

, שלישי מפחית. בתוקף מהתקנות כנדרש, mbar 40 -ל בר 1.5 -מ לחץ להביא כדי החם האוויר לתנור בסמוך, שני ומפחית
 .הראוי האספקה לחץ את יבטיח, לציוד בסמיכות ןהמותק

 
 .אדים מכשיר להרכיב צורך יש אם לבדוק כדי המיכל לספק ופנ גבוהה דלק זרימת עבור

 

 .לחץ מתג להתקין רצוי(, הפעלה ראשונית כישלון או פיח) המיכל ריקון בזמן להתרחש ותשעלול ותבעי למנוע כדי

 

 

 ולחץ גז קטגוריות

 

 .החלות הקטגוריות את קובע EN 437: 2018 התקן, התפלגותם ולחץ זמינים גזים, דהיע לארץ בהתאם

 

 :גז אספקת ולחץ קטגוריותסיכום  טבלת

 

 ( mbar) גז אספקת לחץ   קטגוריה ארץ
 20G 25G 27G 30G 31G כפול פשוט

AT - 2H3PII  20 - - - 50 
BE 2E+I  3PI  20 ˂-˃25   37 
BG - - - - - - - 
CH - H3PI 2I 20 - - - 37 
CY - - - - - - - 
CZ - 2H3PII  20 - - - 37 
DE ELLI 2 3PI  20 - - - 50 
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DK 2HI  - 20 - - - - 
EE 2HI  - 20 - - - - 
ES 2HI  3PI  20 - - - 37 
FI 2HI  - 20 - - - - 

FR - 2Esi3PII  20 25 - - 37 
GB - 2H3PII  20 - - - 37 
GR - 2H3PII  20 - - - 37 
HR - 2H3PII  20 - - - 37 
HU - - - - - - - 

IE 2HI  3PI  20 - - - 37 
IS - - - - - - - 
IT - 2H3PII  20 - - - 37 
LT - 2H3PII  20 - - - 37 
LU - - 20 - - - - 
LV 2HI  - 20 - - - - 

MK        
MT        
NL - 2HK3PII  - 20 - - 37 

NO 2HI  - 20 - - - - 
PL - 2H3PII  20 20 - - 37 
PT - 2H3PII  20 - - - 37 
RO - 2H3PII  20 - - - 30 
SE 2HI  - 20 - - - - 
SI - 2H3PII  20 - - - 37 

SK - 2H3PII  20 - - - 37 
TR 2HI  - 20 - - - - 

 

 .ההתקנה בעת למשנהו אחד מגז המכשיר את להמיר ניתן, כפולה קטגוריה ישנה כאשר •

 יש מראש סידור התאמת הגז את. ההזמנה בעת הגז את לציין ישש זה  אומר, פשוטה קטגוריה ניתן ליישם   שרכא •
 .במפעל לבצע

 מידע לקבלת במפעל להתייעץ יש הצורך במידתלכן , התייחסות בשוםקיים  לא 2018: 437 התקן מסוימות במדינות •
 .עדכונים או/  ו

 
 

 העיבוי ניקוז סיפון
 מגיע החם האוויר מחמם סיפון, הביוב ממערכת אדים ולהחזרת העיבוי של הפליטה מצינור בעירה ממוצרי פותדלי למנוע כדי
 .פנימית ציפה עם
 
 

 !!!זהירות 
 

בטיפול  הצורך את המוודאים, תקנים אירופאים, לאומיים ומקומייםל בהתאם להתבצע חייבת העיבוי סילוק מערכת
 .הצורך במידת המנטרל

 

 !!!זהירות 

 .במים עיבויה הניקוז סיפון מיכל את למלא יש, לראשונה ההפעלה בזמן

 



25 

 

 

 !!!זהירות

 :הבאות הנקודות את בחשבון וקח. המכשיר של התקינה ילותבפע פוגע תקינה לא בצורה שבוצע ניקוז

 מומלץ .להמעג בתוך העיבוי של הקפאה סכנת מפני כראוי מוגנת להיות חייבת, הסיפון כולל, העיבוי סילוק מערכת •
 .החימום שטח בתוך העיבוי איסוף מערכת את ליישם

 .ובנפרד כנדרש מותקן להיות ועליו, הציוד על להכביד אמור אינו העיבוי ניקוז מערכת של הכולל המשקל •

 .משולבים שאינם או/  ו מפולסים צינורות להתקין אסור, כראוי העיבוי פריקת מערכת את לשלב יש •

 ;אחד בצינור חיבורםמ ולהימנע, עצמאי באופן העיבוי של הניקוז צינורות כל את לחבר יש •

 .השונים הבדיקה לוחות של קלה הסרה לאפשר חייבת העיבוי פריקת מערכת של התצורה •

 .התחזוקה או/  ו הבדיקה פעולות כלעבור  בקלות ףלהישל חייבת העיבוי פריקת מערכת •

 , UNI EN 1196 בתקן שצוין המב להתחשב יש כהתייחסות,  העיבוי פריקת מערכת לגודל •

 :6.6.1 סעיף •

 
 טבעי גז מ'/שעה  3ל לכ מיםשעה/ליטר  2            טבעי לגז -

 פרופאן גזמ'/שעה  3ל לכ מיםשעה/ליטר  3         פרופאן לגז -

 בוטאן גזמ'/שעה  3 לכל מיםשעה/ליטר  4     בוטאן גז עבור -

 

או סיליקון. מומלץ לבנות את הצנרת, המהווה את מערכת סילוק  PVCנור בצי ולחיבור הסיפון למערכת סילוק העיבוי, השתמש
 מ"מ. 20העיבוי, עם צינורות, בעלי קוטר פנימי, לא פחות מ 

המתאים  סיםאגן תפיהעיבוי בסיפון אינו מגיע לרמה של בורג ההברגה העצמית, המונח ברמת רגילים,  הפעלהבתנאי 
 והאוויר החם עובד באופן קבוע.

סים ישיבוש אקראי במערכת הפריקה, רמת העיבוי עלתה עד שהגיעה למקום הבורג ההברגה העצמי באגן התפל במקרה ש
מתרחש רק לאחר שחזור של תנאי  ידניהמתאים. במצב זה, האלקטרודה המייננת מוארקת והמבער נכבה מייד. איפוס 

 הנכונים. הפעלהה

 

 

 מערכת פריקת העיבוי: שלמצב פעולה עם חסימה מקרית    מצב פעולה רגיל:

 

  

 

                    

 

 

 :ִמקָרא

 . תעלת מתכת3    אלקטרודה ליינון .1

 . בורג להברגה עצמית4     מפלס עיבוי .2

3.  

 

 
 



26 

 

 מסנן יניקת אוויר

 
 אביזר זמין לפי בקשה.

 גרסה עם מאוורר צנטריפוגלי
 תיאור

 
 
 

 9סוג  8סוג  7סוג  יחידה

 תאי סינון

 

    

 Mm  98*500*500  98*500*500   98*500*500 גודל
 Nr. 1 1 1 כמות
 Mm    98*500*400 גודל

 Nr.   1 כמות
 3G 3G 3G  סינון שיעור
 Pa  80 150 70 נקיים תאים עם ראש אובדן

 
 גרסה עם מאוורר צנטריפוגלי

 12סוג  11סוג  10סוג  יחידה תיאור
 תאי סינון

 
 
 
 
 

    

 Mm  500*500*98 287*592*98 287*592*98 גודל
 כמות

 
Nr. 1 5 5 

 גודל
 

Mm  400*500*98 - - 

 כמות
 

 Nr. 1 - 1 

 G3 G3 G3  סינון שיעור

 Pa 100 70 115 נקיים תאים עם ראש אובדן
 

 חיבורים חשמליים

 
לכל המסופקים. על החיבורים החשמליים להיעשות על ידי איש מוסמך בהתאם לתקנה התקפה, באמצעות לוחות המסוף 

 בתרשימי החיווט החשמלי בחוברת זו. נוחשמל, עיי עבודות

 

 זהירות!!! 
 במעלה הזרם של היחידה מפסק מגנטי תרמי דיפרנציאלי בגודל המתאים בהתאם לתקנות הקיימות. ינוהתק •

כך תמיד לחבר את מערכת הארקה, דאג להשאיר את חוט הארקה מעט יותר ארוך מאשר החוטים האחרים, ש י •
 שוגג, יהיה הוא האחרון שיוסר.של משיכה בשבמקרה 

להספק המרבי שנקלט על ידי המכשיר כפי  המתאימ הכבלים ומערכת החשמלחלקת כוח אדם מוסמך שיבדוק כי  וגיהש •
 שמצוין על לוחית המידע.

מכשיר מכישלון חיבור היש לחבר את היחידה למערכת הארקה יעילה. היצרן לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם כתוצאה  •
 ארקה.למערכת הה
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 יש למקם את כבלי החשמל כך שלא יבוא במגע עם משטחים חמים ו / או קרים, או עם קצוות חדים. •

בהתאם לתקנים הנוגעים להתקנת רכיבים חשמליים, יש לכלול התקן המבטיח ניתוק מהחשמל עם מרחק פתיחה בין  •
 (.EN 60335-1קן )ת III יתרמתח  הקישורים באופן המבטיח ניתוק מוחלט בתנאי

 אסור להשתמש בצינורות מים או בצינורות גז בכדי להאריק את היחידה. •

 של המכשיר.ובקרה  לכבלי החשמל  PG13ו   PG9בבלוטות הכבלים המתאימות  והשתמש •

 
לרשת החשמל ולהפעיל תנורי האוויר החם עוזבים את המפעל כשהלוח החשמלי מורכב ומחווט; הם דורשים רק לחבר אותם 

 .את לוחות השלט הרחוק
 

 
 
 

 בלוטות כניסת כבל (1

 

 

 זהירות!!!

 הכבלים הנכנסים למכשיר, דרך הבלוקים המסופקים, חייבים להיות במקום. •

 .קוטביות ניטרלית - הפאזהכבדו את  •

 את הכבלים; חיווט קוהמכשיר, בד הפעלתיש לכבד את התקנים הלאומיים והאירופיים הנוגעים לבטיחות חשמלית. לפני  •
 במכשירים ולפגוע בבטיחות המערכת.שגוי עלול לפגוע 

 
 תרשים חשמלי

ובפורמט קל לקריאה בלוח החשמל והיא חלק אינטגרלי ממדריך הוראות זה. אנו  מודפסת על ניירדיאגרמת החיווט כלולה 
על ידי ציון המספר ממליצים לשמור אותו בזהירות יחד עם המסמכים האחרים. במקרה  של אובדן, ניתן לבקש עותק מהיצרן 

היצרן לקבלת הבהרות קשר עם  רופעולה כלשהי במכונה. אנא צ והסידורי של המכשיר. במקרה של ספקות, אל תבצע
 .קשר עם היצרן לקבלת הבהרות נוספות רופעולה כלשהי במכונה. אנא צ ובמקרה של ספקות, אל תבצע  נוספות.

