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احتياطات مهمة للسالمة
.1

مالحظة مهمة

يقدم هذا الدليل تعليامت لرتكيب وتشغيل املضخة الحرارية  .اتصل برشكة  Pentairبخصوص أي
أسئلة متعلقة بهذه املعدة.
انتبه يا عامل الرتكيب :يحتوي هذا الدليل عىل معلومات مهمة عن عملية الرتكيب والتشغيل واالستخدام
اآلمن لهذا املنتج .يجب إعطاء هذه املعلومات إىل مالك و/أو مشغـِّل هذه املعدة بعد الرتكيب أو تركها
بالقرب من املضخة الحرارية.
انتبه أيها املستخدم :يشتمل هذا الدليل عىل معلومات مهمة ستساعدك يف تشغيل هذه املضخة الحرارية
وصيانتها .يرجى االحتفاظ به للرجوع إليه يف املستقبل.
قبل تركيب هذا املنتج ،اقرأ جميع املالحظات التحذيرية والتعليامت املتضمنة
واتبعها .عدم اتباع التعليامت وتحذيرات السالمة قد يؤدي إىل حدوث إصابة
خطرية أو الوفاة أو تلف امللكية .اتصل عىل  (800) 831-7133للحصول عىل نسخ إضافية مجانية
من هذه التعليامت.

القوانني واملعايري
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يجب أال تتجاوز درجات حرارة مياه أحواض االستحامم الساخنة أو أحواض االستحامم  104درجات
فهرنهايت ( 40درجة مئوية) .تعترب درجة الحرارة  100درجة فهرنهايت ( 38درجة مئوية)
آمنة لألشخاص البالغني األصحاء .يوىص بتوخي الحذر الشديد لألطفال الصغار .غمر الجسم لفرتات
طويلة يف املياه الساخنة قد يتسبب يف اإلصابة بفرط الحرارة.
إن تناول املرشوبات الكحولية قبل أو أثناء استخدام مغطس االستحامم الساخن أو حوض االستحامم
قد يتسبب يف الدوار الذي قد يؤدي بدوره إىل فقد الوعي ويؤدي بالتايل إىل الغرق.
تحذير للنساء الحوامل! االستحامم يف مياه تزيد درجة حرارتها عن  100درجة فهرنهايت
( 38درجة مئوية) قد يتسبب يف حدوث رضر بالغ للجنني خالل األشهر الثالثة األوىل من الحمل
(الذي قد يؤدي إىل إنجاب طفل مصاب بتلف دماغي أو بتشوه) .يجب أن تلتزم النساء الحوامل
بدرجة حرارة  100درجة فهرنهايت ( 38درجة مئوية) كحد أقىص.
قبل الدخول إىل مغطس االستحامم الساخن أو حوض االستحامم ،يجب أن يتحقق املستخدم من
درجة حرارة املياه باستخدام ترمومرت دقيق .قد تخطئ ترموستات مغطس االستحامم الساخن أو
حوض االستحامم يف تنظيم درجات حرارة املياه.
يجب أن يحصل األشخاص الذين لديهم سوابق طبية باإلصابة مبرض القلب أو مبشاكل دورانية أو
مبرض السكري أو مبشاكل يف ضغط الدم عىل نصيحة طبيبهم املعالج قبل استخدام أحواض االستحامم
الساخنة أو أحواض االستحامم.
يجب أال يستخدم األشخاص الذين يتناولون األدوية املسببة للدوار ،مثل املهدئات أو مضادات
الهستامني أو مضادات التخرث ،مغاطس االستحامم الساخنة أو أحواض االستحامم.

املضخات الحرارية  UltraTempمدرجة من قبل املخترب التقني الكهريب ) (ETLعىل أنها متوافقة
مع أحدث إصدار من "معيار مختربات أندررايرتز ) (ULللسالمة الخاص مبعدات التربيد والتسخنب"،
 UL 1995و CSA C22.2رقم .236
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يجب تركيب جميع املضخات الحرارية من Pentairطبقًا لقوانني البناء والرتكيب املحلية وفقًا للمؤسسة
أو السلطة التي متتلك السلطة القضائية .جميع القوانني املحلية يكون لها األولوية عىل القوانني الوطنية.
يف حال غياب القوانني املحلية ،راجع أحدث إصدار من اللوائح الكهربائية الوطنية ) (NECيف الواليات
املتحدة واللوائح الكهربائية يف كندا ) (CECمن أجل الرتكيب.

