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 .ضیشّبی سفت ٍثشگطت ضَفبط ثبیذ خبسج اص دستگبُ پىیح ٍ تَسظ ًػبة، ًػت گشدد: تزوش 

 راه اندازی دستگاه

 (هغبثك ضىل ٍ خذٍل  ).دستگبُ سا دسحبلت صهستبًي یب تبثستبًي  لشاس دّیذ- 1

 .ثبص ثبضذ  (هثال سادیبتَس حوبم  )دسغَستي وِ دستگبُ سا دس حبلت صهستبًي لشاسدادُ ایذ تَخِ داضتِ ثبضیذوِ ثبیذ حذ الل یىي اص سادیبتَسّب : نكته

 . دستگبُ سا هغبثك سٍش صیش َّاگیشی ًوبییذ- 2

ثْتشاست دس اثتذا َّای داخل هخضى رخیشُ سا تخلیِ ًوبییذ، ثذیي هٌظَس دس حبلتي وِ ضیش پشوي دستگبُ ثستِ است ، یه ػذد ضیش : نكته بسیار مهم 

آثگشم هػشفي سا  ثبص ًوَدُ تب َّای هخضى اص عشیك ضیش تخلیِ ضذُ ٍ هشاحل َّاگیشی ثؼذی سا آسبًتش سبصد ، پس اصتخلیِ ولیِ َّای هخضى هي تَاًیذ 

 . فطبس سیستن سا اص عشیك ضیشپشوي دستي ، تبهیي ًوبییذ

تب َّاگیشی سیستن ثِ عَس اتَهبت اًدبم گیشد ،   (دستگبُ داسای دٍ ػذد ایشًٍت اتَهبتیه هي ثبضذ)    اص ثبص ثَدى پیچ پالستیىي سٍی ایشًٍت هغوئي ضَیذ

ضیش پشوي دستي سا وبهال ثـبص  ًوَدُ تب آة ٍاسد سیستن گشدد ،پس اص ٍسٍد آة ، َّا ثِ تذسیح اص ایشًٍت خبسج هي ضَد ، ّوضهبى فطبس سیستن سا اص سٍی 

 سٍی پبًل وٌتشل 10سپس ولیذ ضوبسُ .  ثبس سسیذ ضیش سا ثجٌذیذ 5/1 تب 2/1چه ًوبییذ، ٌّگبهیىِ  فطبس ثِ  ( پبًل وٌتشل 1ضوبسُ )فطبسسٌح پبًل وٌتشل 

خْت َّاگیشی ثْتش هي تَاًیذ اص سادیبتَسّبی هىبى ًػت  )سا چٌذ ثبسدس فَاغل صهبًي وَتبُ سٍضي ٍ خبهَش ًوبییذ تب َّای سیستن وبهال خبسج ضَد 

 (.ًیضووه ثگیشیذ

سٍضي هي ضَد ،  ( پبًل وٌتشل 7ضوبسُ ) ثبس ثبضذ ، سیگٌبل لشهض سًگ، هشثَط ثِ ووجَد فطبس آة سیستن 4/0دسغَستیىِ فطبس سیستن ووتش اص  : نكته

 .تٌظین ًوبییذ   ثبس5/1 تب 2/1خْت سفغ ایي خغب فطبسدستگبُ سا ثیي 

 لشاس گیشد، ّوضهبى فٌذن    ضستي ضیش ثشلي سا ثِ عشف داخل فطبس دادُ ٍ دس خْت خالف ػمشثِ ّبی سبػت ثچشخبًیذ تب دس ٍضؼیت ضوؼه       - 3

دستي ًػت ضذُ سٍی فشین دستگبُ سا فطشدُ تب ضوؼه سٍضي ضَد، چٌذ لحظِ غجش ًوبییذ تب تشهَوَپل گشم ضذُ ٍ ضؼلِ ضوؼه پبیذاسضَد، سپس 