 
ן החיבורים ואשר מכשיר שמבטיח ניתוק מהחשמל עם מרחק פתיחה בי בהתאם לתקנים הנוגעים להתקנת רכיבים חשמליים,

 .יות מסופק עם המכשירלה( חייב EN 60335-1תקן ) III יתרמבטיח ניתוק מוחלט! בתנאי מתח 
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 230V~50Hz 1N(0-1-2-3-4-5) פאזיים -תרשים חיווט למכשירי אספקת חשמל חד
 

 

 
 

  :מפתח רכיבים

RST כפתור אתחול  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VBR  של המבער הפועל על מאוורר
 תמיסת גז

F נתיכים LMF נורהLED  רב תכליתית 
SFN  עיבויסיפון ניקוז MS  שסתום גלישה מצומצמת

 משכיכת אש
SE לוח אלקטרוני IM מתג מפסק מגנטים 

MV מאוורר / ים מנוע / ים CONVEYOR ַמָגעֹון 
TSF  1 הזנקשנאיR ממסר כניסה 

EI אלקטרודה ליינון IMT* מתג מפסק דיפרנציאלי 
EA אלקטרודת הצתה QCD* לוח שלט רחוק 
EV שסתום גז סולנואיד   

SND לא מסופק * חיישן טמפרטורה 
 

(A)  1-7-2-8-3-9-4-10סוגים 

(B)  5-11-6-12סוגים 



29 

 

b     כחול 
y/g  ירוק\צהוב 

B     חום 
 

                                        400V~50Hz 3N  י  פאז-תרשים חיווט למכשירים עם אספקת חשמל תלת
 (6-7-8-9-10-11-12)סוגים 

 
 

 
 
 
 

 כמה דוגמאות לחיבור חשמלי

 

( של תנורי האוויר החם עבדיםתכליתיים )-התקשורת בין לוח השליטה מרחוק )משמשת כמאסטר( ללוחות הבקרה הרב
מכשירים המחוברים זה לזה  10מרחוק מסוגל לנהל עד ל לוח בקרה חוטי לא מקוטב. בפרט, כ-מתרחשת באמצעות כבל דו

 מטר. 50באמצעות כבל, הכוללים אורך כולל מקסימאלי השווה ל 
 

 דוגמה לחיבור חשמלי של מספר מכשירים מפלגים:
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 מפתח רכיבים:

 

QCD מרחוק הטילוח של  SE2  2לוח אלקטרוני מספר 
SE1  1לוח אלקטרוני מספר SE3  3רוני מספרקטאללוח  

 

התרשים המתייחס למספר מכשירים המותקנים בסביבה שונה המצוידים בשלט רחוק עם חיישן 
 טמפרטורה מובנה המותקן בכל סביבה:

 
 

 

 מפתח רכיבים:

 

QCD1÷3  3 ÷ 1לוח שלט רחוק מספר 
A1÷3    '3÷ 1מכשיר מס 

 
 לו.ק שרחומ יטהבמקרה זה כל מכשיר מכל סביבה נשלט על ידי לוח השל

 
 

 חיישןשלט רחוק עם ב המצוידיםהצגת תרשים למספר מכשירים המותקנים בסביבות שונות 
 בסביבה נפרדת.  ןהמותק הטמפרטורה מובנ

 

 
 
 

 מפתח רכיבים:

 

QCD לוח שלט רחוק  
 

STL 1÷3  3÷ 1בדיקת טמפרטורה מקומית מספר 
A1÷3    '1-3מכשיר מס  

 

 )אפשרות( STL  הטמפרטורה המקומיחיישן טים על ידי שלנ A1, A2, A3במקרה זה המכשירים 
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 הטמפרטורה מובנחיישן שלט רחוק עם המצוידים בתרשים המתייחס למספר מכשירים המותקנים בסביבה אחת 
 באותה סביבה. ןהמותק

 

 
 

 

 מפתח רכיבים:

QCD לוח שלט רחוק 

A1÷3    '3÷ 1מכשיר מס  

 
 ן זהה על ידי לוח שלט רחוק יחידם באופנשלטי A1, A2, A3במקרה זה המכשירים 

 

 הטמפרטורה מובנחיישן  עם  המצוידים בשלט רחוקדיאגרמה המתייחסת למספר מכשירים המותקנים בסביבה אחת 
 באותה סביבה ןהמותק

 

 מפתח רכיבים:

QCD לוח שלט רחוק  

 

STL2÷3  3÷2מספר  טמפרטורה מקומיחיישן 

A1÷3    '3 ÷ 1מכשיר מס  

 

מצוידים  A2, A3בלוח השלט הרחוק, בעוד שהמכשירים  ההטמפרטורה המובנחיישן נשלט על ידי  AT1 -מכשיר הזה,  במקרה
 .)אפשרות( STLהטמפרטורה המקומית  חיישןונשלטים על ידי 

 

חיישן ב המותקנים בסביבה אחת עם שלט רחוק המצוידיםדיאגרמה המתייחסת למספר מכשירים 
   :יקום שונהמב המותקן הטמפרטורה מובנ
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 מפתח רכיבים:

QCD לוח שלט רחוק  

 

STL 1÷3  3÷1ר מספ טמפרטורה מקומיחיישן 

A1÷3    '3 ÷ 1מכשיר מס  

 

 (.אופציונלי) STLנשלטים על ידי  חיישן הטמפרטורה המקומית  A1, A2, A3במקרה זה המכשירים 

 

 חיישן אוויר חיצוני

 .שמש למקרה שתידרש פונקציה לוויסות תרמייונית, שכאופציה, קיים חיישן לבדיקת אוויר חיצ

 

 בעירהאוויר  קליטתאדי פליטה ו

הבעירה הבאים ותיעול יניקת  האוויר מוצרי החקיקה בתוקף קובעת כי ניתן להתקין מכשירים כאלה על פי אחד מחמשת סוגי 
 .63C - 23C - 13C - 23PB - 23Bוהבעירה המצוינים על ידי הקיצורים: 

 .צינור הפליטה של האדים עבור לט להשתמש בחומר פלסטי חל איסור מוח

 

 כלליאזהרות ומידע 

 .EEC -יש לאשר את כל רכיבי מערכת הפליטה בהתאם לתקני ה •

יש לייצר את צינור הפליטה ומחבר הפליטה בהתאם לתקנות והחוקים הקיימים. עליהם להיות מורכבים מתעלות  •
 לחץ מכני, תרמי וכימי שנגרם על ידי הבעירה.ב עמודל מתכתיות ונוקשות, המסוגלים

 הפליטה, יש להשתמש בחומר מתכת, עמיד בפני קורוזיה בשל העיבוי של מוצרי בעירה.לצורך יישום צינור  •

מחומרים עמידים בפני לחץ תרמי וכימי הנגרם כתוצאה ממוצרי הבעירה, עם  יםלהיות עשוי יםמפרקים צריכ אטמי •
 .היווצרות העיבוי

בנקודה הנמוכה  העיבוייש להציב ניקוז על מנת למנוע מהעיבוי לזרום חזרה מצינור הפליטה אל תנור האוויר החם,  •
 ביותר.

 .על ידי דוד האוויר החם נישאמשקל הצינור לא אמור להיות  •

 .צינורות פליטה שאינם מבודדים עלולים להוות מקור לסכנה •

ולהשפיע  של הבעירהשאינם בגודל הנכון עשויים להגביר את הרעש ים או מתאימאדים לא פליטה או צינורות צינורות  •
 לרעה על פרמטרי ההתחממות.
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אם יש צורך במהלך ההתקנה לחצוב קירות או מחיצות, יש לבצע את הפעולה בצורה מיטבית, כדי למנוע סכנת דליפה או  •
 .שריפה

שונים, חובה להתקין פילטר מתאים. זה מונע ומרים מאובקת ו / או מזוהמת עם חבעירה במקרה של סכנת שאיבת אוויר  •
 מהאבק להילכד ברשת המתכת של צינור המבער.

 

 יתר על כן, אנו מציעים:

בקוטר השווה לגודל , תרמי וכימי לחץ ,בתעלות בעלות משטח פנימי חלק, העמיד בפני תוצרי בעירה והשתמש •
 המפרק של הציוד;

 מכיפופים צרים וצמצום קטעים; והימנע •

 עיגון נכון של צינור פריקת העשן;אגו לד •

 לכיסוי קצה מתאים למניעת חלחול מי גשם למכונה ואובדן חיכוך משמעותי.דאגו  •

 

 אזהרה

כך שהעיבוי שנוצר  ,יש להתקין את חלק הערימה בצורה אופקית, ולהרכיב את פליטת האדים, מעט מוטה כלפי המכשיר
.בתוך צינורות הביוב יחזור לעבר המכשיר   

במידה הפוכה, צינור היניקה של אוויר הבעירה, כאשר נמצא באופן אופקי אל הקיר, חייב להיות נוטה מעט כלפי הקיר כך 
 שהגשם לא ייכנס לתא הבקרה של דוד האוויר החם.

 

 :23PB -23Bתרשים התקנה לסוג 

 .המאוורר הצנטריפוגלי( , אך הרעיון חל גם על גרסת [צירי] AXIALת המכשיר עם מאוורר )הרישומים מייצגים א

בתצורה זו על המכשיר להיות מחובר לצינור יחיד המוביל אל הצד החיצוני של מקום הנחת מוצרי הבעירה. במקום זאת, מכוון 
 אוויר הבעירה אל תוך הסביבה בה מצוי המכשיר.

 

 גגב צינור פליטהתצורת                                           בקיר פליטהצינור תצורת 

 

                             

 

 :13Cתרשים התקנה לסוג 

 .אך הרעיון חל גם על גרסת המאוורר הצנטריפוגלי( צירי()  AXIAL)הרישומים מייצגים את המכשיר עם מאוורר 
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והשנייה עבור יניקת אוויר הבעירה, שתיהן מתקשרות בתצורה זו יש למכשיר את התעלות, האחת לפליטה של מוצרי הבעירה 
תעלות שני נמצאות. על צינור הפליטה להיות מורכב היטב וניתן לייצר אותו עם  א שבה הןעם הסביבה מחוץ לנקודת המוצ

 מובחנות או עם שני תעלות קואקסיאליות.

 תצורת פליטה צמודת קיר    תצורת פליטה מותקנת על קיר

                                  

 

 :33C תרשים התקנה לסוג

 .אך הרעיון חל גם על גרסת המאוורר הצנטריפוגלי()צירי(,    AXIALמאוורר )הרישומים מייצגים את המכשיר עם 

בתצורה זו יש לחבר את המכשיר לשתי תעלות, האחת למוצרי בעירה והשנייה עבור יניקת אוויר בעירה, כאשר מסוף 
 קואקסיאלי מתקשר מהגג עם הסביבה מחוץ למקום שבו הוא מונח.