تحدث اإلصابة بفرط الحرارة عندما ترتفع درجة حرارة الجسم الداخلية إىل مستوى أعىل بعدة درجات من
درجة حرارة الجسم العادية التي تبلغ  98.6درجة فهرنهايت ( 37درجة مئوية) .أعراض اإلصابة بفرط
الحرارة تتضمن :النعاس والنوام والدوار واإلغامء وارتفاع يف درجة حرارة الجسم الداخلية.

خطر التعرض إىل صدمة كهربية أو صعق كهريب.
يجب تركيب املصدر الكهريب إىل هذا املنتج من قـِبـَل فني كهريب مرخص أو معتمد وفقًا للوائح
الكهربائية الوطنية وجميع القوانني واألوامر املحلية السارية .الرتكيب غري الصحيح سيخلق مخاطر
كهربية قد تؤدي إىل الوفاة أو حدوث إصابة خطرية إىل مستخدمي أو عامل تركيب حوض السباحة
أو حوض االستحامم أو أي أشخاص آخرين بسبب الصدمة الكهربية كام أنها قد تتسبب يف تلف امللكية.
اقرأ التعليامت الخاصة املوجودة داخل هذا الدليل واتبعها.
ال تسمح لألطفال باستخدام هذا املنتج
للوحدات التي يقصد استخدامها يف منازل تشتمل عىل أكرث من عائلة ،يجب
توفري مفتاح للطوارئ ذي عالمة واضحة كجزء من عملية الرتكيب .يجب أن
يسهل عىل األشخاص املقيمني الوصول للمفتاح ويجب تركيبه عىل بعد  5أقدام [ 1.52مرت] عىل األقل،
بجوار الوحدة وضمن مجال رؤية الوحدة.

معلومات املستهلك والسالمة

تم تصميم وتصنيع مجموعة املضخات الحرارية  UltraTempلتوفري الخدمة اآلمنة والتي ميكن االعتامد
عليها عند تركيبها وتشغيلها وصيانتها وفقًا للمعلومات الواردة يف هذا الدليل وقوانني الرتكيب املشار إليها يف
طوال هذا الدليل .احرص عىل قراءة
األقسام التالية .يتم تحديد تنبيهات وتحذيرات السالمة بالرمز
كافة التحذيرات والتنبيهات واالمتثال لها.
تحذر لجنة سالمة منتجات املستهلك األمريكية من أن درجة حرارة املياه
املرتفعة قد تشكل خطورة .انظر أدناه من أجل الحصول عىل إرشادات خاصة
بدرجة الحرارة قبل ضبط درجة الحرارة.
يجب اتباع "قواعد السالمة ألحواض االستحامم الساخنة" التالية املوىص
بها من قبل لجنة سالمة منتجات املستهلك األمريكية عند استخدام حوض
االستحامم.
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تتضمن آثار فرط الحرارة ما ييل:
 .1عدم إدراك املخاطر الوشيكة.
 .2عدم اإلحساس بالحرارة.
 .3عدم التنبه للحاجة إىل مغادرة حوض االستحامم.
 .4عدم القدرة البدنية عىل الخروج من حوض االستحامم.
 .5رضر للجنني بالنسبة للنساء الحوامل.
 .6فقدان للوعي يتسبب يف خطر الغرق.

