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    Hيا شيب دودكش اجرا شده و عدم استفاده از كالهكمشكل در اتصاالت - 1
دوده گرفتن  - 2
تعريق داخل دودكش - 3
دود-4 پرشر خراب خرابي پرشر دود - 4
شلنگ ها مشكل در  - 5
در سيم هاي پرشر دود  يا سيم فن مشكل  - 6
خرابي فن - 7
دستگاهICخرابي برد  يا  - 8
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كالهكمشكل1 از تفاده ا عدم و شده ا دودكشاج ش ا اتصاالت Hد     Hدر اتصاالت يا شيب دودكش اجرا شده و عدم استفاده از كالهكمشكل - 1
   

به آن اشاره شده بصورت كاملكامل رعايت گردد كه در سرويس بولتن نكات نصب دودكش 17اين  مشكل بايستي قوانين مقررات ملي ساختمان مبحث در
گ .نكته اي كه نبايد هيچگاه فراموش شود چك كردن دريچه هواي تازه مي باشد كه توسط مشتري مسدود نشده باشد . است 

.كه براي اطالع از بقيه موارد به سرويس بولتن نكات نصب دودكش رجوع فرماييد 
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گرفتن2 دوده دوده گرفتن - 2

تازه   كمبود هوايدر بعضي مواقع  بعد از كاركرد متوالي دستگاه و      
احتمال دوده گرفتن ونتوري و بد سوختن شعله وجود دارد كه بايستي     
در ابتدا علت وجود ايراد بررسي و سپس پيچ  روبرو را باز نماييد و       
.ونتوري را خارج و تميز كنيد       
    

ونتوري
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دودكش3 داخل تعريق تعريق داخل دودكش - 3
   
دستگاه هايي كه  داخل بالكن نصب شده اند دچار اين مشكل مي گردد و داخل   معموال 

شلنگ ها رطوبت جمع مي شود و باعث بروز ايراد مي گردد كه براي حل اين مشكل بايد
.از دودكش دوجداره  با شيب رو به پايين استفاده گرددگ

چون در زمستان ميزان رطوبت  داخل هوا زياد مي شود هواي اوليه جهت ايجاد شعله بسيار 
.مرطوب مي باشد و لذا رطوبت  مواد خروجي  حاصل از احتراق نيز افزايش مي يابد 

و اوليه هواي بين كند م استفاده محور دودكشهم دو از چون دوجداره دودكش هاي دوجداره چون از دو دودكش هم محور استفاده مي كند بين هواي اوليه ودودكشهاي
محصوالت احتراق تبادل حرارت انجام داده و تعريق حاصله را با شيب رو به پايين تخليه 

.مي نمايد و هواي اوليه را كمي خشك مي كند 
محل ايجاد تعريق
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دود-4 پرشر خرابي خرابي پرشر دود - 4
ايراد در شلنگ ها  - 5
ايراد در سيم هاي پرشر دود  يا سيم فن  - 6

اصول عملكرد پرشر دود به چه صورت مي باشد ؟
پرشر دود بر اساس فشار مثبت و منفي كار مي كند

كنتاكت باز مي باشد  3كنتاكت بسته و تيغه  2به عنوان مشترك و تيغه  1تيغه 
كه زمان ابتدا كنند حالتچكم دو در را دود پرشر معموال پكيج هاي استدستگاه خاموش عملكرديفن هنوز و و هنوز عملكردي فن خاموش استدستگاه هاي پكيج معموال پرشر دود را در دو حالت چك مي كنند ابتدا زماني كه

خواهد داد سپس وقتي   E3اگر تيغه بسته باشد دستگاه خطاي  بايد باز باشد توسط برد چك مي شود كه  3به  1تيغه ندارد 
.خواهد داد  E3كه اگر  باز مانده باشد دوباره دستگاه ارور بسته شود  3به  1تيغه بايد فن روشن شود 

.وصل گردد3و1هميشه سيم هاي پرشر دود بايد به تيغه: نكته  

بايد دقت شود شلنگ هاي فشار مثبت و منفي درست متصل گردد كه معموال بصورت ضربدري  
شود م .بسته مي شودبسته
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فن7 :خراب :خرابي فن - 7

مي باشد كه بايستي توسط مولتي متر    ACولت  220معموال فن دستگاه هاي  پكيج 
.از وجود ولتاژ اطمينان حاصل نمود

در مواردي ممكن است فن روشن شود اما توان بسيار كمي داشته باشد كه پرشر دود عمل
.نكند يا صداي بسيار بااليي داشته باشد كه بايستي قطعه تعويض گردد 

در حالت معمول امكان برعكس شدن دور فن وجود ندارد مگر اينكه پايه  فن  شكسته  باشد 
قسمت كه شود احتياط بايد گردد پايه تعويض به اقدام فقط و فقط اقدام به تعويض پايه گردد بايد احتياط شود كه قسمتو

.رعايت گردد  Sو  Nبوبين درست بسته شود و قطب 
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ا8 د ا تگاهICخ د دستگاهICخرابي برد  يا  - 8

    ولت وجود داشته باشد  220بايد چك شود روي برد برق

 مولتي)بيزر(همچنين سيم هاي پرشر دود  و فن  در حالت اتصال كوتاه و ر ن و و ر پر ي يم ين يبيزرچ و
متر چك شود  

سوكت فن

اشد ش ط كت ا ل ا تا
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دو تا سيم اول اين سوكت مربوط به پرشر دود مي باشد  