 

 :53C תרשים התקנה לסוג

 ., אך הרעיון חל גם על גרסת המאוורר הצנטריפוגלי()צירי( AXIALים מייצגים את המכשיר עם מאוורר )הרישומ

מוצרי הבעירה משחרר אותם מהגג, ואילו בתצורה זו המכשיר דורש חיבור לשני תעלות מובחנות המתקשרות עם החוץ. אבק 
 צינור היניקה של האוויר בעירה עובר את הקיר.
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 ראשונהלקראת ההפעלה ה

חייבת להתבצע על ידי שירות הסיוע הטכני המורשה אשר יאמת את אישור האחריות. לפני  מכשירההפעלה הראשונית של ה
 כי: קובדיקת תפקוד התנור, בד הפעלה וביצוע 

 ;ומתנאי הבטיחות התקיי •

 ;הוסר מכל הלוחות שנצבעו מראש PVC -סרט ה •

 ;הכנפיים האנכיות והאופקיות נפתחו •

 ;צב כראויהמכשיר הו •

 ;שירמכיש מספיק מקום סביב ה •

 ;כל החיבורים לדלק בוצעו נכון •

 אוויר הבעירה הותקנו כראוי; קליטתצינורות הפליטה ו •

 כל השסתומים של המעגלים השונים פתוחים; •

 כל החיבורים החשמליים בוצעו נכון; •

 ;יש תאימות בין הדלק להתקנת המכונה •

 

 !!!זהירות 

החום במהלך מחליף ריחות ואדים עקב אידוי הנוזל שנוסף להגנה על  וייווצרותכן במהלך ההתחלה הראשונית י
 האחסון; זה נורמלי וזה ייעלם לאחר תקופה קצרה. מומלץ לאוורר את החדר באופן מתאים.

 
זרבובית האוויר החם מסופקת עם כנפיים אופקיות מוטות מתכווננות בנפרד בלוח האספקה. כנפיים אנכיות מתכווננות 

 חלק הפנימי של המכשיר כדי לאפשר במקרה הצורך לכוון את הזרימה לכיוון אחר מזה המותאם במפעל.מותקנות גם ב
התאם באופן ידני את הכיוונים של כל כנף אופקית ואנכית כדי לתאם את הפצת האוויר החם לכיוון האנכי בהתבסס על 

 הסביבה שאותה המכשיר אמור לחמם.
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 החום. מחליףסי לחימום אידיאלי של החדר, יתר על כן יש לקרר כראוי את תנאי בסייא הנה אוויר תקייכולת 

לפיכך חיוני שזרימת האוויר הנוצרת על ידי המאוורר לא תעמוד בהתנגדות; וכן, אסור שיהיו מכשולים בנתיב אספקת האוויר 
 וזרימת החזרה.

 

 !!!זהירות

בהשוואה לכיוון זרימת האוויר )ראה  45°צריכות להיות מוטות מעל ולא  על כנפי כיוון הזרימה האופקיות להיות פתוחות
 איור למעלה(.

 

 הפעלה ראשונה 

כדי להפעיל את המכשיר והן כדי לבדוק  הןלוח השלט הרחוק, באמצעות  עילותפ-דוד האוויר החם  הפעלה הראשונה של ב
 את פעולתו הנכונה במצב "אוורור בלבד" ובמצב "חימום".

 לשימוש בבקרות לוח הבקרה מרחוק מתוארות בסעיף "לוח הבקרה מרחוק".ההוראות 

 

 !!!זהירות 

החץ שעל המדבקה כמצוין על ידי  את כיוון הסיבוב של המאוורריםבדקו פאזי, -עבור מכשיר בעל כוח חשמלי תלת
 המונחת בסמוך לזה.

 !!!זהירות

 וח הכללי שנמצא בתחתית המכשירלפני ביצוע פעולות בלוח החשמלי, יש צורך לנתק את ספק הכ

 

 !!!זהירות

 במים. העיבויבזמן ההפעלה הראשונה, מלאו את מיכל סיפון הניקוז 

 



37 

 

 !!!זהירות

עשר שניות לפני שתקבל את תגובת  תינומשתנים באמצעות לוח השלט הרחוק, המ ההגדרותבכל פעם שהפרמטרים / 
 המכשיר.

 אסור !!!

על ידי ניתוק ספק הכוח הראשי, מכיוון שהאנרגיה התרמית שנצברה בווסת עשויה אסור לכבות את דוד האוויר החם 
ידנית. יתר על כן, פעולה כזו, אם  נעילהביטול  דרושוכתוצאה מכך ל הבטיחותי לקפוץהמגביל של  לתרמוסטטלגרום 

 החום. מחליףתחזור על עצמה, גורמת לחימום יתר מסוכן של 

 התאמת מאוורר צנטריפוגלי

 .קוטר הראשוני משתנההמותקנת במנוע המאוורר הצנטריפוגלי בעלת  הגלגלת

 חציוני, כך שניתן להשיג את הערך הנקוב ברוב מקרי ההתקנה. ממסרהמכונות בדרך כלל מגיעות עם יחס 

כלומר לכל הפתרונות הדורשים שינויים בהתנגדות  -לשימושים אחרים הדורשים פיזור של אוויר מתועל, פילטרים וכו '
 יש לכוונן את זרימת האוויר לערך הנקוב, במידת הצורך. -וירית והא

ספציפיים או באופן בערך )עם הערכה קרובה( על ידי בדיקה )כאשר המבער מכוון על ניתן לבצע בדיקה זו במדויק עם כלים 
ר והשוואה עם המפרט הקיבולת התרמית הנומינלית( את שיפוע הקו בין טמפרטורת יציאת האוויר לטמפרטורת כניסת האווי

 של הפיסקה "נתונים טכניים".

-יוון המצוין על ידי החץ במעביר הארקה. אם יש מנוע חשמלי תלתלבדוק שכיוון סיבוב המאוורר תואם לכ כםבכל מקרה, עלי
כי יש לוודא פאזי, כדי לשנות את כיוון הסיבוב פשוט הפוך שלב בקו האספקה מבלי לגעת בחיווט לוח החשמל. כמו כן, 

לת תוצאה , על ידי התאמת, במידת הצורך, סל"ד המאוורר לקבלוחיתספיגת המנוע לא תעלה על הערך המצוין על גבי ה
 זו.

 

 !!!זהירות 

של גלגלת הכונן, מספר הסיבובים של המאוורר והספיגה החשמלית של המנוע גדלים. על ידי  ראשוניעל ידי הגדלת הקוטר ה
 לת הכיוון, מספר הסיבובים של המאוורר והספיגה החשמלית של המנוע פוחתות.של גלג הראשוניהקטנת הקוטר 

בידיים הרצועה על שני צידי  ציםלוח םבחוזקה מדי מכיוון שפיר המאוורר עלול להישבר. כשאת רצועותאת ה כולעולם אל תמש
 מ"מ. 20-30היא חייבת להיות מסוגלת להתכופף כ  כםשל

לאחר הרצועות ה מסוימת, נוטות להתארך. לכן מומלץ לבדוק את המתיחות הנכונה של , לאחר תקופת פעולרצועות חדשות
 זמן מסוים.
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 שינוי סל"ד המאוורר:

 את הפעולות הבאות: וכדי לשנות את סל"ד המאוורר, בצע

 ;2על ידי שחרור הבורג הרצועות  את מתיחת ושחרר •

 ;1 ות/  הרצועה את והסר •

 .3של החלק הנייד בנדבך  4 החולייהררו את ברגי שח ,5באמצעות מוט הברגה משושה  •

 .את הכריכה של החלק הנייד עד הגעה לקוטר המקורי הרצוי וסובב •

 .בהתאמה עם חלל הרכזת 4יש לנעול בחוזקה את הגושים  •

 .ומתח אותה לאחור 1הרצועה  את נוהתק •

 

 
 
 
 

  בדיקת קליטת הזרם החשמלי:
 באופן הבא:יכו מאוורר, המשכדי לבדוק את הספיגה החשמלית של מנוע ה

 המהדק על פאזה של קו האספקה הראשיהמד עם את  והכנס •

את המכונה לפעולה במצב קיץ, כדי לא לכלול את כל המכשירים  והגדר •
 (;מבער וציוד עזרהאחרים )

את ערך הספיגה החשמלית במד המהדק והשווה אותו עם נתונים על  וקרא •
 לוח המנוע
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 מלי וזרםמנוע מאוורר כוח מקסי
 

 9סוג  8סוג  7סוג  יחידה תיאור
 מנוע מאוורר

 כוח מנוע מאוורר

 מקסימליזרם 

 Pa 200גרסה בלחץ סטטי  
kW 0.75 1.1 1.1 

A 1.79 2.5 2.5 
 מנוע מאוורר

 כוח מנוע מאוורר
 זרם מקסימלי

 Pa 450גרסה בלחץ סטטי  
kW 1.1 1.5 1.5 

A 2.5 3.2 3.2 
 

 12סוג   11 סוג 10סוג  יחידה תיאור
 מנוע מאוורר

 כוח מנוע מאוורר
 זרם מקסימלי

 Pa 200גרסה בלחץ סטטי  
kW 1.5 1.5 3.0 

A 3.2 3.2 6.2 
 מנוע מאוורר

 כוח מנוע מאוורר
 זרם מקסימלי

 Pa 450גרסה בלחץ סטטי  
kW 2.2 2.2 4.0 

A 4.7 4.7 8.1 
 

 הוראות למשתמש
 

 בעירה.לחימום הסביבה באמצעות האנרגיה התרמית המיוצרת על ידי  תנור האוויר החם הוא כלי המספק
אחד או יותר עם משטחי )צירי(  AXIALהתרמית מתרחשת באמצעות מגע של זרימת אוויר אשר נוצר על ידי מאוורר מרה הה

 מחליף החום, וללא התערבותו של נוזל חימום.
ם למקד את האוויר החם בהתאם לדרישות המיוחדות של הכנפיים המכוונות את הזרימה, מתכווננות בכלות ומאפשרי

 המערכת.
 

המערכת מאפשרת להפחית באופן ניכר את עלויות המערכת וכלכלת תפעול בטוחה; לפיכך, זה במיוחד במקרים בהם צפוי 
 שימוש מזדמן ובלתי רצוף.

  
פשר להשתמש במכשירים אלה אפילו האוויר של הפתח החיצוני, מעגל הבעירה הופך לאטום ומא קליטתכאשר מיישמים את 

 לחימום סביבות, במידת הצורך.
 

 המכשיר נועד גם לאוורר את הסביבה במהלך הקיץ.