املواصفات العامة
موقع الرتكيب املعتمد لالستخدام:
لالستخدام الخارجي فقط .عدم توفري حيز الرتكيب املناسب املوضح يف الصفحة  3سيقلل من أداء املضخة
الحرارية ويؤدي إىل إلغاء الضامن.
ماسورة املياه/وصلة السخان  2 -بوصة من كلوريد البويل فاينيل (الوصالت متضمنة)
معدل التدفق
الحد األقىص  120جالون يف الدقيقة ( 456لرتًا يف الدقيقة)  -إذا كان معدل تدفق النظام يزيد عن
 120جالون يف الدقيقة ،يجب تركيب صامم تحويل.
الحد األدىن  30جالون يف الدقيقة ( 110ل ًرتا يف الدقيقة)
الحد األقىص لضغط مياه العمل  50رطالً يف البوصة املربعة
لالطالع عىل متطلبات مصدر التيار الكهريب والجهد الكهريب ،ارجع إىل الجدول يف صفحة .26
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خدمة العمالء
إذا كانت لديك أية أسئلة حول طلب قطع غيار  Pentairومنتجات حامم السباحة ،فريجى استخدام معلومات االتصال التالية:
الطابق  18برج النخيل االتحاد الوطني
شارع الكورنيش ،البحرية
ص ب  ،32789الشارقة  -اإلمارات العربية املتحدة
الھاتف+917 (0) 600 522269 :
املواقع اإللكرتونية :يُرجى زيارة www.pentair.com
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لنصائح عن توفري طاقة الحوض ,راجع صفحة  16أسفل عنوان "تشغيل املضخة الحرارية" ملعلومات عن البيانات الفنية أو متطلبات الفولطية أو البيئة املحيطة/تدفق املياه ,راجع صفحة  26يف
الجزء الخلفي من الدليل.
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دليل البدء الرسيع لشجرة قامئة ULTRATEMP
 .1اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف لتشغيل الوحدة ,يجب أن يكون ضوء "" "onالتشغيل" األخرض مضاء.
 .2حدد وضع حوض السباحة أو حوض االستحامم .الوضع االفرتايض هو حوض السباحة.
 .3اضبط درجة الحرارة عىل اإلعداد املطلوب بالضغط عىل سهم ألعىل األحمر أو سهم ألسفل األزرق.
 .4اترك الضاغط ملدة  5دقائق عند تأخر إعادة التشغيل.

انظر الصفحات  22-16للمزيد من التفاصيل عن شاشات إعداد القامئة واملشغل عىل لوحة التحكم.
SERVICE
MENU TREE

OPERATOR
MENU TREE

LANGUAGE - IDIOMA - LANGUE
ENGLISH / ESPANOL / FRANCAIS

POOL
IDLE/HEAT/COOL
__=SET
__=ACT

SOFTWARE VERSION
____ REV.

SPA
IDLE/HEAT/COOL
__=SET
__=ACT

INTELL ADDRESS
ADDRESS = 1-16

**

*
PUMP START TIME
TIME = 1 - 4 HRS

PUMP START DELAY
TIME = 0 - 5 MINS

HEAT PUMP RUNTIME
REMAINING = NONE

TEMPERATURE SCALE
FAHRENHEIT / CELSIUS

REMOTE MODE
OFF/RELAY/RS-485

WATER TEMP OFFSET
OFFSET = -2 TO +2

**

DEFROST
ENABLE / DISABLE

**
AUTOSET
ENABLE / DISABLE

***

EXTEND
ENABLE / DISABLE

يعرض الرقم ( )1عندما يكون
المدخل/المخرج المرتبط في
وضع التشغيل ويعرض الرقم
( صفر) عندما يكون المدخل/
المخرج المرتبط في وضع إيقاف
التشغيل.

†

††

HEAT / COOL / AUTO
SET TO - H/C/A

****

WF HP LP PL SP
1
1
1
0
0

AUTOSET
HEAT/COOL/AUTO
OVERRIDE IS ON/OFF
EXTEND
HEAT/COOL/AUTO
OVERRIDE IS ON/OFF
RESTART / PUMP START /
SENSING WATER TEMP
DELAYS

SUCTION TEMP
___ = ACTUAL

FAN COMP PMP REV
1
1
1
0

ALARM STATUS
TEMP. RECORD
HOUR # ___ ___°F

HEAT/COOL/AUTO MODE
POOL/SPA

RUN TIMES/COUNTS
OR
TO VIEW

PRESS POOL/SPA
TO EXIT SETUP

†

حالة اإلدخال
 = WPمفتاح مضخة المياه
 = HPمفتاح ضغط المبرد المرتفع
 = LPمفتاح ضغط المبرد المنخفض
 = PLالتحكم عن بعد في حوض السباحة
 = SPالتحكم عن بعد في حوض االستحمام

††

حالة الخرج
 – FANالمروحة
 – COMPالضاغط
 – PMPمضخة الترشيح
 = PMPالمضخة
 = REVالصمام العاكس

*
**

***
****

تظهر القامئة فقط إذا كان وضعا "تسخني" و"تربيد" تم متكينهام يف املصنع.
تظهر القامئة فقط يف حال متكني خيار ( Autosetإعداد آيل) يف املصنع.
تظهر القامئة فقط يف حال تنشيط التأخري.
تظهر القامئة فقط يف حال متكني "إزالة الصقيع" يف قامئة املشغل.
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قبل تركيب املضخة الحرارية
نظرة عامة عىل املضخة الحرارية