 لشاس دّیذ      ضستي ضیش ثشلي سا سّب وشدُ ٍ ثب چشخبًذى هدذد دس خْت خالف ػمشثِ ّبی سبػت آًشا دس ٍضؼیت ضؼلِ       

 

 

 

 

 

 

 

                  

 . ، سٍی دهبی هَسد ًظش تٌظین ًوبییذ  ( پبًل وٌتشل 2ٍ5ضوبسُ )دهبی ضَفبط یب آة گشم هػشفي سا ثب استفبدُ اص ٍلَم ّبی تٌظین دهب - 4

 .آًشا دس حبلت خبهَش لشاس دّیذ ( پبًل وٌتشل3ٍ4ضوبسُ )دس غَستیىِ ًیبص ثِ سٍضي ثَدى ّوضهبى دٍ هطؼل ًوي ثبضذ ثب استفبدُ اص ولیذ ّش هطؼل - 5
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 :استفاده صحیح از دستگاه پكیج 

 .استفبدُ ًبغحیح اص دستگبُ هوىي است خغشاتي سا هتَخِ هػشف وٌٌذُ یب سبیش اضخبظ ٍ ّوچٌیي دستگبُ پىیح یب سبیش اهَال ًوبیذ

لزا ّش گًَِ استفبدُ دیگش غیش هدبص خَاّذ . ٍ ّوچٌیي تَلیذ آة گشم هػشفي عشاحي ضذُ است (حشاست هشوضی)ایي دستگبُ خْت پوپبط آة داؽ ضَفبط 

سبصًذُ ّش گًَِ هسئَلیت ثبثت آسیت یب غذهِ ثِ اضخبظ وِ ثش اثش وبسثشد ًبغحیح ثَخَد آیذ سا اص خَد سلت هي ًوبیذ ٍ دس ایي خػَظ هسئَلیت ثِ . ثَد

 .ػْذُ هػشف وٌٌذُ هي ثبضذ

 . خْت استفبدُ اص دستگبُ پىیح دس داهٌِ وبسثشی وِ ثش اسبس آى عشاحي گشدیذُ ، ضشٍسی است عجك ایي دفتشچِ ساٌّوب ػول گشدد

 :  هشدارهای ایمنی 

ًػت ٍ ساُ . ًػت ، ساُ اًذاصی ، سشٍیس ، تؼویش ٍ تٌظیوبت ایي دستگبُ ثبیذ حتوب تَسظ سشٍیسىبس یب ًػبة هدبص ضشوت ضفیغ سبصُ ضشق اًدبم ضَد

 .اًذاصی دستگبُ ثبیذ عجك آخشیي لَاًیي ٍ همشسات وطَس ٍ دستَسالؼول ّبی سبصًذُ ثبضذ

هي گشدد لزا تَلیذوٌٌذُ ّشگًَِ هسئَلیت دس ایي خػَظ سا اص خَد سلت هي ... ػذم سػبیت اغَل ًػت عجك ایي دستَسالؼول ثبػث آسیت ثِ اضخبظ ٍ 

 .ًوبیذ

 !خطر 

 . سشٍیس ٍ تؼویش پىیح ثبیذ تَسظ خذهبت پس اص فشٍش ضفیغ سبصُ ضشق اًدبم پزیشد

خذهبت ًبهٌبست ٍ غیشفٌي ثبػث آسیت ثِ دستگبُ یب افشاد ٍ اهَال هي گشدد وِ دس غَست اًدبم تَسظ افشاد غیش هدبص یب سبیش ضشوت ّبی غیش هدبص وِ 

 .ّیچگًَِ هسئَلیتي هتَخِ سبصًذُ ًخَاّذ ثَد (ًوبیٌذگي هدبص ًوي ثبضٌذ)عشف لشاسداد ثب ضشوت ضفیغ سبصُ ضشق ًوي ثبضٌذ 

 تغییرات در اتصاالت دستگاه

 .ّشگًَِ تغییشات دس هَاسد ریل هوٌَع است

 دستگبُ پىیح 

 ّوچٌیي وبثل ّبی تغزیِ ثشق دستگبُ. لَلِ ّبی ٍسٍدی گبص ، َّا ٍ آة 

  (تخلیِ)لَلِ ّبی ضَفبط ، ضیش اعویٌبى ٍ لَلِ ّبی دسیي 

 سبیش هلحمبت وِ دس ػولىشد ایوي دستگبُ هَثش ثبضذ. 