 

 !!!זהירות

, מאפשרת טלה מנקודתהמכשיר הספציפי תוכנן לפעול בנוכחות עיבוי של מוצרי הבעירה. טמפרטורת האדים, הנמוכה 
 הנוצרים בדרך כלל בתהליך בעירה.לשחזר את האנרגיה הסמויה הכלולה באדי המים 

 
ת המכשיר לצרכים עם קיבולת תרמית מווסתת מאפשר להתאים את פעול גזהתערובת לנוחות הסביבתית המרבית, מבער 

 המיידיים של המשתמשים.
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 לוח שלט רחוק 

 
 

 די לוח שלט רחוק.המכשיר מאופיין על ידי יכולת תרמית ניתנת להפעלה ומודולציה רציפה, הנשלטת אוטומטית על י

בממשק לוח השלט הרחוק משלב את הפונקציות של ויסות תרמי של הסביבה באמצעות שלט רחוק של מערכת החימום 
 יחיד, שתוכנן במיוחד כדי להפוך את כל הפונקציות לזמינות למשתמש בצורה ברורה ואינטואיטיבית.

לנהל את פרמטרי ההפעלה של מספר תנורים, כאשר  , ומאפשרתיסודיתבמקביל, השליטה במערכת החימום הינה שלמה ו
 .והשחרור, אם קיים , )אשד( מחוברים במפל שייכים להםלוחות הבקרה ה

 
 השלמה, גם באמצעות חיישן חיצוני )המחובר לאחד התנורים( לשם שליטה על טמפרטורה שוניםלבחור במצבי  ניתן

 .תאקלימי
רמות טמפרטורה הניתנות להגדרה ואין מגבלות על מספר פסי הזמן  4ישנן במיוחד מכיוון ש  תכליתיהינו   תכנות שבועי

 של התוכנית היומית. הייעודי גרףהיומיים, המורכבים ממרווחים פרטניים השווים לרבע שעה ומוצגים על ה

 

ות החם מתרחשת באמצע( של תנורי האוויר העבדים( ללוחות הבקרה )מאסטרהתקשורת בין לוח השלט הרחוק )המשמש כ
 לא מקוטב.כפול וכבל 

 
 מוחלף באמצעות מידעבפרט, בין לוח השלט הרחוק ללוחות הבקרה של התנורים, ה

Smart Power Mode-Medium Power OPEN THERM™ V.30.0  
 פרוטוקול תקשורת בינוני תואם כוח. -מצב כוח חכם 

 
 תכונות עיקריות:

• LCD  64*128 גרפי 

 שניות 20אחורית מוגבלת ל תאורה  •

• LED לאבחון / אזעקות 

 מקשי פונקציה משתנים 7 •

 תכנות שבועי •

 (T0, T1, T2, T3רמות טמפרטורה ) 4 •

 צלזיוס C ° 0.5רזולוציה של הגדרות טמפרטורת הסביבה: •

 צלזיוס   C : 0.1°רזולוציה של טמפרטורת הסביבה המדודה •

 דקות 15טווח תכנות מינימלי:  •

 (SELVמתח נמוך במיוחד )סוג בידוד  •

 כפולפשוט )לא מקוטב( ללוח הבקרה עם כבל חיבור  •

 OPEN THERM™ v 3.0 - Smart Power mode - Medium Powerפרוטוקול תואם ל  •

 

 נתונים טכניים:

 O°C + 50° Cטמפרטורת פעולה  •

 צלזיוס  40°מקסימום בטמפרטורה של  95%לחות  •

 מתקשורת עם לוח הבקרה( המתקבל 3Vספק כוח: מתח נמוך ) •
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 IP30מידת הגנה:  •

 מ"מ 32*90*140 מידות: •

    LVDהמתח הנמוך נחייתולהEC/2004/108) תואם: עם ההנחיה בדבר תאימות אלקטרומגנטית ) •
(2006/95/EC .) 

 
 

 לוח מקשים לשלט רחוק  

 
 

 מקשי פונקציה המשמשים בדרך כלל לשינוי פונקציה או לבחירת הפרמטרים .1

 לכפתור האיפוס.חור גישה  .2

 מופיע בכל פעם בתצוגה הגרפית(מקשי פונקציה )הפקד הפעיל  .3

 מקשים המשמשים בדרך כלל כדי להגדיל ולהוריד את הטמפרטורה והפרמטרים .4

 LEDמקש רב פונקציות שקוף עם  .5

 LCDתצוגה גרפית  .6

 

 הוראות לשימוש:
בכדי להציג את הפרמטרים ולקיים אינטראקציה עם מערכת החימום, לוח השליטה מרחוק מציע למשתמש תצוגה גרפית 

LCD .עם מטריקס וסדרה של מפתחות גומי מסיליקון, כמו גם מפתח שקוף המשמש גם כחלון לנורית אזהרה 
בחר: השימוש בהם מפושט על ידי בהתאם לתפריט שנ תחיל לפעולהרבגוניות של המקשים גורמת להם להסתגל ולה

 ם.המילים, הסמלים ואלמנטים גרפיים אחרים המופיעים בתצוגה בהתאמה עם המקשים עצמ
בפרט, המקשים האנכיים משמאל לתצוגה משמשים בדרך כלל כדי לנווט בתפריט ההגדרה או לבחור את הפרמטרים 

  .איתם יש אינטראקציה
מנית, מאפשרים לשנות פרמטרים וטמפרטורות עם פונקציית העלייה / הקטנה הכפתורים האנכיים מימין לתצוגה, בו ז

 ( הקלאסית.-)+/
 .כים שנקבעו, לחיצה ממושכת על מקשים אלה "מאיצה" את העלייה או הירידהכדי להקל על שינוי הער

תפריטי המשנה הכפתורים האופקיים בתחתית משמשים, ברוב המקרים, לאישור או ביטול ההגדרות או כניסה ויציאה מ
  .השונים

האזהרה  LED  ור נורית, משמש גם כחלון עבשחרורלב שמפתח הפלסטיק השקוף, הכולל פונקציות ספציפיות כמו  מושי
 הבסיסית:

 נורה אדומה )מהבהבת(: אחד או יותר מחממים נעצרו; •

 לאחר הפסקת חשמל.אור ירוק: דולק )אפילו למשך מספר שניות( כאשר לוח השליטה מרחוק ממשיך לפעול  •

הראשונה, שם רמה תפריט של העל ידי המשתמש זמינות בקלות בתפריט הראשי או ב  שהם בשימוש הכי תדירהפונקציות 
זה לרוב נמצא וניתן לדפדף במהירות בין הדפים השונים להגדרה, למשל, בקרת טמפרטורת החדר או הספק יחסי מקסימאלי 

 ם.)%( המסופק על ידי תנורי האוויר הח
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  .בעת הפעלה ראשונה או לאחר איפוס לוח השלט הרחוק, תפריט בחירת השפה מוצג, כמו באיור הבא

  .מאשר את הבחירה OK לבחירה בעוד מקשהמקשים משמאל הם 
 ניתן לשנות בחירה זו מאוחר יותר, במידת הצורך, דרך "תפריט ההגדרות".

 

 
 

 
 ואז ניתן להזין את השעה הנוכחית.

 

 
 

 

גם במקרה זה המקשים משמאל מאפשרים לכם לבחור את הפריטים השונים בתפריט, ואילו המקשים בצד ימין משמשים 
 להמשיך בלי שינוי הזמן. כםמאפשר ל ESCשומר את ההגדרות כאשר מקש  OKקש לשינוי הערך; מ

מתבקש לבחור את השפה  בעת חיבור מחדש ללוח השלט הרחוק )לדוגמא בגלל הפסקת חשמל( המשתמש ESCבלחיצה על 
 ולהגדיר שוב את השעה הנוכחית.

 

 !!!זהירות
 

 .קה 'לתצוגת טמפרטורת הסביבה שתופיעכד תינולאחר קביעת השפה והשעה והתאריך הנוכחיים, המ
 

 פונקציות בסיסיות
 

 תפריט רמה ראשונה
 אלקטרוני מיוחד, המסך הבא יוצג.כאשר לוח השלט הרחוק מחובר לתנור אוויר חם המצויד בלוח בקרה 
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 לב שאם הלוח אינו תואם תוצג הודעת שגיאה שימו 
 

 ESC על םלדוגמה, אם לחצת( יהבהבו אם יהיה צורך לעדכן אותם בחלקו העליון נמצאים יום השבוע והשעה הנוכחית; אלה

 (.במסך הגדרת הזמן הראשוני, בהתייחס לפסקה הקודמת
בקרת טמפרטורה  תיהמציין את פונקציהסמל שניות(; לצדו  10למטה, כפי שנראה בבירור, נמדדת טמפרטורת הסביבה )כל 

 "מצב אוטומטי". יתן לדמיין,הפעילה כרגע: במקרה זה פני השעון מציינים, כפי שנ
 

 בין אייקונים ומצבי הפעלה: התאמה

 

 לתוכנית השבועית שנקבעה על ידי המשתמש.בקרת טמפרטורה אוטומטית בהתאם  אוטומטי
 התוכנית של היום הנוכחי מוצגת כגרף.

 

-פונקציה בקרת טמפרטורת חדר ידנית לפי טמפרטורה שנבחרה על ידי המשתמש ) ידני 
 .תרמוסטט(

 

 .פונקצית חימום בחדר מושבתת קיץ
 ניתן להפעיל אוורור קיץ ידני

 
 הטמפרטורה והאוורור כבוייםפונקציית בקרת  כבוי 

 
 .הגרף שלה מוצג בתחתית ,במצב אוטומטי, לוח השלט הרחוק מבצע את תוכנית בקרת הטמפרטורה שהוגדרה ליום הנוכחי

אימים לפיקסל אחד באופק, ולתצוגת ארבעת רמות הטמפרטורה הניתנות דקות, המת 15גרף זה מחולק למרווחי זמן של 
 .לתכנות

מה שמצביע על כך שהמבער דולק  בקרת הטמפרטורה יש בתנאים מסוימים אייקון נוסף הנוגע למערכת החימוםלצד אייקון 

 ( או שיש הפרעה או חריגה )המתאימים לסמלים  )סמל להבה בגדלים שונים בהתאם לרמת ההספק 

 (.?סמל  בהתאמה( או אפילו שגיאת תקשורת ) 
 .ב המתנה )אין בקשה לחימום( ויש כאלה אין תקלותבמסך הדוגמה אין סמלים, לכן המערכת במצ

תחת האינדיקציה של טמפרטורת הסביבה עשוי להיות גם שורת טקסט המספקת מידע למשתמש במקרים מסוימים, כמו 
 נוכחות של הפרעה או שגיאה.