خصائص عامة

ستقدم لك املضخة الحرارية من  Pentairأعوا ًما مديدة من االستمتاع بحوض السباحة الدافئ.
تعمل املضخات الحرارية عن طريق أخذ الحرارة من الهواء املحيط وتحويلها إىل املاء .لذلك كلام كان
الهواء دافئًا وكلام زادت الرطوبة يف الهواء ،كلام توافرت الحرارة الكامنة لتدفئة حوض السباحة .يف
وجود املضخة الحرارية ذات الحجم املناسب لحوض السباحة الخاص بك ،ستعمل املضخة الحرارية
عىل رفع درجة حرارة حوض السباحة مبعدل درجة واحدة فهرنهايت كل ساعة يف املتوسط وفقًا لدرجة
حرارة الهواء والرطوبة ودرجة حرارة املاء .الحالة املثالية أو املقيمة للمضحة الحرارية هي  80درجة
فهرنهايت لدرجة حرارة الهواء و %80للرطوبة النسبية و 80درجة فهرنهايت لدرجة حرارة املياه.
ومع انخفاض الظروف عن  ،80/80/80ينخفض أداء املضخة قليالً.

تحكم دقيقًا يف درجة الحرارة للحفاظ عىل درجات حرارة
	•توفر الرتموستات الرقمية الثنائية
ً
املياه املطلوبة يف كلٍ من حوض االستحامم/حوض السباحة أو كالهام بصورة منفصلة بدون
التسخني املفرط أو إهدار الطاقة.
	•الكابينة املصنوعة من البالستيك املركب املقاوم للتآكل طويلة العمر وتقاوم األحوال الجوية
القاسية واملواد الكيامئية يف حوض السباحة.
	•يضمن املبادل الحراري املصنوع من التيتانيوم الخالص أدا ًءا خاليًا من التآكل إلطالة فرتة
االستخدام.
	•تراقب لوحة التحكم ذات التشخيص الذايت عمليات املضخة الحرارية وتتحرى أعطالها
وتصلحها لضامن التشغيل اآلمن.
	•تعمل خاصية اإلعداد اآليل (تجاوز الساعة) عىل مراقبة درجة حرارة املياه وتشغيل مضخة
تدوير املياه وإيقاف تشغيلها حسب الحاجة من أجل الحفاظ عىل درجات حرارة حوض
السباحة املرغوب فيها.
	•تستشعر خاصية اإلزالة اآللية للصقيع درجة حرارة امل ِّربد ومتنع املضخة الحرارية من
التجمد ،مام يتيح للمضخة الحرارية العمل يف درجات حرارة أكرث انخفاضً ا.
	•مدِّد خاصية (تجا ُوز وقت الساعة) بشاشات درجة حرارة املاء ،افتح مضخة توزيع املياه
واغلقها حسب الحاجة إلطالة دورة التسخني التي انقطعت.
	•يتحكم صامم التوسيع الرتموستايت ) (TXVيف تدفق امل ِّربد للحصول عىل أفضل فعالية
وإخراج للوحدات الحرارية الربيطانية ) (BTUعىل نطاق واسع من التشغيل.
	•وعاء قاعدة مرتفع للترصيف األكيد للتكثيف.
	•وصالت سباكة  2بوصة لسهولة الرتكيب.
	•حجرة كهربية معزولة منفصلة تحول دون التآكل الداخيل ،مام يعمل عىل إطالة عمر السخان.
	•توافر أعىل مستوى للفعالية ،التي تطابق القوانني واملعايري الحالية أو تفوقها.
	•يتيح املؤقت القابل للضبط إعداد املضخة الحرارية للعمل لفرتة زمنية محددة مسبقًا .ميكن
زيادة املؤقت مبضاعفات  10دقائق إىل  99ساعة كحد أقىص.
	•تم تسجيل قامئة واسعة من األوضاع التشغيلية ،وأجهزة اإلنذار ودرجات حرارة املياه
عىل لوحة الضبط .هذه املعلومات متاحة للمستخدم لتتبع األداء واستكشاف املشاكل
ومعالجتها.