 !هشدار 

 لزا اًدبم ایي لجیل ػولیبت فٌي ثب اثضاس ًبهٌبست ثبػث ثشٍص اضىبل . ثبص ٍ ثستي یب ضل یب سفت وشدى اتػبالت سصٍُ ای ثب اثضاس هخػَظ هي ثبضذ

 .هي گشدد... هبًٌذ ًطتي گبص یب آة ٍ 

 بوی گاز 

 اگش ثَی گبص سا استطوبم ًوَدیذ ثِ تشتیت ریل ػول وٌیذ. 

 ثِ ّیچ ٍخِ ولیذ ثشق سا خبهَش یب سٍضي ًٌوبئیذ. 

 سیگبس ًىطیذ. 

 اص تلفي استفبدُ ًىٌیذ. 

 ضیش گبص اغلي سا ثجٌذیذ. 

 توبم پٌدشُ ّبی هحل سا ثبص وٌیذ. 

 ثب آتص ًطبًي یب اتفبلبت گبص توبس ثگیشیذ. 
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 شرکت تولیدی و صنعتی شفیع سازه شرق 
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 مواد منفجره و مواد قابل اشتعال

  ٍ دس هحل ًػت پىیح خذا خَدداسی ًوبئیذ... اص لشاسدادى هَاد هٌفدشُ ٍ یب هَادیىِ ثِ ساحتي لبثل اضتؼبلٌذ هبًٌذ ًفت ، سًگ ، ثٌضیي ، وبغز. 

 

 :  هشدارهای عمومی 

 .ایي دفتشچِ ساٌّوب خضء الیٌفه پىیح هحسَة هي گشدد ٍ ثبیذ تَسظ هػشف وٌٌذُ ًگْذاسی گشدد 

لغفب هغبلت ٍ دستَسالؼول ّبی آًشا ثِ دلت هغبلؼِ ًوبییذ ثخػَظ ثِ ثخطْبیي وِ دس هَسد ایوٌي دس ًػت ، ساُ اًذاصی ، سشٍیس ٍ تؼویش پىیح است 

 .تَخِ داضتِ ثبضیذ

 ایي ساٌّوب سا دس هحل ایوي خْت دستشسي ّبی ثؼذی ًگْذاسی ًوبئیذ. 

  ًػت ٍ ساُ اًذاصی ٍ تؼویش ٍ سشٍیس پىیح ثبیذ عجك لَاًیي خبسی وطَس ٍ دستَسالؼول ّبی سبصًذُ ٍ تَسظ ًػبة یب سشٍیسىبس هدبص ضشوت

 .ضفیغ سبصُ ضشق غَست پزیشد

  ِسشٍیسىبس هدبص ، دٍسُ ّبی آهَصضي الصم دس خػَظ ػولىشد دستگبُ اص خولِ سیىل ضَفبط ٍ گشهبیص هشوضی ٍ ّوچٌیي آة هػشفي ٍ ولی

 .لغؼبت پىیح سا گزساًذُ ٍ ثِ لَاًیي ٍ همشسات خبسی آضٌب هي ثبضذ

  ِتؼویش ٍ سشٍیس ًبغحیح ، تَسظ سشٍیسىبس غیش هدبص هوىي است ػولىشد ایوي دستگبُ سا دچبس اختالل ًوبیذ وِ ایي اهش ثبػث آسیت ث 

لجل اص ّشگًَِ سشٍیس ٍ . اضخبظ یب خسبست ثِ اهَال هي گشدد لزا تَلیذ وٌٌذُ ّش گًَِ هسئَلیت دس ایي خػَظ سا اص خَد سلت هي ًوبیذ

 .تؼویش یب حتي تویضوبسی پىیح حتوب ثشق اغلي دستگبُ سا لغغ ًوبئیذ

 ّشگض ٍسٍدی ٍ خشٍخي دٍدوص پىیح یب سبختوبى سا هسذٍد ًٌوبئیذ. 

