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 )7-2اختصارات منوها :
در منوهاي مختلف سيستم  EMS 565پارامترهاي کنترلی بصورت اختصار نمـاي داده
شده اند جهت آشنايی بيشتر و ياد آوري آنها در اين بخ کليه پارامترها و اختصارات آنها شـر
داده میشود :
جدول 3
نحوه نمایش فارسی

نحوه نمایش انگلیسی

عنوان کامل فارسی پارامتر

دماي محيط (هواي بيرون)

Outdoor temp

دمای خارج ساختمان

دماي آب چرخشی

Circulating hot water

دمای آب گرم چرخشی

دماي آب مصرفی (بهداشتی)

Domestic hot water

دمای آب گرم مصرفی

دماي تنظيمی آب گرم مصرفی

Domestic water high
set point

دمای حداکثر آب گرم مصرفی

دماي تنظيمی آب گرم مصرفی در
نيمه شب

Hot water temp
domestic in midnight

دمای حداقل آب گرم مصرفی

" Heating Curve
"Offset
Timetable

جدول زمانی

تنظيم ساعت و تقويم

Time& calendar
setting

ساعت و تقویم شمسی

ميزان کارکرد پمپ آب گرم چرخشی

Circulation hot water
pump operation level

تنظيم حداقل دماي آب گرم چرخشی

Min temp setting for
circulating hot water

كميزان کارکرد پمپ
آب گرم مصرفی

Domestic water pump
operation level

کنترل دستی

Manual control

--------------

Disconnect

تغيير دماي گرماي

ساختمان

جدول زمانی

پارامتر جبران منحنی حرارتی

پارامتر کنترل عملکرد پمپ
آب گرم چرخشی
پارامتر حداقل دمای وسایل
گرمایشی (فن کویل -هواساز)

پارامتر عملکردی پمپ
آب گرم مصرفی
کارکرد موتورخانه با خارج نمودن
سیستم از مدار
قطعی هر یک از سنسورهای
حرارتی

فصـل : 1
)1-1آشنایی با نحوه عملکرد سیستم کنترل هوشمند موتورخانه سری :EMS 525
در حــال حا ــر ميــزان درجــه حــرارت آب گــرم چرخشــی و آب گــرم مصــرفی در
موتورخانهها به صورت دستی و توسط تنظيم درجه حرارت ترموستات ديگ و يـا پمـپهـاي
سيرکوالسيون انجام میگردد و معموالً براي تمام مـدت بـر روي يـد عـدد ثابـت قـرار دارد
تغييرات دماي هوا در طول روز موجب افزاي يا کـاه دمـاي داخـل سـاختمان شـده کـه
نتيجه آن انحراف دماي داخل ساختمان از محدوده آساي و مصرف بيهوده سوخت و انـریي
میباشد همچنين در بسياري از سـاختمانهـاي غيــرمسكونی بـا کـاربري اداري -عمـومی-
آمـوزشی -تجاري که از فضاي ساختمان به صورت غير پيوسته و تنهـا در بخشـی از سـاعات
روز استفاده میگردد ،نيازي به کارکرد موتورخانه پس از اتمام ساعت کاري وجود ندارد
روش فعلی تنظيم دستی ترموستات ديگها و پمپهـا ،قابليـت اعمـال خاموشـی و يـا کنتـرل
تجهيـزات در و ــعيت آمــاده بـاش را ندارنــد بنــابراين بـا توجــه بــه عـدم کــارآيی دقيـ و
محدوديتهاي کنترلی ترموسـتاتهـاي دسـتی ،ـرورت اسـتفاده از سيسـتم هـاي کنتـرل
هوشمند موتورخانه به منظور :
 راهبري و کنترل صحيح تجهيزات موتورخانه شامل مشعلها و پمپها
 بهينهسازي و جلوگيري از مصرف بيهوده سوخت و انریي الكتريكی
 تثبيت محدوده آساي حرارتی ساکنين ساختمان
 کاه استهالك تجهيزات و هزينههاي مربوطه
 کاه هزينههاي سرويس -نگهداري تأسيسات حرارتی
 کاه توليد و انتشار آاليندههاي زيست محيطی
آشكار میگردد
اصول بهينه سازي مصرف سوخت و انریي توسط سيستمهـاي کنتـرل هوشـمند موتورخانـه
مبتنی بر کنترل گرماي از مبداء و محل توليد انریي حرارتـی (موتورخانـه) مـیباشـد ايـن
سيستم با دريافت اطالعات از سنسورهاي حرارتی که در محلهاي زير نصب میگردند :
 ضلع شمالی ساختمان جهت اندازهگیری دمای سایه (حداقل دمای محیط خارج ساختمان)
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1

 کلکتور آب گرم چرخشی

 -2تأسيسات حرارتي تابستاني شده است ،در اين صورت طبق جدول زير عمل نمايد :

 خروجی منبع آب گرم مصرفی

عالئم

لحظه به لحظه اطالعات دمايی موقعيتهاي فوق را اندازهگيري و با تشـخي هوشـمند نيـاز
حرارتی ساختمان تا برقـراري شـرايط مطلـوب در تابسـتان يـا زمسـتان تجهيـزات حرارتـی
موتورخانه شامل مشعلها و پمپهاي آب گرم چرخشی و مصرفی را راهبري مینمايد بـدين
صورت مصارف گرمايشی (گرماي  -آب گرم مصرفی) نيز متناسب با نوع کـاربري سـاختمان
مسكونی يا غيرمسكونی (اداري -عمومی -آموزشـی -تجـاري) تأميــن و کنتــرل مـیشـود
صرفه جـويی مصرف انریي حاصـل از عملكرد سيستم به دو دسته تقـسيـم میشوند :
 کنترل مصارف گرمايشی در زمان استفاده از ساختمان (مسكونی و غيرمسكونی)
 خاموشی يا آماده باش موتورخانه پس از سـاعت کـاري سـاختمان هـاي غيرمسـكونی (در
ساختمانهاي اداري-آموزشی -عمومی -تجاري)
هنگام استفاده از موتورخانه در ساختمانهاي مسكونی و يا غيرمسكونی و بـا در نظـر گـرفتن
شرايط کارکرد زمستانی تابستانی و براي کنترل گرماي  ،مشـعلهـا و پمـپهـا توسـط يـد
منحنی حرارتی کنترل میشوند در اين منحنی دماي آب گرم چرخشی در تأسيسات ،تـابعی
از درجه حرارت محيط خارج ساختمان میباشد و به صورت لحظهاي و خودکـار متناسـب بـا
تغييرات دماي خارج ساختمان کنترل مـیشـود و باعـا ايجـاد دمـاي يكنواخـت در داخـل
ساختمان میگردد بدين صورت هنگام گرم شدن دماي محيط خارج سـاختمان مشـعلهـا و
پمپها به اندازهاي کار میکنند که گرماي در حد مورد نياز و در محدوده آسـاي حرارتـی
تأمين شود و از توليد بي از حد حرارت که موجب کالفگی و باز شدن پنجره ها بـه منظـور
تعديل دماي اتاقها میگردد جلوگيري مینمايد
براي تأمين دماي آب گرم مصرفی مطـاب بـا شـرايط مطلـوب تعريـف شـده نيـز تجهيـزات
موتورخانه به اندازهاي کار میکنند که تنها دماي آب گرم مصرفی در ساعتهاي مورد نظر به
حد تعر يف شده و مطلـوب برسـد و در زمـان هـاي اوج مصـرف از سـرد شـدن ناگهـانی آب
جلوگيري میکند
پمپهاي سيرکوالسيون آب گرم چرخشی ( ،صرف نظر از نوع آن) نيز طب منطـ هماهنـگ
با عملكرد مشعلها کنترل میشوند
2

 -1آب گرم
مصرفي بيش از
حد تنظيم شده
گرم و داغ
مي شود.

 -2دماي آب گرم
مصرفي مناسب
نبوده و پائين تر از
حد انتظار ميباشد.

راه حل

مقدار "آبگرم پربار" زياد مي باشد و آب گرم
مصرفي بيش از حد داغ است.

به توضيحات مربوط به تنظيم پارامترهاي كنترليي مراجهيه
نمائيد  ،در منوي  Settingگزينه "آبگرم پربار"را انتخاب
نموده و مقادير پائين تري را براي آن انتخاب نمائيد.

سيست ييم در طييي شييبانه روز ك يوش ييامو
مي باشد و فيوز پانل كنترل سو ته است.

 -1در صورت امكان فيوزمربوطه را تهويض نمائيد.
 -2در غير اين صورت با سازنده تماس گرفته شود.

آب گرم در بهضي از ساعات شبانه روز سرد مي
شود و در منوي  ، Settingگزينيه"آبگيرم كيم
بار" مقادير  Standbyانتخاب شده است.

به توضيحات مربوط به تنظيم پارامترهاي كنترليي مراجهيه
نمائيييد ،در منييوي  Settingگزينييه "آبگييرم كييم بييار" را
انتخاب نموده و مقادير غير  Standbyرا براي آن انتخاب
نمائيد (به عنوان مثال  =22آبگرم كم بار)

ترميوستات برروي درجه پائيني تنظيييم ميي
باشد.

ترموستات را برروي درجه حرارت باالتر تنظيم نمائيد.

تقويم و سياعت دسيتگاه تنظييم نبيوده و بيا
ساعت واقهي ا توف دارد ،در ايين صيورت
عملكرد جيدول زمانبنيدي نسيبت بيه زميان
واقهي نادرست مي باشد.