أفضل استخدام للمضخات الحرارية هو الحفاظ عىل درجة حرارة ثابتة للمياه ،وهي غري مصممة
للتسخني الفوري أو الرسيع .من غري املعقول توقع أن يكون أداء املضخة الحرارية مثل سخان الغاز
الذي له القدرة إخراج أعىل للوحدات الحرارية الربيطانية ) (BTUواستجابة أرسع .باإلضافة إىل
ذلك ،فإن سخانات الغاز ال تعتمد عىل الظروف البيئية .املضخات الحرارية لحوض السباحة متاثل بدرجة
كبرية املضخات الحرارية لتكييف الهواء وتدفئة املنزل وبالتايل يجب التعامل معها بنفس الطريقة.
التشغيل واالستخدام الصحيحان للمضحة الحرارية يتمثالن يف ضبطها عىل درجة الحرارة املرغوبة
وتركها .ستعمل املضخة الحرارية وتتوقف عن العمل تلقائ ًيا للحفاظ عىل درجة الحرارة املرغوبة
بصورة تشبه لحد كبري وحدة التدفئة والتهوية والتكييف املنزلية الخاصة بك .لالستفادة من الطاقة
الشمسية قم بتشغيل املضخة الحرارية خالل حرارة النهار.
ستستمر املضخة الحرارية يف العمل عندما تنخفض درجة الحرارة يف املساء ،لكن الخرج سينخفض .من
املقبول إغالق املضخة الحرارية وعدم استخدامها لفرتات زمنية طويلة .عند الحاجة إىل تدفئة حوض
السباحة ،فإنه يرجى التخطيط لذلك ألن إعادة تدفئة حوض السباحة إىل درجة الحرارة املرغوبة قد
تستغرق أيا ًما من املضخة الحرارية وفقًا لدرجة حرارة حوض السباحة والظروف البيئية.

متطلبات تركيب املضخة الحرارية
الرتكيب بطريقة صحيحة أمر رضوري لضامن التشغيل اآلمن .تشتمل متطلبات املضخات الحرارية
من  Pentairعىل ما ييل:
• أبعاد الوصالت الحرجة.
• املجموعة امليدانية (إذا كانت مطلوبة).
• املوقع وحيز الرتكيب الصحيحان( .انظر الصفحة .)3-2
• أسالك التمديد الكهربايئ الصحيحة( .انظر الصفحات .)10-9
• تدفق املياه الكايف (انظر الصفحة .)ii
يوفر هذا الدليل املعلومات املطلوبة الستيفاء هذه املتطلبات .قم مبراجعة جميع إجراءات الرتكيب
واالستعامل بالكامل قبل متابعة الرتكيب.
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معلومات عامة عن الرتكيب
.1

يجب تنفيذ الرتكيب والصيانة من ِقبل عامل تركيب مؤهل أو رشكة صيانة ،ويجب أن
يتم ذلك مبا يتوافق مع القوانني املحلية والوطنية وقوانني الدولة.

.2

تحصل املضخات الحرارية عىل الطاقة الكهربائية من مصدر خارجي وتوفر نظام تحكم
إلكرتوين ثنايئ يف الرتموستات لحوض السباحة/حوض االستحامم
أو كالهام كام توفر التسخني املسبق للمياه ألغراض الراحة.

.3

خصيصا لتسخني أحواض السباحة أو أحواض االستحامم
هذه املضخة الحرارية مصممة
ً
التي تحتوي عىل مياه عذبة .ال تستخدمها كسخان للخدمة العامة .استرش املوزع الذي
تتعامل معه ملعرفة منتجات  Pentairاملالمئة لهذه االستعامالت.

2

الرتكيب واملوقع
عندما تكون معدات الحوض أسفل سطح الحوض ,فإن أي ترسيب من أي مكون قد يؤدي إىل فقدان أو فيضان كمية كبرية من املياه ,وال تتحمل رشكة  Pentair.مسؤلية مثل هذا الفقد
أوالفيضان الذي قد يؤدي إىل إتالف املنتج ,تجنب وضع املضخة الحرارية يف مواضع قد تعرضها للتلف بسبب ترسب املياه أو ناتج التكثيف .قم بوضع وعاء مناسب الحتواء أي ترسيب
وترصيفه إن أمكنك ذلك..