  دس غَست ثشٍص هطىل دس ػولىشد دستگبُ ّشگض دس غذد سفغ ػیت یب تؼویش دستگبُ ثشًیبییذ ثلىِ سشیؼب ثِ ًوبیٌذگي خذهبت پس اص فشٍش هدبص

 .ضشوت ضفیغ سبصُ ضشق توبس حبغل فشهبئیذ ٍ تؼویش دستگبُ سا ثِ ًػبة ٍ سشٍیسىبس هدبص ٍاگزاس ًوبئیذ

  خْت تضویي ثْشُ ثشداسی غحیح ٍ ثب ساًذهبى ثبالی دستگبُ الصم است سشٍیس ّبی دٍسُ ای سبالًِ اص عشیك خذهبت پس اص فشٍش ٍ تَسظ

 .سشٍیسىبساى هدبص ضشوت اًدبم ضَد

  ِدس غَستیىِ هذت عَالًي اص دستگبُ پىیح استفبدُ ًطذُ است ، اعویٌبى حبغل ًوبئیذ ػولىشد اخضائي وِ احتوبل ثشٍص خغش داسًذ ّوچٌبى ث

 .غَست غحیح هي ثبضذ

  دس غَستیىِ پىیح ثِ ضخع ثبلث فشٍختِ ضَد یب هبله اص هحل ًػت پىیح ًمل هىبى ًوبیذ ، اعویٌبى حبغل ًوبئیذ وِ دفتشچِ ساٌّوب ٍ سبیش

 .هذاسن  هشثَط ،  ثِ هبله خذیذ اًتمبل یبثذ

 ایي لَاصم دس غَست دسخَاست هطتشی لبثل تحَیل ثِ ّوشاُ پىیح هي . لَاصم خبًجي هَسد استفبدُ حتوب ثبیذ اغل ٍ هشثَط ثِ ّوبى پىیح ثبضذ

 .ثبضٌذ

 استفبدُ غیش اص آى ثبػث ػولىشد ًبغحیح دستگبُ هي گشدد . ایي هحػَل تٌْب خْت هَاسدی لبثل استفبدُ است وِ ثش اسبس آى عشاحي ضذُ است

 .ٍ ثسیبس خغشًبن است
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 T100 &T80 راهنوای پانل کنترل پکیج هدل
 (هدار گرهایص)نوایطگر دها وفطار آب ضوفاژ - 1

   (هدار گرهایص)ولوم تنظین دهای آب ضوفاژ - 2

 کلید هطعل راست-3

 کلید هطعل چپ- 4

 ولوم تنظین دهای آب هصرفی- 5

 نوایطگر دهای آب هصرفی- 6

 سیگنال کوبود فطار آب سیستن - 7

 فیوز- 8

 سیگنال نوایص کارکرد پوپ- 9

 زهستانی- کلید تابستانی - 10

 تابستانی 

 خاهوش   

 زهستانی 

 

 
 

 :زمستانی وتابستانی کردن دستگاه 
 . سا دس ٍضؼیت تبثستبًي یب صهستبًي لشاسدّیذ10اثتذا ضیشّبسا دسیىي اص حبالت صهستبًي یب تبثستبًي لشاسدّیذ، سپس ولیذ ضوبسُ 

 
 

 10وضعیت کلید شماره  حالت دستگاه
 شیر باي پاس

 (شیر تابستانی و زمستانی)
 مسیر برگشت شوفاژ مسیر رفت شوفاژ

 بسته بسته باز ─ حالت تابستانی

 باز باز بسته ═ حالت زهستانی
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