به توضيحات مربوط به تنظيم پارامترهاي كنترليي مراجهيه
نمائيد ،در منيوي  Settingگزينيه "سياعت و تقيويم" را
انتخاب نموده  ،ساعت و روز هفته را تنظيم نمائيد.
* دراسرع وقت باسازنده تماس گرفته شود.
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 -0تأسيسات حرارتی زمستانی شده است ،در اين صورت طب جدول زير عمل نمايد :
اشكال

 -1رادياتور ها
بيش از حد گرم
مي باشند.

عالئم

راه حل

کليد  Manualفشارداده شده وکنترل با
ترموستات انجام می شود (حداکثر به مدت
 64ساعت)

کليد مذکور را مجدداً فشار دهيد تا دستگاه از
و عيت کنترل دستی خارج شود

مقدار "جابجايی منحنی" زياد می باشد

به تو يحات مربوط به تنظيم پارامترهاي کنترلی
مراجعه نمائيد درمنوي  Settingگزينه "جابجايی
منحنی" را انتخاب نموده ومقاديرپائين تري رابراي
آن انتخاب نمائيد

مقدار"آبگرم پربار" زياد می باشد و آب گرم
مصرفی بي از حد داغ است اين حالت
معموالً براي دماي باالي  56درجه سانتيگراد
آبگرم مصرفی  ،باعا ازدياد گرماي رادياتورها
در روزهاي گرم زمستانی می شود
در روزهاي نسبتاً گرم زمستان ،دماي
رادياتورها بي ازحد می باشد

مقدار "جابجايی منحنی" منفی بي
می باشد

 -2رادياتورها
قادر به تأمين
گرماي مورد نياز
نمي باشند

 -3تأسيسات
حرارتي در برخي
ازساعات شبانه
روز و يا كالً
خاموش مي شود.
 -4آب چرخشي
در رادياتورها در
لوله هاي خارجي
ساختمان و منبع
انبساط يخ زده
است.

از حد

درجه ترموستات ديگ برروي درجه حرارت
پائين تنظيم شده است
مشعل يا پمپ سيرکوالتور عملكرد مطلوب
ندارد

پارامتر کنترلی  Standbyفعال می باشد

فيوز  6.5Aبرروي پانل دستگاه سوخته است

* اين حالت معموالً براي ادارات و در ساعت
تعطيلی اداره و خاموش شدن تأسيسات

حرارتی روي می دهد
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به تو يحات مربوط به تنظيم پارامترهاي کنترلی
مراجعه نمائيد  ،در منوي  Settingگزينه "آبگرم
پربار" را انتخاب نموده و مقادير پائين تري را براي
آن انتخاب نمائيد
کوچد بودن ظرفيت منبع آبگرم مصرفی و يا مصرف
بي از حد آن نيز موجب کارکرد بيشتر مشعل و
گرماي بي از حد رادياتورها می شود که اين
اشكال ذاتی ساختمان بوده و می بايست با تغيير
منبع و تنها سبب حجم آن با کاربري ساختمان
مرتفع گردد
به تو يحات مربوط به تنظيم پارامترهاي کنترلی
مراجعه نمائيد  ،در منوي  Settingگزينه "جابجايی
منحنی" را انتخاب نموده و مقادير باال تري را براي
آن انتخاب نمائيد
ترموستات را روي درجه حرارت باالتري تنظيم
نمائيد
به دليل سوختن پمپ ،شكستن کوپلينگ و يا
خاموشی آن و يا تنظيم نبودن مشعل تجهيزات
موتورخانه عملكرد مطلوب را ندارد با بررسی نوع
اشكال آن را برطرف و يا با سرويسكار ساختمان
تماس بگيريد
به تو يحات مربوط به تنظيم پارامترهاي کنترلی
مراجعه نمائيد ،درمنوي  Settingگزينه "آبگرم کم
بار" را انتخاب نموده ومقادير غير  Standbyرا براي
آن انتخاب نمائيد (بعنوان مثال"=66آبگرم کم بار"
انتخاب شود)
 -0در صورت امكان اين فيوز را تعويض نمائيد
 -6در غير اين صورت با نماينده تماس گرفته شود
درصورت وجود ترموستات جداري برروي پمپ آب
گرم چرخشی و عدم کنترل پمپ توسط سيستم
کنترل  ،آن را برروي باالترين درجه حرارت تنظيم
نمائيد ،دراين صورت آب رادياتورها دائماً در حال
چرخ بوده و از يخ زدگی آن جلوگيري ميگردد با
انتخاب مقادير باالتر  Standbyموتور خانه پس از
تعطيلی در حالت د يخ زدگی و آماده باش قرار می
گيرد

در ساختمانهاي با کاربري غيرمسكونی نظير ادارات ،مدارس ،مجتمع هاي تجاري و نيز
بدليل غيرپيوسته بودن ساعت بهره برداري از ساختمان ،سيستم کنترل هوشمند موتورخانه
توسط يد تقويم زمانی پس از ساعت کاري و تا زمان پي راه اندازي موتورخانه در صبح
روز بعد ،موتورخانه را کامالً خاموش و يا در و عيت آماده باش (کنترل دماي آب گرم
چرخشی در يد دماي ثابت و پايين به عنوان مثال  76درجه سانتيگراد) قرار میدهد
ويژگی اسـتفاده از"سیستم کنترل هوشمند سری  EMS 525پیشران انرژی" جلـوگيري
از مصرف بی رويه انریي وکنترل شرايط بصورت مطلوب می باشد خصوصـاً در سـاختمانهاي
غيرمسكونی و اداري با تنظـيم جـداول زمـانی سـاعت کـاري اداره ،تأسيسـات حرارتـی ر س
ساعت مقرري (برحسب دماي محيط خارج ساختمان) روشن شده و در خاتمه سـاعت کـاري
اداره در ساعت خاصی خاموش می شود
همچنين امكان کنترل دماي آماده باش تأسيسـات حرارتـی (دمـاي ثابـت و پـائين مـثالً 75
درجه سانتيگراد) پس از پايان ساعت کاري نيز ميسر می باشد جدول زمانی فوق به تفكيـد
تد تد روزهاي هفته از شنبه تا جمعه می باشد و براي هريـد قابـل تنظـيم اسـت درطـی
ساعت روشنی گرماي مورد نياز بر حسب منحنی هاي حرارتی که در نظرگرفته شده تـأمين
و آب گرم مصـرفی نيز با دماي تنظيمـی دلخـواه تحويـل می گردد
استفاده از اين سيستم در واحدهاي مسكونی ،مصرف کننده را قادر مـی سـازد تـا عـالوه بـر
تأمين گرماي مورد نياز ،دماي آب گرم مصرفی طی سال را در ساعتهاي بخصوص از شـبانه
روز بطور دلخواه تنظيم نمايد
تحقيقات انجام شده و آمارهاي بدست آمده از مكانهايی که"سيستم کنترل هوشمند
تأسيسات حرارتی"درآنها مورد استفاده قرار گرفته است نشان می دهد امكان صرفه جويی
مصرف گاز طبيعی در تأسيسات حرارتی ادارات و اماکن تجاري – عمومی تا  26درصد و
صرفه جويی در مصرف گاز تأسيسات حرارتی منازل مسكونی تا  66درصد می باشد و در
صورت فراهم نمودن شرايط و استفاده حداکثر از توانمنديهاي اين روش ،صرفه جويی هاي
انجام شده در بعد کالن قابل قياس با ظرفيت سازي پااليشگاهی گاز کشور میباشد

 )1-2ویژگی های سیستم کنترل هوشمند موتورخانه سری : EMS 525
 -0کاه

هزينه هاي انریي ساختمان ،استهالك تجهيزات ،سرويس -نگهداري
3

 -6افزاي راندمان تجهيزات موتورخانه شامل مشعلها و پمپهاي سيرکوالسيون
ريب ايمنی موتورخانه
 -7افزاي
 -6نصب سريع و آسان بدون انجام تغييرات مكانيكی در موتورخانه
 -5سهولت کاربرد و امكان تنظيم برنامه نرم افزاري سيستم بر حسب نوع کاربري ساختمان
(مسكونی -غيرمسكونی)
 -2کنترل گرماي از مبد (در موتورخانه) و ويژگی ريب صرفه جويی بجاي جمع پذيري
در اماکنی که ساير پرویه هاي بهينه سازي اجرا می شود
 -3ايجاد محدودة آساي حرارتی قابل کنترل براي مصرف کننده
 -4تثبيت محدوده آساي حرارتی متناسب با تغييرات دماي محيط خارج ساختمان
 -0امكان تغيير و تعريف پارامترهاي کنترلی برحسب نوع کاربري ساختمان
 -06قابليت توسط ايجاد تغييرات در منحنی حرارتی گرمايشی و شرط حداقل دماي آب گرم
مصرفی متناسب با شرايط فيزيكی ساختمان و موتورخانه
 -00صرفه جويی مضاعف در مصرف انریي با هوشمند نمودن زمان پي راه اندازي
تأسيسات حرارتی در ساختمانهاي اداري -آموزشی -عمومی -تجاري
 -06امكان خاموشی و يا آماده باش ) (Stand byموتورخانه پس از ساعت کاري در
ساختمانهاي غير مسكونی
 -07و عيت  Anti-frostجهت جلوگيري از يخ زدگی سيستم لوله کشی تأسيسات حرارتی
در ساختمانهاي غيرمسكونی
 -06ويژگی تعيين حداقل دماي آب گرم چرخشی در ساختمانهاي با سيستم فن کويل،
هواساز جهت جلوگيري از وزش باد سرد و آساي حرارتی مصرف کننده
 -05شناسايی هوشمند و عيت تابستان و زمستان تأسيسات حرارتی
 -02و عيت  Manualو امكان  by passسيستم کنترل -بازگشت به و عيت ساب
موتورخانه
 -03داراي تقويم شمسی با قابليت تغيير و يا عدم تغيير ساعت رسمی کشور
 -04داراي تغيير زبان پيغام ها به زبان فارسی
 -00کنترل انواع پمپ هاي سيرکوالتور (پمپ هاي ترموستاتيد ،پمپهاي دائم روشن و
پمپهاي آبگرم مصرفی)