 ,T0, T1, T2) האוטומטיתה, המקשים מימין, מסומנים על ידי + ומאפשרים לשנות את הטמפרטורות של התוכנית במקרה ז

T3)  ( הטמפרטורה המתאימה משתנה כאשר במצב "ידני" )סמל.  
  .על ידי לחיצה על המקשים משמאל, המסומנים על ידי חצים, ניתן לגלול בין דפי התפריט ברמה הראשונה

 ם על המקש בתחתית, למשל, מופיעה האפשרות הבאה.כאשר לוחצי
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 להפעלת מצב ידני. OKכדי לשנות את הטמפרטורה ועל מקש  -על מקש +/ו צלח

 שוב על המקש עם חץ למטה כדי להפעיל את מצב "קיץ" ובכך להשבית את בקרת הטמפרטורה.צו לח

 

 

צעות המקש הייעודי]לאוורר[. לאחר הפעלת האוורור, האינדיקציה במצב "קיץ", ניתן גם להפעיל אוורור קיץ באמ םאם בחרת
 .אוורור על ידי לחיצה על אותו מקש-[, שכן ניתן לעצור את הV.Off] -הופכת ל של המקש

 

שימו לב שמערכת החימום נחשבת כשלמה, כדי לפשט את הניהול מצד המשתמש; לפיכך, הפונקציות השמישות ביותר אינן 
נעילה( וכאלה הקשורים לבקרת  ביטולמאלו שקשורות בקפידה לתנורי החימום )למשל מגבלת חשמל, מופרדות במפורש 

 .טמפרטורת הסביבה
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 שוב על מקש ▼ כדי לעבור לאפשרות אחרת: צולח

 

 

 .לכבות את המערכת או, למעשה, להעמיד אותה במצב המתנה. מכיוון שמכשירי הבקרה נותרו פועלים כםמה שמאפשר ל

במקרה זה, מכיוון  ▲י ניתן לגשת לכל המסכים שתוארו עד כה ולאלה המתוארים להלן על ידי לחיצה על המקש שימו לב כ
 הרמה הראשונה הוא "מעגלי", סדר הבחירה של המסכים יתהפך.של שתפריט 

 "תפריט הגדרות". -שוב על מקש ▼ כדי לגשת לתפריט המשנה המתואר כ צולח

 

 

למטה, מוקדש לפרמטרים "המקומיים" של לוח השלט הרחוק כגון זמן נוכחי, טמפרטורות  ואר בפסקהתפריט משנה זה, המת
 .של בקרת טמפרטורה ותוכנית שבועית

 

 שוב על מקש ▼ כדי לעבור להגדרות ההספק המקסימליות: צולח
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כדי לחמם את בו כדי להגביל את רמת ההספק הנדרשת על ידי לוח הבקרה מרחוק באמצעות חימום האוויר החם  והשתמש
 .החדר

 ."לפרטים נוספים ראו את הפסקה הבאה, בפרט את התיאור של תפריט המשנה "בקרת טמפרטורה

 

 במקום זאת, המסך הבא מציע את תפריט המשנה "תפריט פרמטרים".

 

 

המתואר גם בפסקה ייעודית, מאפשר לראות את הפרמטרים הנוגעים למחממים, ומאפשרת גישה  תפריט משנה זה,
 .הנעילה וביטול( TSPנקציות מתקדמות, כגון ניהול "פרמטרים שקופים" )לפו

 

 לוח הבקרה של מערכת החימום מוצג.  -  על ▼ שובצים לתפריט המשנה ולוח יםנכנס כםאם אינ

 

מופיעים הסמלים המראים את מצב בקרת הטמפרטורה ושל התנורים, ובצד, מספר המחממים )כלומר בשורה הראשונה 
ה "עבדים"( המחוברים; במרכז נמצא מידע נוסף על המצב של התנורים ובכל תקלות )אם קיימות(; בשורה לוחות בקר

 ת החדר.השלישית, אם קיימת, הטמפרטורה החיצונית או שגיאות כלשהן בנוגע לבקרת טמפרטור

שהוצגו בעבר, למעשה,  לב שבניגוד לדפי התפריט האחרים, זה כולל מסגרת מכיוון שהיא תצוגה קבועה. האפשרויות מושי
שניות, שלאחריהן התצוגה חוזרת לתצוגה "רגילה" שתלויה רק במצב בקרת  20מחכות לבחירה בחלק של המשתמש במשך 

  .אוטומטי, קיץ, כבוי( הטמפרטורה שנבחר )ידני,

ט מרחוק לוח הבקרה הנשל  ▲ ו ▼ או משנה את דף התפריט עם המקשים ESC אולם במקרה זה, עד שהמשתמש לוחץ על
  .השייךימשיך להציג את לוח הבקרה עם המידע 

 העמוד האחרון בתפריט, אליו ניגשים תמיד דרך מקש ▼, מציע הפעלת מצב אוטומטי.
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 .OKאו  NOעל  צוזהה אם תלח תוצאה תהיההלב שאם המצב האוטומטי כבר פעיל,   מושי

 ניהול לוח בקרה מרחוק

 :תפריט הגדרות

סעיף זה מאפשר למשתמש לנהל את הרגולציה התרמית בחדר, כולל התוכנית שבועית שמבוצעת תפריט המשנה המתואר ב
 .על ידי לוח הבקרה

 

 ם, אתOKהעמוד הראשון בתפריט המשנה, למעשה, מציע "תכנות" שמוצג באופן מודגש. על ידי בחירתו בלחיצה על כפתור 
 כנית השבועית.ולתפריט משנה אחר המוקדש לת יםנכנס

 

 

 .T3 -ו TO, T1, T2למסך בו ניתן להגדיר  יםנכנס םידי בחירת טמפרטורות הפריט, אתעל 
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 .ים לשינוי הערךשמשמ " -"  -ו "+ "אילו המקשים ו ↓ -ו ↑ במקשים ולשנות, השתמש כםהטמפרטורות שברצונלבחירת 

( C030ערכים מקסימליים )-ו )C) 01, מימין, מראה את המיקום היחסי של הערך הנוכחי בהשוואה למינימוםמדורגסרגל 
 .שיכולים להתאים לערך טמפרטורת החדר

הטמפרטורה הנמוכה -ול T3 -מלבד זאת, על מנת לעקוב אחר היגיון התכנות הקובע את קישור הטמפרטורה הגבוהה ביותר ל
 , חלונית השלט הרחוק שומרת על המגבלה הבאה: T0 -ביותר ל

  " T0≤T1≤T2≤T3" 

 מטי בהתאם לכל הטמפרטורות שהוזנו על ידי המשתמש.וזה משתנה באופן אוטו  

 

 בחירת הפריט "תוכנית יומית" בתפריט המשנה "תכנות", יופיע המסך הבא. דרךבמקום זאת, 

  

 

, מתחת למצב התוכנית היומית המתאימה המוצגת " -"  -ו " +"היום שתוכנת יודגש וניתן לשנות אותו על ידי לחיצה על מקשי 
 .כתזכורת

 .נכנסת לתכנות של משבצות הזמןלתכנת את "יום שני", על ידי לחיצה על אישור כם ברצונבהנחה ש

 החריצים מתוכנתים בשלושה שלבים: התחלה, טמפרטורה רצויה וסוף.
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דקות, ואשר באמצעות לחיצה  15בפרקי זמן של לפחות " -" -" ו+ "את זמן ההתחלה באמצעות המקשים  זנובשלב הראשון, ה
 .ר(שואי) OK על 

 .ESCעל  צוום שנבחר ולשנות את היום, פשוט לחלעזוב את התכנות של הי אתם רוציםאם במקום זאת 

 

לבחירה  ◄ו  ►לשייך לחריץ זה, על ידי מעבר על המסך באמצעות מקשים  כםאיזו מארבע הטמפרטורות שברצונ וואז בחר
 כדי לשנות את זמן ההתחלה ESCכדי לאשר או על  OKעל  לחצוו

 

 .OKאת זמן הסיום של החריץ ואשר באמצעות  ושלב האחרון, בחרב

 

זמן זה לא יכול להיות לפני שעת ההתחלה של המשבצת; על ידי בחירה של שני ערכים אשר חופפים זה לזה להתחלה 
 .ולסיום, התוכנית לא תשונה

 להעתיק את התוכנית מיום ליום אחר. כםהפריט האחרון בתפריט התכנות מאפשר ל
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את יום המקור בראש ואת היעד בתחתית; ניתן להשתמש ביום מתוכנת עבור שבוע שלם על מנת להשתמש באותה  וחרב
 ."ALL" כיעד את הפריט ותוכנית בכל יום: לשם כך, פשוט בחר

  .הודעה תאשר את העתקת התוכנית ,OK לאחר לחיצה על מקש

 

  .ט המשנה הראשי, נושא פסקה זופרילאחר השלמת התיאור של תפריט "תכנות", נחזור לתאר את ת

 הפריט השני של "תפריט הגדרות" מאפשר לקבוע את היום הנוכחי של השבוע והשעה.

 

 

 .לשנות את הערך לכםמאפשרים "  -"  ו" +  "בעוד המקשים ↓ -ו ↑באמצעות המקשים וכמו בדפי התפריט האחרים, בחר

 .נויים ייכנסו לתוקףשהשיכדי  OK כמו כן, יש לאשר על ידי לחיצה על מקש

 

 הגדרה אפשרית נוספת היא בחירת השפה לתפריט ובכלל לכל הטקסטים המוצגים על ידי לוח השליטה מרחוק.

 

 

, מכאן של הלוחרחוק בפעם הראשונה ואחרי האיפוס מכפי שהוסבר לעיל, הגדרה זו נדרשת בעת הפעלת לוח השליטה 
 .כםואילך, ניתן לשנות זאת כרצונ

 

 .רון של "תפריט ההגדרות" נוגע למצב בקרת הטמפרטורה המשמש לניהול הנוחות בחדרהאח הפריט
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(.בהינתן C  °2.0   )ברירת מחדל ערך:    C ° 5.0   -ל C ° 0.2    במסך זה ניתן לקבוע את הפרש הטמפרטורה שיכול לנוע בין
d ,ההפרש התרמי Max האחוז המרבי שתואר זה עתה ו- Ti ו- Taמפרטורת הסביבה שנקבעה ונמדדה, אחוז , בהתאמה, ט
 מחושב כדלקמן: P מבוקשה

 P=Maxאז  Ta ≤Ti-dאם 

 P=(Max/d)*(Ti-Ta)אז  Ti-d<Ta<Ti אם 

 P = 0אז  Ta≥ Tiאם 

 

 : 1 דוגמה סט

Ti = 20°C 

Max  =100% 

d = 0.5°C 

 P  =100%אז  Ta ≤19.5°C  אם 

 %P=(100/0.5)X (20-Ta)אז  19.5°C < Ta < 20°אם 

 P=0אז  Ta≥ 20°Cוף אם לבס

סימטרי( על מנת למנוע, במקרים מסוימים, הצתה מחודשת של המחממים -באותו עמוד ניתן להזין את ערך ההיסטריסיס )א
מהערך  50%-ו צלסיוס C 0.1°  בין  ל 0.1°Cיכולה להשתנות בשלבים של  לפרקי זמן קצרים. ההיסטריסיסלעיטים קרובות ו

הושג, לוח השליטה מרחוק מכבה  Tiצלזיוס(. ברגע שהערך שנקבע מעלת ה למטה לעשירית גול יעשיההפרש שנקבע )הע
היסטריסיס, זהו ערך הטמפרטורה שנקבע מינוס  - Ti -את התנורים: הם יופעלו רק אם טמפרטורת החדר יורדת ל

ההשפעה בטלה מכיוון  מעלות צלזיוס; במקרה זה  C 0.1°   ההיסטריסיס. ערך ההיסטריסיס המוגדר כברירת מחדל הוא
ל הטמפרטורה שנמדדה על ידי לוח השליטה מרחוק, לכן הוא נדלק מחדש ברגע שההיסטריסיס שווה לרזולוציה ש

 שטמפרטורת החדר נמוכה מהערך שנקבע בעשירית המעלה.

