
:    هدف            
:  تاريخ ثبت:ارائه دهنده راه حل:     شماره سرويس بولتن

:واحد درخواست کننده:پديد آورنده:دامنه کاربرد
واحد پشتيبانی فنی

نمايندگان m.koomas@goldiransvc.ir کوماسکليه

نحوه تنظيم  شير گاز پکيج برای شعله کوتاه و بلند

1391/01/05
نمايندگان کليه

GISSVCB12010
پ ن ي ي 

برای برسی فشار گاز ورودی به شير برقی گاز، 
گيریم می پی را زیر :مراحل

ن ي ي 

:مراحل زیر را پی می گيریم
پيچ شماره یک را شل نمایيد و لوله فشار سنج 

. را به مدخل فشار متصل نمایيد 
نمایيد روشن توان حداکثر در را آب(پکيج شير شير آب( پکيج را در حداکثر توان روشن نمایيد 

).گرم را باز کنيد 

1 )ميلی بار ١٧(سانتی متر ستون آب ١٨فشار گاز شهری 

سيلندر آب٢٨فشار ستون متر بار٢٧(سانتی )ميلی ر ي بر  ون  ر  ر(ی  ی ب )ي

پس از اطمينان از درست بودن فشار ورودی باید فشار شعله باال و شعله پایين را تنظيم کرد

Max = 25mbar
Min = 15mbar

الزم به ذکر است حداقل و حداکثر  فشاری که شير گاز با آن کار می کند به شرح زیر است
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پ ن ي ي 

:تنظيم حداکثر توان 
جهت بررسی و تنظيم حداکثر توان ، پيج 

گ

وصل به گيج فشار

ن ي ي 

را شل نمایيد و شيلنگ فشار سنج را٢شماره
.  به ورودی فشار وصل نمایيد 

.  لوله هوا را جدا کنيد 
ا ا اال ا آ(ک

2

3 شيرآب(پکيج را در باالترین توان روشن نمایيد
)گرم را بازنمایيد 

.  فشار موجود باید مطابق با نوع گاز پکيج باشد 
ه داشته ا ش د ت ا غ د

3

در غير این صورت درپوش را برداشته و مهره
.  را با آچار تنظيم کنيد " ٣"شش گوش 

را محکم ببندید و  ٢بعد از اتمام کار پيج شمار 
د نمای وصل مجددا ا هوا لوله لنگ .شيلنگ لوله هوا را مجددا وصل نمایيدش
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پ ن ي ي 

:کنترل و تنظيم حداقل توان 
را شل نمایيد و شيلنگ فشار سنج را به  ٢پيج شماره 

وصل به گيج فشار

ن ي ي 

.مدخل فشار متصل نمایيد
. لوله هوا را جدا نمایيد

پکيج را در حداکثر توان روشن نمایيد و یکی از کابلها   
ا ا ال ا ا

2

4 .را از مدوالتور حدا نمایيد
فشار ورودی می بایست با نوع گاز پکيج منطبق باشد 
در غير این صورت با ثابت نگه داشتن مهره شش گوش 

ه ا ش تنظ د۴چ ا ن تنظ شت گ چ ا ا

4

را با پيچ گوشتی ، تنظيم نمایيد۴، پيچ تنظيم شماره
)در جهت عقربه ای ساعت ، فشار کم می شود . (

. را محکم نموده  ٢بعد از اتمام کار پيچ شماره 
د نمای وصل مجددا ا هوا لنگ ش و مدوالتو .کابل مدوالتور و شيلنگ هوا را مجددا وصل نمایيدکابل

  
کابل های مدوالر  

.برای تنظيم فشار از مقادیر زیر استفاده نمایيد
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برای تنظيم حداقل شعله

برای تنظيم حداکثر شعله

MAX MIN

28kw  : whit fan : 9.4mbar : 07mbar

24kw : with fan : 10 1mbar : 1 5mbar24kw  : with fan : 10.1mbar : 1.5mbar

24kw  : without : 12mbar : 1.5mbar
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