درصورت رفع نشدن اشكاالت ،طبق جداول تفكيك شده تابستاني /زمستاني صفحه بهد به عيب يابي ادامه دهيد :

4
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فصـل : 7
 )7-1مشکالت و راه حلها:

قبل از شروع به عيب يابی سيستم ،محل نصب سنسورها روي جدار لولـه هـا و سنسورنصـب
شده درمحيط خارج سـاختمان را بررسـی نمائيـد همچنـين از نصـب صـحيح کـانكتور ايـن
سنسورها بر روي پانل کنترل دستگاه مطمئن شـويد خالصـه اشـكاالت بـه وجـود آمـده در
جدول کلی و ساده زير آمده است :
اشکال

عالئم

راه حل

 -0صداي
آالرم صوتی
شنيده
می شود

عبارت( disconnectقطعی) به جاي دماي يكی از سنسورها
نوشته شده است

 -0از نصــب صــحيح و اتصــال
مناسب کانكتورهـاي سنسـورها
بــرروي پانــل کنتــرل دســتگاه
مطمئن گرديد
 -6کابــل سنســورهارا بررســی
نمائيد ،درصورت قطع بـودن يـا
بريدگی با نماينده تماس گرفتـه
شود

 -6و عيت
آب گرم
مصرفی و يا
گرماي
ساختمان
مطلوب
نمی باشد

در صورت قطع شدن سنسور هـواي بيـرون  ، Ambientدمـاي
هوا را بر اساس تاريخ در فروردين و مهرمـاه  4درجـه درماههـاي
ارديبهشت تا شهريورماه  76درجه ودر ماههاي آبـان تـا اسـفند
ماه صفر درجه تخمين می زند
در صورت قطع شـدن سنسور آبگررم مصررفی در يـد دوره
متناوب  76دقيقه اي  ،مشعل حداقل  3دقيقه روشن می شود
در صورت قطع شدن سنسرور  C.H.Wدر زمسـتان مشـعل بـه
صــورت تنــاوب  75دقيقــه اي 66 ،دقيقــه روشــن و  05دقيقــه
خاموش عمل می کند و پمپ دائم کار می شود
در تابستان در يد دوره تناوب  56دقيقه اي مشـعل  06دقيقـه
روشن و  66دقيقه خاموش می شـود و پمـپ نيـز بـه مـدت 66
دقيقه روشن و  76دقيقه خـاموش عمـل مـی کنـد  66دقيقـه
روشنی پمپ شامل  06دقيقه روشنی همزمـان بـا مشـعل و 06
دقيقه بعد از آن می باشد
خروجی سوم  :در صورتی کـه مشـعل دوم باشـد ،خـاموش و در
صورت انتخاب تايمر ،به صورت معمول عمل خواهدکرد
خروجی چهارم :همواره روشن می باشد
خروجی پنجم  :در صورتی که پمپ مصرفی باشد ،روشن و در
صورتی که مشعل باشد 7 ،دقيقه بعد از مشعل پيشرو روشن و
با آن خاموش می شود

محل نصب سنسورهاي
و  D.H.Wرا بــرروي جــدار لولــه
هاي آب گرم ،بررسی نمائيد
ايــن سنســورها مــی بايســت
ازقسمت صـاف وتخـت ،توسـط
بست هاي مربوطه به جدار لولـه
هاي آب گرم مصرفی و آب گرم
رفت تأسيسات چسبيده باشند
در صورت ل بودن سنسـورها و
يا بيرون آمدن آنها از بسـت هـا،
عملكرد سيسـتم کنتـرل دچـار
اشــكال مــی شــود ولــی صــداي
آالرم صــوتی شــنيده نشــده و
حرف نمايشگر سنسـور مربوطـه
برروي صـفحه نمايشگرچشـمد
نمی زند

C.H.W

(به عنوان مثال انتخاب دماي بي از  62درجه سانتيگراد) و يا تقا اي افزاي
از  66درجه سانتيگراد داخل ساختمان در زمستان می باشد

دمـاي بـي

 -7سيستم کنترل هوشمند تأسيسات حرارتـی ،زمـان کـارکرد مفيـد و مـوثر روشـن شـدن
مشعلها را کنترل می نمايد ،به همين دليل عملكرد نادرست و يـا خرابـی سـاير اجـزاء نظيـر
ترموستات ،مشعل ،رله فن ،شير برقی گاز ،پمپهاي سيرکوالسـيون و ارتبـاطی بـا عملكـرد
سيستم کنترل هوشمند ندارند
بنابراين درصورت استفاده از اين سيستم و درصورت بروز شكل در کارآيی موتورخانـه قبـل از
تماس با نماينده از صحت عملكرد و سالمت تجهيزات موتورخانه مطمئن شويد
 -6توجره  :در صـورتيكه در ســاختمان محـل نصـب سيســتم کنتـرل هوشـمند  EMS 565از
چيلرهاي جذبی جهت سرماي استفاده ميشود ،بمنظور ايجاد شـرايط مناسـب عملكـرد چيلـر و
چرخ آب بادمـاي  06درجـه سـانتيگراد ،حتمـاً ميبايسـت درفصـل تابسـتان سيسـتم کنتـرل
هوشمند موتورخانه از مدار خارج و کنترل آب گرم چرخشی توسط ترموستات ديگ انجام گردد
 -5نکته  :با توجه به خرابی احتمالی پمپ هاي آب گرم چرخشی و سيم پيچی مجدد آنها،
آمپر مصرفی پمپ ها بعد از تعميرات باالتر از حد قبلی خواهد رفت لذا در صورت اعمال
تعميرات و باال رفتن آمپر مصرفی از حد معمول ،از سرويسكار مربوطه درخواست نصب
کنتاکتور در مسير برق دستگاه و پمپ را نمائيد تا از سوختن برد خروجی دستگاه جلوگيري
به عمل آيد در غير اينصورت هر گونه خسارت احتمالی (حتی در دوره گارانتی ) باعا ابطال
گارانتی و مشمول هزينه می باشد
 بديهی است در صورت عدم رعايت مـورد فـوق توسـط اپراتـور تأسيسـات و يـا مسـئولين
ساختمان ،هيچگونه مسئوليتی در قبال خسارات احتمالی وارده به دستگاه چيلر متوجـه ايـن
شرکت نخواهد بود

 )1-3برنامه ریزی سیستم بر حسب نوع کاربری ساختمان :
شــرط اســتفاده صــحيح و مــوثر از سيســتم کنتــرل هوشــمند ســري  EMS 565در
موتورخانــه ســـاختمانهاي مســكونی و غيــر مســكونی ارائــه اطالعــات صــحيح از و ــعيت
بهره بـرداري سـاختمان می باشد
بعنوان مثال در ساختمانهاي غيرمسـكونی و اداري ،ارائـه اطالعـات صـحيح از برنامـه سـاعت
کاري اداره و زمان تعطيلی و ساير اطالعات مرتبط بـا و ـعيت گرمايشـی سـاختمان ،باعـا
برنامه ريزي دقي تر دستگاه و استفاده موثرتر از آن می گردد
* در صورتيكه هنگام نصب دستگاه اطالعات مربوطه توسـط مـدير سـاختمان ارائـه نگـردد،
دستگاه به صورت پي فرض برنامه ريزي شده زير تأسيسات را کنترل می نمايد :
دماي آب گرم مصرفی از ساعت 2:76تا  67:76شب 62 ،درجه سـانتيگراد و از سـاعت67:76
تا  2:76صبح  66درجه سانتيگراد
منحنی گرمايشی پي تنظيم شده بدون "جابجايی منحنی"
و عيت عملكرد موتورخانه پس از پايان ساعت کاري  :غير خاموشی
* بديهـی است مـاداميكه اطالعـات درسـت توسـط مـدير سـاختمان ارائــه نگـردد برنــامه
دستـگاه تغييري نمی نمايد و شرکت پيشـران انـریي هيچگونـه مسـئوليتی در قبـال درصـد
صرفه جويی پائين سوخت و ساير موارد ندارد

توجه  :الزم به ذکر است هر گونه نوسانات برق که باعث خسارت به دستگاه
یا سایر تجهیزات موتورخانه شود شامل گارانتی نمی گردد.
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فصـل : 2