 :2דוגמה סט 

Ti = 20°C 

Max=100% 

d = 0.5°C 

 0.4°Cהיסטריסיס = 

 (diff/2=0.4°C-ו   0.1°C)היסטריה יכולה להשתנות בין 

 ומחממי האוויר החם נכבים. P=0, אז C   Ta≥ 20°  כאשר
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  – Ta≤ (Tiהיסטריסיס  19.6°C = (המחממים נדלקים מחדש אם

 אזC <Ta ≤19.6°C° 19.1  אם במיוחד 

P=(100/0.9)*(20-Ta)%     בעוד אםTa ≤ 19.1°C  אזP = 100% 

 

  תפריט פרמטרים

 המאפשר לנהל מרחוק את פרמטרי ההפעלה של תנורי האוויר. תפריט משנה חשוב נוסף הוא זה 

ובמקרה זה תפריט הבחירה מכסה שני עמודים וזה עובר   ↑ו ↓   אפשר לגלול בין הפריטים השונים באמצעות המקשים 
 דם(.הקו עמודמאחד לשני באופן אוטומטי על ידי בחירת הפריטים בתחתית )או בחלק העליון, כדי לחזור ל

 

 

כדי להפעיל את  OKעל  לחצו הראשון, חשוב מאוד, מאפשר להציג ולהגדיר את הפרמטרים המרוחקים של המערכת. הפריט
 דף הפרמטר הראשון.

 

 

 

 

  ↓ -ו ↑מדף זה, המוצג לעיל, ניתן להמשיך לאחרים על ידי לחיצה על המקשים

, בדף " -" ו  " + "עם מקשים זנו ואז ה SET  על חצוול ( ↓-ו ↑עם המקשים) כדי לשנות פרמטר, עבור לדף ההגדרות המעורב
 .למקסימום, המוצג בסוגרייםשיופיע, הערך שנבחר בין המינימום 

 

 להשתמש בפקודת הסרת הנעילה. לכםהפריט השני של "תפריט פרמטרים", במקום זאת, מאפשר 
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מרחוק, על ידי בחירה בשלט  , ניתן לשלוח בקשה לביטול נעילהתנור אוויר החם נחסםכפי שמוצג על המסך למעלה, אם 
 .ENTERשל "ביטול נעילה" ולחיצה על  פשרותבא

 

בטיחות אישור האוויר החם יכולה להתרחש רק ב מחמםבפועל של  ביטול הנעילהיוון שמדובר בפונקציית בטיחות, המכ
  .בהתאם להיגיון של לוח הבקרה

מופיע "קיצור דרך" בתצוגה בפעולה רגילה  ,ולנע, במקרה בו תנור התאפשרשימו לב גם אם ביטול הנעילה מרחוק 
)אוטומטית, ידנית וכו '(; ניתן לבחור את הקיצור דרך המקש השקוף במרכז, כדי לאפשר למשתמש להגיע במהירות לדף זה 

 מבלי לעבור על דפי תפריטי המשנה.

 

רטורת חוץ מינימלית בהתאם טמפל השווה  Tset" מאפשר להזין את ערך הטמפרטורה Tsetפריט התפריט הרביעי "התאמת 
. פונקציה זו נתמכת על ידי כרטיס הבקרה ויש להשתמש בה אם המערכת מצוידת בחיישן טמפרטורה לתחזית מזג האוויר

 חיצוני. פרמטר זה משפיע על ערך אחוז ההספק הסופי ומאפשר התאמה לסוג האקלים.

 

 עתודת חשמל פנימית ושימוש בסוללות

של הפסקת חשמל למשך מספר שעות,  מקרהבעתודת כוח פנימית המסוגלת להיכנס לפעולה ב וידלוח השליטה מרחוק מצ
  .כנית השבועיתוכך שהמשתמש יכול להימנע מהצורך לאפס את השעה הנוכחית, את הטמפרטורות הנוגעות לחדר ולת

הזדקנות הרכיבים ם לבהתאשל עתודת הכוח משתנה בהתאם ללחות וטמפרטורת החדר, כמו גם  מיצויעם זאת, זמן ה
 .האלקטרוניים

 ו באופן מלא, יש צורך שלוח השליטה מרחוק יהיה נכון, ויוזן באופן רציף לפחות למשך מספר ימים.כדי שהעתודות יפעל

  של ה"עבד" )ותקשורת טורית(, הפרמטרים המאוחסנים על ידי לוח הבקרה  את אספקת לחשמלכי כאשר משחזרים  זכרו
  .טה מרחוק נטעניםהמחוברים ללוח השלי

תכופות ו / או ממושכות, ניתן להימנע מאובדן הנתונים של לוח הבקרה מרחוק על ידי  אספקת חשמלאם צפויות הפרעות 
  הנכונה. הקפדה על הקוטביותתוך   AAA  LR03 1.5V  מסוג  התקנה כבסיס תמיכה שתי סוללות אלקליין

אספקת חדשות, יכולה לאחסן את הנתונים במשך יותר משנה בהיעדר  בדרך זו, עתודת הכוח הנוספת, המורכבת מסוללות
 .חשמל

פעלה רגילה )נוכחות של אספקת חשמל(, כדי למנוע ההאת הסוללות בפאנל השליטה מרחוק זמן רב במהלך  ואל תשאיר
 .מרחוק דליפה אפשרית של נוזלים העלולים לפגוע בלוח השליטה
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 לגבי נוכחות או מצב טעינת הסוללות.לב כי אין כל אינדיקציה  מולבסוף, שי

 

 :אזהרות על תאורה אחורית

הכוח שתוארה בפסקה הקודמת. לכן יתכן שבמקרה של לוח בקרה מרוחק  עתודתהתאורה האחורית של הצג נשאבת מ
מה , מכיוון שדי בכדאגהאל  אך, הבהירות היא מינימלית או נעדרת בגלל המטען הפנימי שאינו מספיק: לאחרונההמחובר 

 .שעות של חיבור כדי להפוך את התאורה האחורית ליעילה

עי הזה על ידי התקנת הסוללות האלקליות, התבוננו בקוטביות ופעלו אפשר, אם תרצו, להתגבר על חוסר התאורה האר
 בהתאם להוראות הפסקה הקודמת.

 

 חיבור ללוח תנור אוויר חם:

 

 

 

  

 

 

 

       

 

 המלצות בטיחות להתקנה

 בנושא בטיחות חשמל. (  (EN60335-1 / prEN50165למשל( התקנים הלאומיים והאירופיים החלים עקוב אחר

  .את הכבלים; חיווט שגוי עלול להזיק למכשירים ולפגוע בבטיחות של המערכת קואת המכשיר, בד תחיל להפעיללפני שת

  .את מערכת הבקרה רק כאשר ספק הכוח נותק ווהפסק והפעל

 ערכת למים מטפטפים.מחשיפת המ והימנע

 

 הסביבה:הרכבה על קיר של יחידת 

 מתחבר לכיוון מחולל האוויר החם 
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לממשק המשתמש,  הלוח האלקטרוניכדי להרכיב את הבסיס על קיר, קודם כל יש צורך לפרק את הלוח הקדמי, המכיל את 
 את הלוח הקדמי כדי להסיר אותו וסובבעל כפתור "הדחיפה" הממוקם בחלק התחתון של היחידה, ו הקל באמצעות לחיצה

 .לחלוטין

המסופקים בתחתית הבסיס לנפוצים ביותר במרחק המרכזי של מפעלים  ברגי עינייםלצורך ההידוק ניתן להשתמש בכמה 
אזרחיים. לאחר שהבסיס מאובטח, ניתן להמשיך עם חיווט של הלוח אלקטרוני של היחידה המשתמשת בלוח המסוף הייעודי, 

  .י מוליכים(וללא צורך לדאוג לקוטביות )ניתן להחליף שנ

ובאורך  2מ"מ 2.5-ו    2מ"מ 0.5עם חתך רוחב בין ( F-VVH03  או F -H03RRלמשל  (ליבתי מומלץ להשתמש בכבל דו
במקומות עם הפרעות אלקטרומגנטיות עזות  Ω  5להזכיר כי אסור שהתנגדות של כל מוליך תעלה על יש מ; 50מקסימאלי 

 .יבמיוחד, מומלץ להשתמש בכבל מוקרן דו ליבת

אותו כלפי מטה עד סובב לאחר השלמת החיווט, יש להרכיב מחדש את הלוח הקדמי לבסיס באמצעות הווים העליונים ול
 שהקרסים התחתונים נלחצים.

 :פונקציית ביטול נעילה

  לשלוח בקשה לביטול נעילה מרחוק, על ידי בחירת הכפתור "ביטול נעילה" ולחיצה על , ניתןנעול האוויר החם מחמםאם 
ENTER    ;את האיור שלהלןקו בד. 

הנעילה בפועל של דוד האוויר החם יכולה להתרחש רק בהתאם להגיון הבטיחות ביטול מכיוון שמדובר בפונקציית בטיחות, 
 של לוח הבקרה.

צור ידנית וכו '(; ניתן לבחור את קי , "קיצור דרך" יופיע על הצג בפעולה רגילה )אוטומטיתשימו לב, במקרה של נעילה 
הדרך באמצעות המפתח השקוף המרכזי כדי לאפשר למשתמש לעשות זאת ולהגיע במהירות לדף זה מבלי לעבור על 

 כל דפי תפריטי המשנה.
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 בקרות

 :לחצן שיחזור המבער )איפוס(

 "לוח בקרהמונח הן על המכשיר )לוח אלקטרוני רב תכליתי, ראה איור למטה( וגם על לוח השליטה מרחוק)ראה פיסקה 
של המבער  תחלת הפעלהבסעיף "תפריט פרמטרים"( קיימת  אפשרות לשחזר את פעולת המכשיר לאחר שה מרחוק",

 .נכשלה

 !!!זהירות

 תכליתי.-הלוח הרב במברג או בכלים חדים כדי לאפס את ואל תשתמש

 

 

 

 :)איפוס( לחצן הגבלת שחזור תרמוסטט

 לוח בקרהה איור למעלה( והן על לוח השליטה מרחוק )ראה סעיף " מונח הן על המכשיר )לוח אלקטרוני רב תכליתי, רא
ת פעולת המכשיר לאחר חסימה שנגרמה כתוצאה א", בסעיף "תפריט פרמטרים"( יש לו את האפשרות לשחזר מרחוק

 מטמפרטורת יתר.