يجب أال يقوم برتكيب املضخة الحرارية سوى شخص مؤهل .قبل تركيب هذا املنتج ،اقرأ جميع
التعليامت واملالحظات التحذيرية واتبعها والتي تبدأ من الصفحة .ii
املواد املطلوبة للرتكيب
العنارص التالية مطلوبة ويجب توفريها من قبل عامل الرتكيب لجميع تركيبات املضخة الحرارية:
.1
.2
.3

.4
.5

وصالت سباكة ( 2بوصة).
سطح مست ٍو من أجل الترصيف بطريقة صحيحة.
خط إمداد كهريب مناسب .انظر لوحة التصنيف املوجودة عىل الوحدة ملعرفة املواصفات
الكهربية .ال توجد حاجة إىل صندوق توصيل يف املضخة الحرارية ،فالتوصيالت تتم داخل
الحجرة الكهربية للمضخة الحرارية .ميكن توصيل مجرى األسالك مبارشة بغالف املضخة
الحرارية.
مفتاح قاطع الكهرباء الذي سيقطع القدرة الداخلة إىل الوحدة بالكامل .يجب أن يكون
املفتاح يف نطاق خط الرؤية من املضخة الحرارية.
مجرى غري منفذ للامء ملد خط املصدر الكهريب.

وسادة امل ُـعـِدَّ ة
ضع املضخة الحرارية عىل سطح مائل قليالً ،مثل بالطة مصنعة أو أسمنتية (وسادة) .يتيح ذلك
الترصيف الصحيح للتكثف ومياه األمطار من قاعدة الوحدة.
ويجب وضع الوسادة عىل نفس مستوى وسادة معدة نظام املرشح أو أعىل منها بقليل،
إن أمكن ذلك.
مالحظة :احرص عىل أال يزيد ميل الوسادة عن  1/4بوصة لكل قدم يف أي اتجاه وفقًا
لجريان املياه.

الترصيف والتكثيف
يتم التكثيف من ملف املبخر أثناء عمل الوحدة ويتم الترصيف مبعدل ثابت (عادة يرتاوح بني
ثالثة إىل خمسة جالونات يف الساعة),وفقًا لدرجة حرارة الهواء املحيط ونسبة الرطوبة فيه ,فكلام
زادت الرطوبة يف الجواملحيط كلام زاد إنتاج التكثيف.
يعمل الجزء السفيل من الوحدة كدرج اللتقاط مياه األمطار والتكثيف, حافظ عىل فتحات
الترصيف املتواجدة عىل الوعاء السفيل من قاعدة الوحدة خالية من املخلفات.
ترسيب املياه من عىل السقف
احرص عىل أال توضع املضخة الكهربية يف مكان قد تنساب منه كميات كبرية من املياه من عىل
السقف إىل داخل الوحدة.
األسقف شديدة االنحدار التي ال تحتوي عىل بالوعات ستتيح دخول كميات كبرية من مياه األمطار
املمزوجة باملخلفات من عىل السقف إىل داخل الوحدة تقوم البالوعات أوفتحات الترصيف بحامية
املضخة الحرارية.
رشاشات العشب
تجنب وضع رشاشات العشب بالقرب من السخان  -ألن املاء املتطاير منها ميكن أن يدخل
السخان ويبطل الضامن .واحرص عىل توجيه أي ماء متطاير بعيدًا عن السخان .الحظ اتجاه الرياح
للتأكد من عدم قذف املاء الخارج من الرشاشات يف اتجاه السخان .ميكن أن تولد رؤوس الرشاشات
ضغط ماء عايل وتقوم بالرش بزاوية مختلفة عن ظروف األمطار والرطوبة النموذجية .وميكن
أيضً ا أن تتسبب الرشاشات املتصلة بنظام ماء آبار يف تراكم األمالح عىل لفات املبخر والوصالت
اإللكرتونية .املاء املالح أيضً ا ميكن أن يسبب مشكلة يف حال الرتكيب بالقرب من الساحل.

أبعاد املضخة الحرارية
الطراز

البعد "أ"

70, 90

 33.5بوصة ( 851ملم)

110, 120, 120C, 140C
120 H/C, 140, 140 H/C

 45.5بوصة ( 1156ملم)
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املوقع وحيز الرتكيب
جميع املعايري املوضحة يف األقسام التالية تعكس الحد األدىن من حيز الرتكيب .ومع ذلك ،يجب تقييم
كل عملية من عمليات الرتكيب ،مع األخذ يف االعتبار األوضاع املحلية السائدة مثل قرب الجدران
وارتفاعها والقرب من مناطق الوصول العام.
يجب وضع املضخة الحرارية لتوفري حيز الرتكيب يف جميع الجوانب من أجل الصيانة والفحص.
 .1يجب توافر  24بوصة )61سم( عىل األقل للوصول من األمام و 24بوصة )61سم(
من جميع الجوانب األخرى للمضخة الحرارية للصيانة وتدفق الهواء بطريقة صحيحة.