فصـل : 6

مشخصات فني

 )2-1مشخصات فنی سیستم :
 جعبــك کنتــرل دســتگاه شــامل مــدار کنتــرل پروسســوري ،بــاطري  ،Back upصــفحكنمايشگر Key board ، LCDکنترل شامل کليـدهاي ، Exit ،Down ،Up ،Set ،Enterکليـد
و ــعيت دســتی ( ،)Manualکــانكتور اطالعــات ورودي سنســورهاي حرارتــی ،پــنت ترمينــال
خروجی سوئيچ برق ادوات موتورخانه ،سيم برق ورودي  666ولت دستگاه و قاب فيوز  6/5آمپر
می باشد
 سه عدد سنسور حرارتی Ambient ،D.H.W ،C.H.Wکه بر روي کلكتور هـاي رفـت آبگرم تأسيسات حرارتی  ،محل خروجی رفت آب گرم مصرفی از منبع و محيط خارج ساختمان
نصب می شوند و توسط کابلهاي دو رشته  Shieldدار به سيستم کنترل متصل می گردند
 دســتگاه داراي پــنت ترمينــال خروجــی بــرق مشــعلها ،پمپهــاي سيرکوالســيون ،فــنکويل،تايمر،پمپ آبگرم مصرفی و شيربرقی اسـت کـه بـا مـدار فرمـان ايـن تجهيـزات سـري
می شوند ،خروجی اول جهـت راه انـدازي مشـعل پيشـرو و خروجـی دوم جهـت راه انـدازي
پمپهاي سيرکوالتور گرمايشی(ترموستاتيد يا دائم روشن) می باشد ،خروجی سوم بـراي راه
اندازي مشعل دوم و يا تايمر ،خروجی چهارم جهت راه اندازي پمـپ ترموسـتاتيد دوم ،بـرق
فن کويل ها و يا شيربرقی می باشد و خروجی پنجم جهت راه اندازي مشعل سوم و يا کنترل
پمپ آب گرم مصرفی استفاده می شود در گوشه سمت راست صفحه نماي بـا نشـان دادن
نوع خروجی و عيت هر يد را نشان می دهد که در صورت فعال بودن وسيله اي که توسـط
خروجی مربوطه کنترل شده است را نماي می دهد
جدول 1

مشخصات فنی Technical specification
223V ± 131 , 53 Hz , Max. 53 Ma

Input power
ºc

ºc

-23 to + 53

Operating temp.
Relative Humidity

Relay

Out put switch

-33ºc to + 53ºc

Ambient sensor Range

85 %

3ºc to +133ºc

D.H.W & C.H.W
Sensor range
Input fuse

255 ×135 ×25

)Dimensions (mm

13 A

Max. out put current

1 ºc

Resolution of control temp.

3.2 ºc

Resolution of input
sensor

3.5 A
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گـارانتـي و پشتيباني

 )6-1گارانتی و پشتیبانی :
دستگاه فوق داراي سه سال گارانتی و ده سـال پشـتيبانی و خـدمات پـس از فـروش
می باشد مصرف کنندگان گرامی با توجه به موارد يادشده دربخـ  6-3و منـدرجات بـر
هشدار که درکنار دستگاه نصب شده است ،پس از بررسی دقي موارد در صـورت نيـاز بـراي
رفع اشكال با نمايندگان مجاز اين شرکت تماس حاصل فرمايند
نماينده يا نمايندگان مجاز استانی اين شرکت ( که نام و آدرس آن در بـر نكـات ـرورري
استفاده از سيستم و درکنار دستگاه نصب می باشد) طـی مـدت زمـان گـارانتی دسـتگاه (در
صورتی که مشكل موتورخانه از عملكرد دستگاه باشد) مجاز به دريافت هيچگونه وجهی تحت
عناوين هزينه سرويس ،بازديد ،اياب و ذهاب و نمـی باشـند و کليـه خـدمات در طـی ايـن
مدت بصورت رايگان انجام می گردد
لذا در صورت وجود هر گونه انتقاد ،شكايت و يا پيشنهاد با تلفنهـاي ايـن شـرکت بـه شـماره
 660-22004630-4مدير امور نمايندگان تماس حاصل فرماييد
توجه  :هرگونه دستكاري غيرمجاز در دستگاه ،جابجايی سنسـورها و سـاير تجهيـزات نصـب
شده بدون هماهنگی با نماينده اين شرکت باعا ابطال گارانتی دستگاه مـی شـود و تصـحيح
مجدد اشكاالت مشمول هزينه می گردد
 -0در صورت طراحی و يا انتخاب نادرست ظرفيت تجهيـزات حرارتـی نظيـر ديـگ ،مشـعل،
پمپهاي سيرکوالسيون و يا منبع آب گرم کويلی يا دو جداره ،متناسب با بـار حرارتـی و نيـاز
مصارف گرمايشی ساختمان ،اين شرکت هيچ گونه مسئوليتی در قبـال دسترسـی بـه درصـد
صرفه جويی مورد انتظار نخواهد داشت
 -6در صورت عدم رعايـت الگوهـاي صـحيح مصـرف انـریي توسـط سـاکنين مجتمـع هـاي
مسكونی و يا پرسنل شاغل در واحد هاي غير مسكونی ماننـد ادارات و مـدارس ،ايـن شـرکت
مسئوليتی در قبال دسترسی به درصد صرفه جويی مورد انتظار نخواهد داشت
 برخـی از ايـن مـوارد شـامل  :عـدم جداسـازي مصـارف واحـدهاي سـرايداري – نگهبـانی در
ساختمانهاي غير مسكونی و دائم کار بودن موتورخانه  ،انتخاب دماي باال براي آب گرم مصرفی
27

جهت احداث ساختمان ،زاويه و ميزان تاب آفتاب در ساعات مختلف روز و ساير شرايط
اقليمی مانند جهت وسرعت وزش باد و دارد بداليل فوق درصورتيكه در فصل سرما دماي
آب گـرم چرخشی در رادياتورهاي ساختمان شما به حدي نيست که دماي مطلوب مـورد
نياز را تأمين نمايد ،با مقداردهی مثبت به پارامتر "تغيير دماي گرماي ساختمان" اين مشكل
مرتفع ميگردد براي اين منظور درمنوي  Settingپارامتر "تغيير دماي گرماي

 )2-2نقشه شماتیک نصب دستگاه در موقعیت موتورخانه:
خروجی هاي سيستم (کنترل پمپ و مشعل)

شکل 1

ساختمان" را

سنسور آبگرم چرخشی

سنسور دماي بيرون

مصرفی
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سنسور آبگرم

انتخاب نموده و بعنوان مثال مقدار آن را برابر  35انتخاب نماييد
به همين منوال درصورتيكه دماي منزل شما بي ازحد مطلوب گرم می باشد ،می توانيد با
مقدار دهی منفی به اين پارامتر شرايط مطلوب را فراهم نمائيد
 -5ممكن است گرماي نامطلوب ساختمان نتيجه عملكرد نادرست پمپ سيرکوالسيون آب
گرم چرخشی باشد براي اين منظور با تغيير پارامتر" ميزان کارکرد پمپ آب گرم چرخشی "
و کاه مقدار آن ،پمپ زمان بيشتري کارکرده و آب گرم بهتر داخل رادياتورها به گردش
در می آيد
 –2مطاب روال گذشته به هنگام تابستانی /زمستانی نمودن تأسيسات حرارتی تعداد پمپهاي
سيرکوالسيون و يا مشعلهاي مورد نياز را به مدار وارد و يا از مدار خارج نماييد
 – 3در صورت مشاهده هرگونه اختالل در و عيت نماي صفحه نمايشگر دستگاه ،يكبار دو
شاخ برق دستگاه را از پريز خارج و پس از  5ثانيه مجدداً دو شاخ برق را وصل نماييد
 -4با توجه به سري بودن خروجی هاي دستگاه با ترموستات مشعلها در صورت سـرد شـدن
هوا (خصوصاً دماهاي زير صفر) از تنظيم درجه مناسـب ترموسـتات ديـگ اطمينـان حاصـل
نمائيد بعنوان مثال اگر دماي هوا  -5درجه سانتيگراد باشد طبـ منحنـی حرارتـی سيسـتم
کنترل هوشمند دماي آب گرم چرخشی در رادياتورها می بايسـت  35درجـه سـانتيگراد
باشد حال اگر درجه ترموستات بر روي 26درجه سانتيگراد باشـد بـدليل سـري بـودن بـرق
ترموستات ديگ با دستگاه دماي آب گرم چرخشی به هيچ وجه بيشـتر از 26
درجه نخواهد شد

فصـل : 5

مالحظات

 )5-1پیش بینی موارد ایمنی :
 -0عليرغم اينكه خروجی هاي دستگاه با ترموستاتهاي ديگها سري مـی باشـد ولـی حـداکثر
دماي مجاز براي آب گرم رفت تأسيسات حرارتی و آب گرم بهداشتی نيزتعريـف شـده اسـت
به عبارت ديگر مزيـت ايمنـی ايـن دسـتگاه نسـبت بـه کنتـرل توسـط ترموسـتاتها ،توسـط
سنسورهاي حرارتی نصب شده نيز دماي حداکثر مجاز قابل کنترل بوده و در صـورت خرابـی
ا حتمالی ترموستات و عمل نكردن آن براي خاموشی مشعلها ،با رسيدن به دمـاي غيـر مجـاز
تعريف شده مشعلها توسط فرمان سيستم کنترل خاموش می شود و از بروز حادثه جلوگيري
می نمايد
 -6درصورت قطع برق ورودي سامانه کنترل هوشمند ،تأسيسات حرارتـی بـه صـورت کامـل
خاموش خواهد شد به همين دليل تحت هيچ شرايطی برق ورودي دستگاه را قطع ننمائيد