 :לוח שליטה מרחוק

 .יש לו את הפונקציה של ניהול המכשיר, ראה את הפסקה הבאה

 

 !!! זהירות

הבטיחות ולוודא שנפתרה. במקרה של מכשיר כלשהו, יש לאתר את הבעיה שהפעילה את הגנת פעולת שחזור  לפני
 את הסיוע הטכני הנדרש. לכםקשר עם מרכז הסיוע המורשה הקרוב ביותר שיספק  רוספק, אנא צ
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 תכליתיים וקודי אזעקה-רב LEDתפקודי 

 

 

 

1. LED רב תכליתי 

הצבעוני על תנאי ההפעלה שלו או על נוכחותן של חריגות. באיור שלהלן מוצג שילוב  LEDהציוד מסוגל לאותת באמצעות ה
 .LEDה הצבעים האפשרי, המוצג על ידי הנורית

 

 המתנה

 
 טרום אוורור

 
 מתחיל

 
מהירות מופחתת בעת 

 ההפעלה

  
 מהירות

 
מגע פתיחה של מנחת 

 STFאש 

 

הפרעה מכיוון שלא 
 מופעלת

 
ל טמפרטורת בגלעצירה 

 (LIMITיתר )

 
נוכחות של להבת טפיל / 

שגיאה של חיישן 
 (SRהטמפרטורה )

 ִמקָרא:

V  נורית ירוקה 

A נורית כתומה 
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P נורית אדומה 

 

 הטבלה מציגה את כל קודי האזעקה המוצגים אולי בלוח השליטה מרחוק:

 תיאור קוד 
F001 

 הטכני(תקלה פנימית )צרו קשר עם הסיוע 

F002 
F003 
F004 
F005 
F007 
F006  ניסיונות( 5דקות ) 15חרג מהמספר המרבי המותר לביטול הנעילה בתוך 
F010 הפרעה מכיוון שלא מופעל 
F017 )הפרעה כללית )עשוי להיות מוצג כאשר המכשיר מופעל לראשונה 
F019 חרגה ממגבלת הטמפרטורה הניתנת( לאיפוס ידנית  הפרעה הנגרמת על ידי טמפרטורת יתרTL) 
F025 

 SR F026התאמת הטמפרטורה  של חיישןשגיאה 
F027 
F060 אזהרת נוכחות להבת טפיל 
F081 ( צרושגיאת תקשורת פנימית )קשר עם הסיוע הטכני 
F082 חיישן טמפרטורה חיצוני לקוי 
F084  מאוורר מנוע ללא מברשותDC אינו מחובר או לקוי 
F085 מנוע אוויר אינו מחובר או לקויהמופעל ע"י  בתדירות החשמל: מאוורר שגיאת זרם חוזר 
F086  מגעSTF של מנחת האש הפתוח 
F087  חריגה ממגבלת הטמפרטורה שניתנה לאיפוס אוטומטיTOFF 

 

 

 

 הוראות סיוע

ה פנו אל מרכז על מנת לדעת מי מורש ם. התערבות בפעולת תנורי האוויר החם חייבת להתבצע על ידי טכנאים מוסמכי
 הקרובה ביותר לאתר ההתקנה.הסיוע הקרוב ביותר אליכם, צרו קשר עם הסוכנות שמכרה את היחידה כדי שתצביע על זו 

כי יחידת המאוורר  ווודאאת המכשיר  ועל מנת להבטיח כי המכונה פועלת כראוי, יש לבדוק כמה פרמטרים בסיסיים. הפעל
 20 -)לאחר כ בצורה תקינהבזמן שתנור האוויר החם פועל  צתה של המבער.מתחילה לפעול כשלושים שניות לאחר ה

 את הפעולות הבאות: ודקות של עבודה ללא הפרעה(, בצע

 .שהכנפיים האופקיות והאנכיות נפתחו כראוי ווודא •
 .אם קיימות דליפות דלק קובד •
 .את לחץ הגז במעלה הזרם של שסתום הסולנואיד קובד •
 .הנכון דרך המונה את קצב זרימת הדלק קובד •
 .ניתוח של הדלק ובצע •
שהמבער הוא היחיד  ואת נקודת ההגדרה לערך הנמוך מטמפרטורת הסביבה וודא ידוחוק, הורבלוח השליטה מר •

 באותו זמן. נכביתשנכבה וכי יחידת המאוורר לא 

 בלוחיתבדקו שערך הספיגה החשמלית של המנוע אינו עולה על הערך שצוין  •

 שהוא נעצר.דקות נוספות לאחר כיבוי המבער, לפני  2÷3-על כ שהאוורר פו וודאו •

 שזרימת האוויר שווה לזרימת האוויר הנומינלית שצוינה בפסקה הנתונים הטכניים.דקו ב •



59 

 

 שמערכת פריקת העיבוי עובדת. ווודא •

 כי סיפון פריקת העיבוי פועל כראוי.  דקוב •

 

 אזהרה!!!

 (.מינימוםכל תנאי ההפעלה )מקסימום וכל הבדיקות שצוינו לעיל חייבות להתבצע ב
 

 המפוחים של המבער סיבובפרמטרים ל
 

 מהירות הסיבוב המוצגת בטבלה הבאה:עם היצרן הוראות המכשיר מותאם לפי 

 TSPפרמטר 

 3-9סוג  2-8סוג  1-7סוג  0סוג 

 ]סל"ד[ ]סל"ד[ ]סל"ד[ ]סל"ד[
G20 G25 G31 G27 G2

0 
G2

5 
G31 G27 G20 G25 G3

1 
G2

7 
G2

0 
G2

5 
G3

1 
G2

7 
מהירות 

 מקסימלית 
3.075 5.175 6.525 4.500 

מהירות 
 מינימאלית

1.425 1.950 2.325 1.800 

 2.625 3.900 3.075 2.025  הצתה מהירות 

 TSPפרמטר 

 - 6-12סוג  5-11סוג  4-10 סוג

 -] ]סל"ד[ ]סל"ד[ ]סל"ד[
G20 G25 G31 G27 G2

0 
G2

5 
G31 G27 G20 G25 G3

1 
G2

7 
- - - - 

מהירות 
 מקסימלית 

5.025 4.800 6.150 - 

מהירות 
 מינימאלית

1.725 1.950 2.325 - 

 - 2.850 2.850 3.000 הצתהמהירות 
 
 

 מיקום האלקטרודות
 

 לצורך הפעלה ותפעול נכונים של המכשיר, חשוב לבדוק את המיקום הנכון של ההצתה ואלקטרודות היינון.
 

 1-5-6-7-11-12 סוג      0-2-3-4-8-9-10סוג 
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 מבער .1
 אלקטרודה מייננת .2
 אלקטרודות הצתה .3

 :הערה

1Q.  לכל הדגמים מ"מ 6-המרחק בין אלקטרודת הצתה למבער שווה ל. 

2Q. 0-2-3-4-8-9-10לדגמים  מ"מ 28 -המרחק בין אלקטרודת הצתה למבער שווה ל. 

Q3.       1-5-6-7-11-12ם לדגמי מ"מ 22המרחק בין אלקטרודת הצתה למבער שווה ל. 

 
 גז בעירהבדיקת לחץ 

. יש לבדוק הלוחהמכשיר מוגדר עם יכולת תרמית מווסתת, והלחץ של הגז למבער מנוהל ישירות על ידי האלקטרוניקה על 
 את לחצי ההפעלה הנכונים באופן הבא:

 :הוראות בדיקת ומדידת לחץ אספקת גז

 "מרחוקשליטה לוח בפסקה "  יינואת פעולת המבער בעוצמה מקסימאלית, ע ואפשר •

 ;)ראה ציורים להלן( .תחת הלחץ נקלטלמקום שבו הגז את מד הלחץ  וחבר •

 ז""קטגוריות גשלחץ הגז של הרשת יציב וכי הוא מתאים לנתונים המצוינים בפסקה  דקוב •

 וודאו שהלחץ לא ישתנה. מכשיראת ה רו• עצ

 אסור!!!

. אם תהיה חריגה מערך כזה, ייגרם נזק בלתי ( ברמילי )  mbar  60לות על בשום מקרה, לחץ אספקת הגז אינו צריך לע
 הפיך ליחידת שסתום גז הסולנואיד.
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 1-2-3-4-7-8-9-10 סוג       5-6-11-12סוג 

 

 לסירוגין. EV1 4. סליל 1 לחץ תפוקה צריכת. 4
 ללא כיבוי EV2. סליל MAX 2בורג כיוונון לחץ בעוצמה . 5
 לחץ קלט צריכת. MIN 3ורג כיוונון לחץ בהספק ב. 6

 

 זהירות!!! 

את הבורג  ומ"מ, וסובב 2.5 זכר רג הברגה משושהובב ו, השתמשMAX -להתאמת מפלס ה 0-1-2-3-4-7-8-9-10סוג  
 בכיוון השעון כדי להפחית את זרימת הגז.

את הבורג נגד כיוון השעון כדי להפחית את  ווסובבמ משושה זכר " מ 4במברג  ו, השתמשMINבכדי  להתאמת הלחץ לגובה 
 זרימת הגז.
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 זהירות!!!

 . בכיוון השעון ובמברג מחורץ קטן וסובב והשתמש ,MAX להתאמת הלחץ בעוצמה, 5-6-11-12סוג 

את הבורג נגד כיוון השעון כדי להפחית את זרימת  ובמברג חוצה בינוני וסובב ו, השתמשMINבכדי  להתאמת הלחץ לגובה 
 .הגז

 

 בעירהניתוח 

 שהוקם. סיםיהתפעל מנת לנתח את הבעירה של המכשיר, יש לקחת דגימות של מוצרי בעירה תוך שימוש באגן 

(, המזוהים באדים הקרובים לאלה הכלולים בתרשים 2COחמצני )-את ערכי הפחמן הדו בדקולהפעלה מיטבית של המכשיר, 
 שלהלן.