 ) 5-2توصیه های ساده اجرایی :
 -0در فصل سرما جهت جلوگيري از اتالف مضاعف انریي حرارتی ساختمان از طري مجـاري
و کانالهاي کولر داخل ساختمان ،عالوه بر بستن دريچه هاي کولر در صورت امكان با تكـه اي
مقوا د ريچه ها را مسدود نمائيد همچنين از روک هاي برزنتـی جهـت پوشـانيدن کـولر در
پشت بام استفاده نمائيد
 -6با توجه به اينكه سيستم کنترل هوشمند در فصل سرما توسط اطالعات دريافتی از
سنسور حرارتی که در محيط خارج ساختمان نصب شده است اقدام به کنترل دماي آب رفت
رادياتور ها می نمايد انجام بازديدهاي دوره اي از اين سنسور و قاب مربوطه جهت حصول
اطمينان از صحت آن توصيه می گردد

شکل 2

 -7باتوجه به کنترل دماي آب گرم چرخشی درتأسيسات حرارتی و براي دستيابی به دماي محيطی
مطلوب توصيه می شود در فصل سرما کليك شير فلكه رادياتورهاي منزل خودرا باز بگذاريد
 -6مقادير منحنی حرارتی گرماي تأسيسات حرارتی تجربی می باشد و بستگی به
پارامترهايی از قبيل نوع مصالح ساختمان و ريب انتقال حرارت مربوطه ،خامت ديوارها
8
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عملكرد اين سيستم ندارد و به گارانتی دستگاه مربوط نمی گردد
* همچنين درقسمت سمت چپ پائين ايـن برگـه تلفـن و آدرس تمـاس نماينـدگی و درسـمت
راست آن تلفن و آدرس دفتر مرکزي شرکت پيشران انریي آورده شده است تا درصورت رعايـت
کليه موارد فوق الذکر و وجود مشكل با نماينده تماس گرفته تا در اسرع وقت نسبت به رفع عيب
اقدام گردد

ب -نقشه مدارفرمان و نحوه اتصال خروجیهای سیسرتم بره پماهرا و مشرعلها بصرورت زیرر
می باشد:

شکل 3
ج – شکل پانل جلوی دستگاه و شکل ظاهری آن در شکل زیر نمایش داده شده است:

شکل 4
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اشكال در مواقع ا طراري برگه اي تحت عنوان" نکات ضروری استفاده از سیستم کنترل

شکل  : 5نماي جانبی(چپ) دستگاه-

هوشمند موتورخانه  "EMS 525درکناردستگاه نصب شده است که توجه به کليه موارد آن
روري می باشد

محل اتصال پورت سنسورهاي حرارتی

* از جمله این موارد:

شکل : 6نماي جانبی(راست) دستگاه-
محل اتصال خروجی هاي کنترلی تجهيزات
خروجی اول

مشعل 1

Burner 1

خروجی دوم

پمپ خطی  -1پمپ زمينی دائم روشن

P1-HP1

خروجی سوم مشعل  -2تايمر
خروجی چهارم پمپ خطی -2شير برقی  -فن کويل

B2-T
P2-V-FANCOIL

خروجی پنجم پمپ مصرفی -مشعل 3

DP-B3

* خروجی هاي دستگاه قابليت کنترل تجهيزات تا  06آمپر را دارا می باشد
نکته  :با توجه به خرابی احتمالی پمپ هاي آب گرم چرخشی و سيم پيچی مجدد آنها ،آمپر
مصرفی پمپ ها بعد از تعميرات باالتر از حد قبلی خواهد رفت لذا در صورت اعمال
تعميرات و باال رفتن آمپر مصرفی از حد معمول ،از سرويسكار مربوطه درخواست نصب
کنتاکتور در مسير برق دستگاه و پمپ را نمائيد تا از سوختن برد خروجی دستگاه جلوگيري
به عمل آيد در غير اينصورت هر گونه خسارت احتمالی (حتی در دوره گارانتی ) باعا
ابطال گارانتی و مشمول هزينه می باشد
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 -0هنگام راه اندازي موتورخانه می بايست دوشاخ دستگاه در پريز برق باشد و بطور معمول
سالهاي گذشته موارد زير انجام شود
 -6کليد تابلو برق موتورخانه روشن شود
 -7شير فلكه هاي رفت و برگشت گرماي باز شوند
 -6کليه رادياتورهاي ساختمان هواگيري شوند
 -5ترموستات ديگها و پمپ ها بر روي درجه مناسب تنظيم شوند
 -2پمپهاي آب گرم چرخشی سرويس و از عملكرد صحيح آنها اطمينان حاصل شوند
 -3شيرفلكه هاي باي پس در زمستان بسته شوند
 -4مشعلها سرويس و تنظيم شوند تا در فصل سرما  Resetنكنند
 -0در صورت خرابی دستگاه ،نياز به بازگشت موتورخانه به حالت کارکرد قبل از نصب
دستگاه و يا انجام تعميرات مشعل و پمپ توسط سرويس کاران محترم ،کليد  Manualرا به
مدت  5ثانيه فشار دهيد ،تا کليه خروجيهاي دستگاه به مدت  64ساعت روشن شده و
موتورخانه به حالت قبل از نصب دستگاه باز گردد
 -06به هيچ عنوان دو شاخ دستگاه را از پريز خارج ننمايد ،در غيراينصورت موتورخانه
خاموش می شود
 -00از تميز بودن فيلتر گاز مشعل اطمينان حاصل نماييد در غير اين صورت در برخی موارد
رله مشعل ريست می نمايد
 -06در هنگـام اوج سـرما مصـرف گـاز در کشـور ،مشـكالتی در شـبكه گـاز رسـانی بوجـود
می آورد که موجب افت فشار گاز (ريست مشعل ها) و يـا قطـع گـاز (خاموشـی موتورخانـه)
می گردد که ارتباطی با عملكرد سيستم کنترل هوشمند موتورخانه ندارد
 -07سيستم کنترل هوشمند موتورخانه تنها زمانهاي مفيد روشن و خاموش شدن مشعل ها
و پمپ ها را کنترل می نمايد به همين دليل عملكرد نادرست يا خرابی آنها ارتباطی با
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مشعلها و پمپهاي آب گرم چرخشی در دماهاي تنظيمی آب گرم چرخشی بعد از ساعت کاري
مدت زمانی روشن شوند براي اين منظور با تعيين مقاديري جهت پارامتر آب گرم چرخشی
بعد از ساعت کاري (با دامنه کاري  00تا  ،) 25در حالت زمستانی تأسيسات حرارتی و سيستم
کنترل و پس از برنامه ساعت کاري ساختمان دماي آب گـرم چرخشی"آب شوفای" تا زمـان
پي راه اندازي روز بعـد در دمـاي تعيين شـده کنترل می گردد
بعنــوان مثــال درصــورتيكه برنامــه کــاري اداره اي 3صــبح لغايــت  05باشــد بــا انتخــاب
 = 66آب گرم چرخشی پس از ساعت  05تا زمان پـي راه انـدازي موتورخانـه در روز بعـد،
دماي آب چرخشی رادياتورها بر روي  66درجه سانتيگراد کنترل می شود و مشـعل و پمـپ
آب چرخشی متناسب با اين دما کنترل می گردد
با مراجعه به بخ  7-6فصل  7امكان تنظيم اين مقادير وجود دارد

 )4-5نحوه کاربرد  EMS 525درساختمانهایی که سیستم سرمایش آنها چیلررر جريبی
می باشد:
بـــا توجـــه بـ ـه اينكـــه اســـاس عملكردتوليـــد ســـرماي در چيلرهـــاي جـــذبی
( )Absorption Chillerچرخ آب با دماي 06درجـه سـانتيگراد در دسـتگاه مـی باشـد،
بنابراين درصورت استفاده از سيستم کنتـرل هوشـمند  EMS 565در تأسيسـات گرمايشـی
ساختمان هايی که داراي چيلر جذبی می باشند ،جهت جلوگيري از کريسـتاليزه شـدن مـاده
جاذب ليتيوم برومايد ،در فصل تابستان و به هنگام استفاده از سيستم سـرماي چيلرجـذبی،
حتماً ميبايست سيستم کنترل هوشمند موتورخانه را از مدار خـارج نمـود و دمـاي آب گـرم
چرخشی داخل چيلر را به منظور جلوگيري از بروز خسارت و طبـ توصـيه سـازنده بصـورت
دستی و برروي دماي ثابت باال کنترل نمود

فصـل  : 3معرفي پارامترهاي كنترلي و تنظيمات نرم افزاري
 )3-1معرفی منوها و پارامترهای کنترلی و نحوة نمایش آنها :
در منوي اصلی دستگاه که به ترتيب :و عيت دما و خروجی و تقويم – راهنماي
عملكرد دستگاه – راهنماي سرويسكاران -توصيه هاي بهينه سازي – نحوه تماس با ما
می باشد و با کليدهاي باال و پائين ( و  ) انتخاب شده و در صورت نياز به رؤيت
اطالعات با زدن کليد  Enterوارد آن می شويم
 و عيت دما و خروجی و تقويم
راهنماي عملكرد دستگاه
راهنماي سرويس کاران
توصيه هاي بهينه سازي
نحوه تماس با ما

صفحه نمایش
اصلی دستگاه

انتخاب



ورود :

Enter

 وضعیت دما و خروجی تقویم :

مجدداً در فصل سرما و به هنگام بهره برداري از سيستم گرمايشی و پس از خاموش شدن
چيلرهاي جذبی به منظور صرفه جويی در مصرف سوخت سيستم کنترل هوشمند را وارد مدار

در اين گزينه پارامترهاي دمايی ،اطالعات خروجی ها و تقويم می باشد که به ترتيب
عبارتند از :
 -0دماي آب گرم مصرفی (بهداشتی)  :دماي فعلی آب گرم مصرفی ارسالی از منبع آب گرم به
سمت ساختمان را به درجه سانتيگراد نماي می دهد
 -6دماي آب گرم چرخشی  :دماي فعلی آب گرم چرخشـی ارسـالی از ديـگ بـه سـمت پايانـه هـاي
حرارتی ساختمان (رادياتور ،فن کوئل ،هواساز و يونيت هيتر) را به درجه سانتيگراد نماي می دهد
 -7دماي محيط (هواي بيرون)  :دماي فعلی هواي خارج ساختمان را نماي می دهد
 -6و عيت خروجی دستگاه  :و عيت هر  5خروجی دستگاه از نظر روشنی – خاموشی براي
کاربر قابل مشاهده می باشد
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نمود (توضیحات تکمیلی در برگ کنار دستگاه موجود می باشد)
 )4-6نکات ضروری استفاده ازسیستم کنترل هوشمندموتورخانه سری : EMS 525

عليرغم تو يحات ارائه شده در اين دفترچه راهنما به منظور کارآيی بيشتر و نحوه رفع

 -5تقويم امروز  :نماي

ساعت ،روز هفته و تاريـخ جهت کاربر به کار می رود

 راهنمای عملکرد دستگاه :

در اين گزينه نح وه کار با دستگاه تو يح داده شده است در صورتی که کاربر بخواهد
برنامه هاي دستگاه را تغيير بدهد بايد کليد  Setرا به مدت  5ثانيه نگه دارد و پس از شنيدن
صداي بوق کليد را رها کند در صفحه باز شده نحوه استفاده از کليدها تو يح داده شده
است و جهت تغيير برنامه ها بايد کليد  Enterرا يكبار فشار دهيم
(در صفحات بعد عملكرد پارامترها و نحوه تغيير آنها را به طور وا ح خواهيم ديد )
 راهنمای سرویسکاران :

با توجه به اينكه مدار فرمان برق تجهيزات گرمايشی با خروجـی هـاي دسـتگاه سـري
می باشد لذا در صورت تغييرات يا سرويس هاي دوره اي ،سرويس کاران محترم بايد سيسـتم
کنترل هوشمند گرماي را موقتـ ًا از مـدار خـارج نماينـد جهـت انجـام ايـن کـار ،کليـد
 Manualرا به مدت  5ثانيه نگه داشته و پس از رؤيت گزينه کنترل دسرتی دسـتگاه بـه
مدت  64ساعت از مدار خارج می گردد و خروجی هاي دستگاه روشـن خواهـد مانـد بعـد از
انجام تعميرات مشعل ها و پمپ ها بايد دستگاه به حالـت اتوماتيـد (کنتـرل هوشـمند) بـاز
گردد که مجدداً کليد  Manualرا نگه داريد تا گزينه خروج از کنترل دسرتی ظـاهر شـود
مرکـزي را کنتـرل

که در اين حالت دستگاه به صورت هوشـمند عملكـرد سيسـتم گرمـاي
می کند
* بعضی از پمپ هاي کنترل شده داراي مدار فرمان  Startو  Stopمی باشند لذا جهت
کنترل اصولی ،اين مدار فرمان  Jumperمی شود تا در صورت نياز به خاموش و روشنی
پمپ ها ديگر نياز به  Startپمپ توسط اپراتور نباشد در مسير  Jumperيد کليد
 On/Offلحاظ شده تا ز مانی که اپراتور جهت تعميرات پمپ ها سيستم هوشمند را در حالت
کنترل دستی قرار می دهد بتواند پمپ ها را به صورت دستی تست نمايد و آنها را خاموش –
روشن نمايد
 توصیه های بهینه سازی :

نکته قابل توجه :

مصرف کنندگان گرامی می بايست درنظر داشته باشند ،درصورتی که وسايل گرمايشی
ساختمان آنها فن کويل يا هواساز باشد و ساختمان کاربري غيرمسكونی با امكان خاموشـی و
يا آماده باش موتورخانه پس از ساعت کاري ساختمان را نيز داشته باشد ،در صـورت اسـتفاده
از پتانسيل صرفه جويی ناشی از خاموشی و يا آماده باش و کاه دماي آب گـرم چرخشـی،
دماي اتاقها نيز کاه يافته و در مدت زمـان تعطيلـی سـاختمان ترموسـتاتهاي ديـواري بـه
دماي تنظيمی نرسيده و فن کويلها بطور يكسره کارمی کنند دراين حالت بدليل خاموشـی و
يا آماده باش موتورخانه درصد صرفه جويی درمصـرف سـوخت بـاال مـی رود (تـا  )%26ولـی
بدليل دائم کار شدن فن کويلها مصرف برق آنها نيز افزاي می يابد
درصورتيكه برنامه کاري موتورخانه اين ساختمانهاي غيرمسكونی به حالت دائم روشن (ماننـد
سالهاي گذشته) تغيير يابد درصد صـرفه جـويی در مصـرف سـوخت ماننـد يـد سـاختمان
مسكونی می گردد (صرفه جويی تا )%66
بنابراين با توجه به تو يحات فوق مصـرف کننـدگان محتـرم مـی بايسـت برحسـب اولويـت
افزاي درصد صرفه جويی مصرف سوخت توام با افزاي مصـرف بـرق و يـا کـاه مصـرف
سوخت و کارکرد فن کويلها مانند سالهاي گذشته برنامه کاري موتورخانه را انتخـاب و جهـت
تنظيم دستگاه به نماينده اطالع دهند
راهکار مناسب جهت کنترل فن کویلها :

اين شرکت با توجه به ديدگاه هاي کارشناسی و بررسی هاي سرمايشی و گرمايشـی در
اين رابطه سيستم کنترل راديويی پايانه هاي دمنده دار ( )RFC 666توليدي ايـن شـرکت را
جهت سهولت کاربر توصيه می کند

 )4-4برنامه حالت  Anti-frostو  Standbyسیسرتم لولره کشری درسراختمانهای
غیرمسکونی:

نظر به اصول بهينه سازي در ساختمان راهكارهايی که موجب صرفه جويی بيشتر
می گردد در اين گزينه نماي داده می شود که عبارتند از  -0استفاده از روشهاي بهينه

در برخی موارد بدليل شرايط سرد آب و هوايی و يا طراحی نادرست تأسيسات حرارتی ،جهت
جلوگيري از يخ زدگی لوله هاي تأسيسات حرارتی ،می بايست از امكان ( Anti–frostحالـت
د انجماد) سيستم کنترل استفاده نـمـود تا پس از پايان ساعت کاري
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از مدار خارج و کنترل دما مستقيماً توسط ترموستات ديگ و پمپ (و عيت قبلی موتورخانه)
انجام می گردد و تعمير کار می تواند از نتيجه کار خود اطمينان حاصل نمايد

کنترل هوشمند موتورخانه (گرمابان  -6 )565عايقكاري ديگ و منبع و لوله ها
 -7سرويس و نگهداري موتورخانه ها

ج ) درصورتيكه در يد اداره و در فصل سرما بنا به داليلـی در روزهـاي خـاص ماننـد روزهـاي

 نحوه تماس با ما :

جمعه ،ايام تعطيل و مناسبات نياز به روشن بودن موتورخانه در زمان غير متعارف کاري باشد
براي اين منظور در صورتيكه کليد  Manualبه مدت  5ثانيه فشـار داده شـود تـا دسـتگاه از
حالت اتوماتيد کنترل خارج می گردد و مشـعل و پمـپ بـه صـورت قبلـی و توسـط دمـاي
تنظيمی ترموستاتها کنترل شوند
در صورتيكه مجدداً کليد  Manualبه مدت  5ثانيه فشار داده شود دستگاه از حالـت کنتـرل
دستی خارج شده و به حالت کنترل اتوماتيد باز می گردد درغير اين صورت پس از گذشـت
 64ساعت ،به صورت خودکار از اين و ـعيت خـارج و وارد روال عـادي کنتـرل اتوماتيـد و
برنامه تنظيمی دستگاه می شود
* توجه  :در صورت قراردادن و عيت کنترل دستگاه برروي حالت ( Manualکنترل دمـا توسـط
ترموستات) ترموستاتها طب روال سالهاي گذشته ( قبل از بهينه سازي) تنظيم گردد

 )4-3برنامه ریزی دستگاه متناسب با نوع وسرایل گرمایشری  :رادیراتورن فرن کویرل و
هواساز :