 

 

 עירהעם חיישן לקליטת מוצרי בסים יהתפאגן  .1

 [Cבמעלות צלזיוס ]°  תאהמתבט (1)תרשים ייחוס לתכולת פחמן דו חמצני המתבטא באחוז ]%[ וטמפרטורת אדים 
 3-9סוג  2-8סוג  1-7סוג  0סוג  כוח בעירה  גזי

  )%( (°C) (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) 

 G20 MIN ~8.8 ~50 ~8.8 ~40 ~8.8  ~40 ~8.8 ~45מתאן 

 MAX ~9.0 ~100 ~9.0 ~95 ~9.0 ~110 ~9.0 ~95 

 G25 MIN ~8.8 ~50 ~8.8 ~40 ~8.8 ~40 ~8.8 ~45 מתאן

 MAX ~9.0 ~100 ~9.0 ~95 ~9.0 ~110 ~9.0 ~95 

 G31 MIN ~9.8 ~50 ~10.2 ~40 ~10.2 ~40 ~10.2 ~45מתאן 

 MAX ~10.1 ~100 ~10.4 ~95 ~10.4 ~110 ~10.4 ~95 

 G27 MIN ~8.8 ~50 ~8.8 ~40 ~8.8 ~40 ~8.8 ~45מתאן 

 MAX ~9.0 ~100 ~9.0 ~95 ~9.0 ~110 ~9.0 ~95 

10-4סוג  כוח גזי בעירה 11-5סוג   12-6סוג    - 
  (%) (°C) (%) (°C) (%) (°C) - - 

 - - G20 MIN ~8.8 ~40 ~8.8 ~30 ~8.8 ~35  מתאן

 MAX ~9.0 ~90 ~9.0 ~55 ~9.0 ~60 - - 

 - - G25  MIN ~8.8 ~40 ~8.8 ~30 ~8.8 ~35  מתאן

 MAX ~9.0 ~90 ~9.0 ~55 ~9.0 ~60 - - 

 - - G31 MIN ~10.2 ~40 ~10.2 ~30 ~10.2 ~35  מתאן

 MAX ~10.4 ~90 ~10.4 ~55 ~10.4 ~60 - - 

 - - G27 MIN ~8.8 ~40 ~8.8 ~30 ~8.8 ~35  מתאן

 MAX ~9.0 ~90 ~9.0 ~55 ~9.0 ~60 - - 
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 מעלות צלזיוס 15לטמפרטורת הסביבה של  התייחסות(1)

 

 המרת גזים

(. כל יחידה כוללת את הערכה עבור המרה לסוג גז אחר. G20מתאן ) Hמראש להפעלת גז מתואמים המכשירים מסופקים 
גם  וניתן לבצע אותו, ההמרה חייבת להתבצע רק על ידי שירות הסיוע הטכני המקומי או על ידי כוח אדם מורשה על ידי היצרן

 הייתה מותקנת, ולפעול כמתואר להלן.לאחר שהיחידה התרמית 

 :הוראות להמרה

 PROPANE GAS G31 -ול METHANE GAS G25 -, לMETHANE GAS G20 -מ

 את שסתום העיכוב של אספקת הגז; רואת אספקת החשמל של דוד האוויר החם וסג ונתק .1

 .את דיאפרגמת הגזפו החל .2

 פן חשמליאותו באו זנומחדש את שסתום היירוט של אספקת הגז ו ופתח .3

 והתאם את לחץ אספקת הגז; דקוב .4

 את ערכי פחמן דו חמצני באדי הפליטה; דקוניתוח בעירה ואז ב ובצע .5

 ;סוג הגזאת תווית ההדבקה המציינת את  יפוהחל .6

 את התרשים במדריך ההוראות המכיל את הנתונים הנוגעים להמרה ומלא .7

 
 ת דיאפרגמת גז:החלפ

 אל החלפת הדיאפרגמה בערכת הגז הרצויה: יכותקנת כמתואר בתמונה הבאה, המשהמכשירים מצוידים בדיאפגרמת גז המו
 

 0-1-2-3-4-7-8-9-10סוג 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5-6-11-12סוג 
 



64 

 

 
 
 
 
 

 דיאפרגמת גז .CH      3-30מכסה  .1

 שסתום גז סולנואיד . 4       אטם .2

 
 
 

 תרשים קוטר הדיפראגמה של הדלקים השונים:
 6-12סוג  5-11סוג  4-10סוג  3-9סוג  2-8וג ס 1-7סוג   0סוג  גז בעירה

 [mm]  [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm] 
 G20מתאן 

 מראשערכה מורכבת 
Ø5.00  Ø4.90     Ø5.00 Ø8.95 Ø8.95 Ø10.75 10.50 Ø 

  G25  מתאן
 מסופקתערכה 

Ø5.50 Ø5.30 Ø5.50 Ø15.00 Ø15.00 Ø12.40 Ø12.10 

 G31  פרופאן
 מסופקתערכה 

Ø3.90 Ø3.80 Ø3.85 Ø6.30 Ø6.30 Ø8.20 Ø8.10 

 G27  מתאן
 ערכה מסופקת

Ø5.80 Ø5.80 Ø5.80 Ø15.00 Ø15.00 Ø12.40 Ø12.10 

 
 של המרת גז: מדבקה-תוויתשל  החלפה 

. להדבקה עצמית אשר לאחר שהשינוי הושג יש להחיל אותו על התווית שהודבקה בעבר במפעלגז כוללת תווית המרת ערכת 
 .התווית החדשה תכסה לחלוטין את הקודמת, כך שלא יתעוררו ספקות לגבי סידורו מחדש של הציוד

 

 
 
 

 הוראות תחזוקה

 תאריך המרה
 
 

 סוג גז המרה
 

 מבוצע על ידי 
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 אזהרה!!!
 

 .תחזוקה חייבים להתבצע על ידי שירות הסיוע הטכני או על ידי כוח אדם מוסמךתיקונים או 
 .חשמל הכלליתאת המכשיר מאספקת ה ולפני כל התערבות תחזוקה / בדיקה, נתק

 
 .תעבוד ותתוחזק כראוי, אנו ממליצים לבצע את הניקוי הרגיל ופעולות התחזוקה מכשירעל מנת שה

 
 .סוגים אלה של התערבות חייבים להתבצע על ידי אנשי מקצוע מומחים ומוסמכים בזמן שהמכשיר קר ומנותק מאספקת החשמל והדלק

 אנו מציעים להשתמש בכפפות הגנה. 
 

הדורשות שימוש בסולם או באמצעים אחרים באמצעות מערכות מתאימות ובטוחות כל פעולות התחזוקה / הניקוי  יש לבצע את
 .לחלוטין

 
 .כראוי קבועיםבאופן קבוע כי כל הברגים המשמשים להרכבת המכונה  קובד
 

 אזהרה!!!
 .מהרגיל 2פחות פי  למכשירים המותקנים קרוב לים או בתנאים קשים, צריכים להיות מרווחי תחזוקה בזמן

 
לעיתים קטנים יותר ופעולות תחזוקה בתנאים קשים במיוחד, מרווחי התחזוקה צריכים להיות  אזורים עבור מכשירים בקרבת

 יותר תכופות, אך עם זאת, בהתאם לדרישות.
 
 
 

 מחליף חוםבדיקת 
 

  .ויד לעמוד בסטנדרטים המדויקים בענייןהבדיקה והניקוי של מחליף החום חייבים להתבצע על ידי אנשי מקצוע מוסמכים 
  .באופן כללי, מומלץ לבצע בדיקה לפחות פעם בשנה, בתחילת כל חורף

 את הפעולות הבאות: ועבור פעולה כזו, בצע

 
 ;3את הלוח  והסר •
 ;6שלא תהרוס את האטם  ו, וודא5החום בצינור  הבידוק של מחליףאת פתח ו והסר •
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אם הכרחי, באמצעות מערכות אויר   ם,כיבי החלפה; יש לנקות ולהסיר את המשקעיאת מר קו, בד7דרך סעפת האדים  •
 ;דחוס ו / או מערכות כימיות

 .1את הצוהר  ופתח •
פירוק יחידת המבער, יש צורך לנתק את יחידת שסתום גז . אזהרה! לפני 2 תערובת הגזיםאת יחידת המבער  ופרק •

 ;הסולנואיד
 ;את המשקעים באמצעות שואב אבק ודת הצורך הסראת תא הבעירה ובמי דקוב 8דרך פתח  •
 מחדש את כל החלקים, תוך התחשבות במיוחד בהידוק והחלפת האטמים, במידת הצורך. וביהרכ •

 
 ניקוי מערכת הניקוז הקונבנציונאלית

 .ויזואלית במידת האפשר או בעזרת כלים מתאימים את מצב הצינורות דקוב
 

במקרה של היווצרות שאריות מתכת, הגדל  .כי אין שמץ של שאריות מתכת ורים. וודאאת מצב החיבו בדקואת הסיפון וו נק
 .את מספר התיקונים

 
 מחדש, יש למלא את הסיפון במים ולסגור את הברז המתאים. הפעלת המכשיר לאחר ניקוי הסיפון, לפני 

 
 

 ניקוי המבער
והתיישב על הצינור,  באמצעות אוויר דחוס  אשר ייתכן ניקוי המבער חייב להתבצע על ידי הסרתו ממקומו והסרת  כל קרום

 .בצורה מוחלטת. אטמים פגומים חייבים להיות מוחלפים בלבד
 

 ניקוי אלקטרודות
 ו / או חמצון אפשרי.  לצורך הצתה ותפעול נכונים של המכשיר, חשוב לנקות את אלקטרודת ההצתה והיינון ולהסיר כל קרום 

 
 ניקוי המאוורר החשמלי

 
  ., מנוע וגלגל המנוע המאוורר מורכב מהסרה מכנית של אבק או גופים זרים שנדבקו לרשת הבטיחותיקוי של הנ
 

 וצינורות יניקהבעירה  אוויר, הולכת עשן  צינורות פליטתניקוי 
 מכנית את האבק או כל חומר זר שנדבק. והאדים, הסראוויר בעירה ופליטה של כדי לנקות את צינורות היניקה של 

 
 ניקוי הפאנלים החיצוניים

את הבד  טיבוניקוי זה צריך להתבצע רק עם מטליות לחות עם מים וסבון. במקרה של כתמים שלא ניתן להרחיק בקלות, הר
 .את המשטחים בזהירות ואו מוצרים ספציפיים. לאחר ניקוי, יבש אתילימים ואלכוהול  50%בתערובת של 

 

 !!!אסור
 גים במוצרים שוחקים או חומרי ניקוי אבקתיים.בספוגים אשר ספו ואל תשתמש

 
 אחזקת מבנה

 :מומלץ לבדוק את הנקודות הבאות
 .בדקו שכל הברגים המשמשים להרכבת המכונה קבועים כהלכה •
 .להפסקת התהליך מתאים  את מצב הרכיבים המהווים את המבנה. אם קיים חמצון כלשהו, טפל עם צבע בדקו •
 
 

 ל לגרום לרעש מעצבן או לתנודות לא סדירות.וי של הברגים עלושג הקיבוע