اين شرکت در راستاي اصول مشتري مداري جهت ارايه خدمات گارانتی واقعی در حداقل
زمان به مشترکان خود ،داراي نمايندگی هاي انحصاري با کادر مجرب در تمام نقاط کشور
می باشد و همچنين جهت شنيدن هر گونه انتقاد و نظرات سازنده مشترکان محترم ،پرسنل
دفتر مرکزي در خدمت شما می باشند
 )3-2روش تنظیم پارامترهای کنترلی منوی : Setting
در صورت ورود براي تنظيمات کليد  Setرا به مدت  5ثانيه نگه داشته تا موارد زير
ظاهر شود براي ورود به منوي تنظيمات کليد  Enterرا فشار دهيد و از کليدها به اين شكل
استفاده کنيد
عدد  :
افزاي
ورود Set :
عدد  :
کاه
خروج Exit :
ثبت تغييرات Enter :
در صورت ورود به منوي  Settingپارامترهاي زير نماي داده می شود
نکته **  :در صورت تغيير برنامه هاي کنترلی ابتدا گزينه مورد نظر را انتخاب و جهت

درمنوي  Settingپارامتر" تنظيم حداقل دماي آب گـرم چرخشـی" متناسـب بـا نـوع
وسايل گرمايشی تعيين می گردد درصورتيكه وسايل گرمايشی ساختمان رادياتور باشد نيـازي
به تغيير اين پارامتر نبـوده و بـه صـورت اتوماتيـد بـا انتخـاب مقـدار  65درجـه سـانتيگراد
غير فعال می باشد
در صورتيكه وسايل گرمايشی ساختمان فن کويل يا هواساز باشد جهت جلوگيري از وزش باد
سرد با انتخاب مقادير متناسب (بعنوان مثال  56درجه سـانتيگراد) ،بـاد سـرد نمـی وزد بـه
عبارت ديگرحتی اگر دماي هواي خارج ساختمان گـرم باشـد و آب بـا دمـاي کمتـر از 56
درجه سانتيگراد دماي داخل ساختمان را تـأمين نمايـد ،سيسـتم کنتـرل هيچگـاه اجـازه
کاه دماي زير 56درجه را به تأسيسات نمی دهد تا دماي پائين آب چرخشی باعـا ايجـاد
ناراحتی از وزش باد سرد گردد

 )3-2-1دمای تنظیمی آب گرم مصرفی ( آب گرم پربار)  :اين پارامتر جهت تنظيم دماي
آب گرم بهداشتی می باشد با توجه به سنسوري که روي لوله خروجی آب گرم مصرفی
منبع نصب شده است می توان دماي منبع آب گرم را در تمام ساعات مخصوصاً تابستان
تأمين نمود
عملكرد اين برنامه به گونه اي است که در صورت مصرف آب بهداشتی و افت دماي منبع ،سامانه
هوشمند که منط عملكردي آن بر اساس منحنی حرارتی می باشد قبل از اينكه دماي آب گرم
بي از حد کاه يابد سريعاً مشعل را روشن می کند تا گرماي منبع تأمين گردد

23

13

تغيير عدد ،کليد  Setرا يد بار می زنيم و براي کاه يا افزاي
کليد هاي  استفاده و جهت ثبت تغييرات کليد  Enterرا می زنيم

عدد مربوطه از

دماي آب گرم بهداشتی به صورت پي فرض بر روي عدد  62°cتنظيم شده است در صورتی
که اين دما پاسخگوي نياز ساختمان نباشد می توان عدد مورد نظر را کم يا زياد کرد (جهت
تغيير به نكته ** مراجعه شود )
 )3-2-2دمای تنظیمی آب گرم مصرفی در نیمه شب :اين پارامتر  7کاربرد متفاوت دارد:
الف) در صورتی که سامانه هوشمند در ساختمان با کاربري مسكونی نصب شده باشد :نظر
به اينكه در يد ساختمان مسكونی در تمام ساعات شبانه روز نياز به گرماي (در فصل
سرد) و آب گرم مصرفی می باشد پس بايد موتورخانه به صورت فعال کار کند تا گرماي و
آب گرم مصرفی تأمين گردد
پس با توجه به و عيت ساختمان اين پارامتر را به صورت  ( DHW=66 °cکه به صورت
پي فرض می باشد) تنظيم می شود در واقع بعد از نيمه شب به دليل مصرف کمتر آب
می يابد که اين امر باعا صرفه جويی بيشتر
گرم بهداشتی دماي منبع چند درجه کاه
در مصرف سوخت می گردد
ب) در صورتی که سامانه هوشمند در ساختمان غيرمسكونی پايانه هاي حرارتی رادياتور
نصب شده است :در ساختمان هايی که به صورت پيوسته از ساختمان استفاده می شود نظير:
ادارات ،مدارس ،باند ها و با توجه به نبودن ساکنين بعد از ساعت کاري در ساختمان
برنامه دستگاه باي د طوري تنظيم شود که پس از ساعت کاري موتورخانه با توان کمتري کار
کند در صورتی که پايانه هاي گرمايشی ساختمان رادياتور باشد بهتر است از پارامتر
 Standbyاستفاده شود اين امر موجب می شود پس از ساعت کاري موتورخانه روي يد
دماي پائين کار کند جهت تنظيم اين پارامتر گزينه دماي آب گرم مصرفی در نيمه شب را
انتخاب کرده ( که روي  DHW=66 °cمی باشد) و کليد  Setرا می زنيم و عدد  66شروع
به چشمد زدن می کند و کليد  را نگه می داريم تا گزينه  DHWبه  Standbyتغيير
يابد و حال عدد مربوط به  Standbyکه بهتر است از  65تا  76داده شود تنظيم شود پس
از انجام تغييرات جهت باقی ماندن کليد  Enterرا می زنيم

فصـل : 4

بهره برداري

 )4-1نحوه کار با دستگاه :
پس از نصب سنسورهاي دستگاه در محلهاي مناسب پي بينـی شـده و انجـام سـيم
کشی برق تجهيزات که در فصل مقدمه و آشنايی با سيستم تو يح داده شده اسـت ،از قـرار
گرفتن کانكتور سنسورها و برق تجهيزات بـر روي پانـل کنتـرل دسـتگاه اطمينـان حاصـل
نمائيد ،سپس با وصل سيم برق دستگاه ،سيستم فعال و منوي اصلی برروي صـفحه نمايشـگر
ظاهر می گردد
براي شروع به کار به بخشهاي  7-0و  7-6فصل ( 7معرفی پارامترهاي کنترلی و برنامه ريزي
دستگاه) مراجعه و پارامترهاي کنترلی را تنظيم نمائيد درصورتيكه سيم برق ورودي دسـتگاه
به پريز برق متصل باشد ،دستگاه بطورخودکار تأسيسات حرارتی راکنترل می نمايد

* مطاب معمول و روال گذشته ترموستات ديگ را در تابستان و زمستان تنظيم نمائيد
 با نصب سامانه هوشـمند بـراي کنتـرل بهتـر تجهيـزات ترموسـتات هـا را روي عـدد 46°cتنظيم نمائيد
 )4-2انتخاب وضعیت " کنترل دستی" () Manual Control

سيستم کنترل فوق عالوه بر و عيت اتوماتيد کنترل  ،قابليـت بازگشـت بـه و ـعيت
پيشين موتورخانه و کنترل دما توسط ترموستات را نيز دارد
در حالتهاي زير از اين امكان استفاده می گردد :
الف) خرابی احتمالی دستگاه

ب) انجام تعمیرات در موتورخانه :

پس از انجام تغييرات و يا سرويس تجهيزات ،معموالً

ج) در صورتی که سامانه هوشمند در ساختمان غيرمسكونی با پايانه هاي حرارتی دمنده
( فن کوئل ،هواساز) نصب شده است:
در ساختمان هايی که به صورت پيوسته از ساختمان استفاده می شود نظير  :ادارات،

سرويس کار مشعلها و پمپها را روشن می نمايد تا از نتيجه کار خود اطمينان حاصل نمايد
در اين حالت ممكن است سيستم کنترلر پروسسوري در حالتی باشد که کليه شرايط مناسب
براي آب گرم مصرفی و يا گرماي تأمين شده باشد ،بديهی است در اين صورت مشعل يا
پمپ روشن نخواهند بود و اين مسئله باعا ايجاد اختالل در مراحل سرويس می شود
جهت جلوگيري از اين مشكل با فشاردادن کليد ، Manualبه مدت  5ثانيه  ،کنترل دستگاه
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زير ،ساعاتی قبل از اتمام ساعت کاري ساختمان غير فعال می شود
جدول 2
15

زیر

دمای خارج ساختمان ( )Aبر

صفر

حسب درجه سانتیگراد
زمان پیش راه اندازی قبل از شروع
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ساعت کاری ساختمان
زمان تسریع درخاموشی قبل از
پایان ساعت کاری ساختمان

 پــي راه ان ــدازي روزهــاي شــنبه بص ــورت خ ــودکار  6ســاعت زودتــر از زمــان پــي
راه اندازي فوق شروع می گردد

 )3-5شناسایی هوشمند وضعیت تابستانین زمستانی موتورخانه :
طب تعريف برنامـه پيشـرفته پروسسـور دسـتگاه ،درصـورتيكه دمـاي محـيط خـارج
ساختمان بي از  03درجه سانتيگراد باشد سيستم به صورت خودکار به و ـعيت تابسـتانی
وارد و در اين حالت مشعلها صرفاً بدليل کاه دماي آب گرم مصرفی روشن می شوند
در صورت کاه دماي محيط خارج ساختمان به دماهاي کمتر از  05درجه سانتی گراد نيـز
سيستم بصورت خودکار وارد و عيت زمستانی می شود ،در اين حالت عالوه بر کنترل دمـاي
آب گرم مصرفی ،دماي آب گـرم چرخشـی نيـز متناسـب بـا تغييـرات دمـاي محـيط خـارج
ساختمان و طب منحنی حرارتی جهت گرماي تأمين می گردد
آستانه ورود به دماي تابستان و زمستان در منوي غيرقابل دسترس براي مصرف کننـده قابـل
تغيير است
 در صورت نياز توسط نماينده ،اين پارامتر قابل تغيير می باشد
 عليرغم تعيين و عيت خودکار تابستانی /زمسـتانی الزم اسـت مطـاب روش متـداول و در
زمان تابستانی و يا زمستانی نمودن موتورخانه فلكه هاي آب گرم رفـت و برگشـت تأسيسـات
باز و بسته شوند

مدارس ،باند ها و با توجه به نبودن ساکنين بعد از ساعت کاري در ساختمان برنامه
دستگاه بايد طوري تنظيم شود که پس از ساعت کاري موتورخانه با توان کمتري کار کند در
صورتی که پا يانه هاي گرمايشی ساختمان رادياتور باشد بهتر است از پارامتر
 Anti Freezeاستفاده شود اين امر موجب می شود موتورخانه فقط در دماي زير  3 °cجهت
جلوگيري از يخ زدگی روشن و خاموش شود جهت تنظيم اين پارامتر گزينه دماي آب گرم
مصرفی در نيمه شب را انتخاب کرده (که روي  DHW= 66°cمی باشد) و کليد  Setرا می
زنيم و عدد  66شروع به چشمد زدن می کند و کليد  را نگه می داريم تا گزينه DHW
به  Standbyو بعد از آن به  Anti Freezeتغيير يابد ( اين پارامتر فاقد عدد می باشد و
بستگی به هواي بيرون دارد )
 )3-2-3تغییر دمای گرمایش ساختمان (جابجایی منحنی حرارتی)  :ساختمان ها از نظر
ساخت تفاوت هايی در قالب نوساز يا قديمی ،مستهلد و داراي پرت حرارتی ،استاندارد و
مجهز ،دارند که اين تفاوتها در عملكرد موتورخانه تأثير بسزايی دارند عملكرد دستگاه به
گونه اي تعريف شده است که نسبت به تغييرات دماي هواي بيرون دماي داخل ساختمان
تأمين و تثبيت باقی بماند در واقع موتورخانه بر اساس منحنی حرارتی کنترل می شود در
اين منحنی حرارتی در صورتی که هواي بيرون  6 °cباشد آب گرم چرخشی با دماي 36 °c
جهت گرماي ساختمان تعريف شده است که اين عدد به صورت تجربی و تنظيم کارخانه
می باشد و با توجه به تفاوتهاي گفته شده در ساختمان ها ،اين پارامتر قابل تغيير می باشد
( جهت تغيير به نكته ** مراجعه شود )
 )3-2-4تنظیم ساعت کاری ساختمان  :اين پارامتر جهت تنظيم ساعت کاري در ساختمان
هايی که از آنها به صورت پاره وقت استفاده می شود ( مثل ادارات و مدارس و ) کاربرد دارد
اين پارامتر به صورت پي فرض H > 2:76 L > 67:76می باشد که ساختمان هاي مسكونی
را شامل می باشد ( جهت تغيير به نكته ** مراجعه شود )
 )3-2-5تنظیم ساعت و تقویم  :اين پارامتر جهت تنظيم ساعت دستگاه با ساعت رسمی
کشور کاربرد دارد ( جهت تغيير به نكته ** مراجعه شود )
 )3-2-6میزان کارکرد پمپ آب گرم چرخشی  :در موتورخانه هاي سنتی (ترموستاتيد)
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تنظيم عملكرد پمپ به واسطه ترموستات آن می باشد در واقع ترموستات پمپ ( بر اساس
تجربه)  06 °cکمتر از ترموستات ديگ تنظيم می شود در حاليكه امكان دارد دماي رفت و
برگشت اختالف بيشتر يا کمتري نسبت به تنظيم عدد ترموستات داشته باشد گاهاً مشعل
روشن ول ی پمپ به دليل عدد تنظيمی ترموستات خاموش است و در واقع آب گرم دماي
واقعی خود را در موتورخانه از دست می دهد و باعا اتالف انریي و افزاي مصرف سوخت
می شود با تنظيم درست اين پارامتر ،مشكل برطرف شده و در مواقع نياز پمپ روشن و
خاموش می شود اين پارامتر به صورت پي فرض روي عدد  4 °cتنظيم شده است (جهت
تغيير به نكته ** مراجعه شود )
نكته قابل توجه در رابطه با تنظيم اين پارامتر اين است که در صورتی که عدد مربوطه بيشتر
شود کارکرد پمپ کمتر و با دادن عدد کوچكتر کارکرد پمپ بيشتر می شود
 )3-2-7تنظیم حداقل دمای آب گرم چرخشی  :ساختمان ها از نظر نوع پايانه هاي حرارتی
به دو دسته تقسيم می شوند ساختمان هايی که داراي پايانه هاي حرارتی رادياتور و
ساختمان هايی که داراي پايانه هاي حرارتی دمنده دار می باشند در ساختمان هاي با
پايانه هاي حرارتی دمنده دار در زمستان در صورتی که دماي آب گرم چرخشی از حد
مشخصی (مطلوب) پائين تر باشد دمنده باد سرد می زند و ايجاد نار ايتی می کند اين
پارامتر جهت تنظيم حداقل دماي آب گرم چرخشی می باشد و به صورت پي فرض جهت
رادياتور و روي عدد  65 °cتنظيم شده است جهت تنظيم اين پارامتر براي پايانه هاي دمنده
دار عدد  65 °cمناسب بوده و قابل تغيير می باشد ( جهت تغيير به نكته ** مراجعه شود )
 )3-2-8میزان کارکرد پمپ آب گرم مصرفی  :در صورتی که آب گرم بهداشتی برگشتی از
ساختمان داراي پمپ مصرفی باشد ،اين پارامتر جهت تنظيم عملكرد پمپ مصرفی کاربرد
دارد و به صورت پي فرض روي عدد  5تنظيم شده است ( جهت تغيير به نكته ** مراجعه
شود )

 )3-3مقادیرپیش تنظیم استانداردپارامترهای کنترلی و حدود تغییرات آن :
در زير مقادير از پي تنظيم شده کليه پارامترهاي کنترلی به همراه دامنك تغييرات
آنها آمده است ،بديهی است در صورت عدم تنظيم پارامترهاي فوق توسط مصرف کننده،
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دستگاه با شرايط از پي تعريف شده ،تأسيسات حرارتی را کنترل می نمايد
" = 46 دمای تنظیمی آب گرم مصرفی"  :دامنه تغييرات  06-35درجه سانتيگراد
" = 42 دمای تنظیمی آب گرم مصرفی در نیمه شب" ( :تنظـيم شـده جهـت واحـدهاي
مسكونی) دامنه تغييرات  6-35درجه سانتيگراد
" پیش راه اندازی"  :جهـت پـي راه انـدازي در موتورخانـه هـايی کـه داراي Standby
هستند و با پي فرض  5ساعت در دماي صفر درجه و داراي دامنه تغييرات  6تا  06سـاعت
می باشد
 " =73 تغییر دمای گرمایش ساختمان"  :دامنــه تغييــرات جهــت منحنــی حرارتــی
گرمايشـی 05تا  55درجه سانتيگراد
" تنظیم ساعت کاری ساختمان"  :مانند برنامه از پي تنظيم شده دستگاه که قبالً به آن
اشاره شده است
 " تنظیم ساعت و تقویم "  :پارامترهاي تنظيم ساعت و تقويم
" = 8 میزان کارکرد پمپ آب گرم چرخشری"  :بـراي کنتـرل عملكـرد پمـپ آب گـرم
چرخشی با دامنه تغيرات  6تا  76درجه سانتيگراد که با افزاي آن کارکرد پمپ کمتر شـده
و با کاه آن زمان کارکرد پمپ افزاي می يابد
"=25 تنظیم حداقل دمای آب گرم چرخشی" :دامنه تغييرات  65-26درجه سانتيگراد و
با انتخاب عدد  65اين پارامتر غير فعال است
" = 5 میزان کارکرد پمپ آب گرم مصرفی"  :ميـزان کـارکرد پمـپ آب گـرم مصـرفی را
تعيين می کند و دامنه آن از صفر تا  06قابـل تغييـر بـوده کـه صـفر حـداقل کـارکرد و 06
حداکثر زمان کارکرد پمپ مصرفی می باشد و پي تنظيم آن  5می باشد

 )3-4پیش راه اندازی و تسریع در خاموشی موتورخانه ساختمانهای غیر مسکونی
دارای پایانه های گرمایشی رادیاتور :
جهت کارآيی بيشتر سيستم و افزاي درصد صرفه جويی در ساختمانهاي غير مسكونی که
امكان غير فعال نمودن موتورخانه پس از ساعت کاري وجود دارد طب منحنی پي
راه اندازي با نقاط مشخصه زير ،بر حسب دماي محيط خارج ساختمان ،موتورخانه ساعاتی
قبل از شروع ساعت کاري ساختمان فعال می شود همچنين طب منحنی تسريع در خاموشی
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