 .2إذا كانت املضخة الحرارية سيتم تركيبها تحت غطاء أو تحت بروز رأيس ،فيجب أن يكون
الحد األدىن لحيز الرتكيب الوحدة ستة ) (6أقدام )1.83مرت( من أعىل املضخة الحرارية.
 .3قم بالرتكيب عىل بعد خمسة ) (5أقدام )1.52مرت( عىل األقل من الجدار الداخيل لحوض
السباحة أو حوض االستحامم إال إذا كانت املضخة الحرارية مفصولة عن حوض السباحة أو
حوض االستحامم بسياج صلب ارتفاعه خمسة ) (5أقدام )1.52مرت( أو أي حاجز آخر
دائم .تتطلب عمليات الرتكيب يف كندا ثالثة ) (3أمتار عىل األقل من مياه الحوض.
 .4ركب املضخة الحرارية عىل مسافة  6بوصات )153ملم( عىل األقل من الحائط يف املنزل.

رﺷﺎﺷﺎتN O S
ﺑﺪونP R IN
KLERS

ﻓﺗﺣﺔ
ﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻠﻭﻱ

ﺧﺭﺝ

ﺗﺩﻓﻕ

ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق
 6أﻗﺪام

ﻫﻭﺍء

 60ﺑﻭﺻﺔ
) 1520ﻣﻠﻡ(

ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﺧﺭ

 6ﺑﻭﺻﺔ
) 153ﻣﻠﻡ(

ﻫﻭﺍء
ﺗﺩﻓﻕ
ﺩﺧﻝ

ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ
ﻟﻠﺻﻳﺎﻧﺔ

 24ﺑﻭﺻﺔ
) 610ﻣﻠﻡ(

 12ﺑﻭﺻﺔ
 3ﺑﻭﺻﺎﺕ

) 305ﻣﻠﻡ(

 12ﺑﻭﺻﺔ
) 305ﻣﻠﻡ(

) 76ﻣﻠﻡ(

ﻟﻭﺡ

ﻟﻭﺡ

تركيب قامطة التثبيت
يوىص برتكيب قامطات التثبيت يف جميع عمليات الرتكيب .وتركيب قامطات التثبيت إلزامي يف
فلوريدا (أنظر قانون البناء يف فلوريدا رقم .)301.13
ت ُستخدم قامطات التثبيت يف تثبيت املضخة الحرارية مبنصة أو وسادة املعدة لتحمل ضغوط الرياح
العالية التي تحدث خالل ظروف الطقس القاسية (مثل األعاصري).
لرتكيب قامطات التثبيت:
1.احرص عىل أن تكون املضخة الحرارية يف مكانها الدائم عىل ساندة املعدة.
2.ضع القامطات يف قاعدة املضخة الحرارية يف املواضع األربعة املوضحة يف الشكل ،4
(جيب سفيل حجمه  2بوصة (منطقة محززة) عىل كلٍ من الجانبني).
مالحظة :املسامري ومثبتات املسامري غري متضمنة مع املضخة الحرارية .يجب أن يوفر عامل
الرتكيب مسامري تثبيت  1/4بوصة ×  1-3/8بوصة من الفوالذ الذي ال يصدأ ومثبتات
خرسانية ذات الحجم املناسب لرتكيب القامطة يف وسادة املعدة.
3.ركب خطاف كل قامطة فوق الشفة عىل لوحة قاعدة املضخة الحرارية .يجب أن يركب
الخطاف بني شفة لوحة القاعدة وواقي ملف املبخر.
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تركيب قامطة (قامطات) التثبيت
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وصالت املياه والسباكة

تركيب قامطة التثبيت ،يتبع
4.حدد موضع الفتحة يف كل قامطة عىل وسادة املعدة.
5.احفر حفرة يف األسمنت باستخدام لقمة ثقب البناء ،بالقطر املحدد بواسطة املثبتة الخرسانية،
عند كل عالمة من العالمات املوجودة عىل وسادة املعدة .يجب أن يكون عمق الفتحة
½ 1بوصة تقريبًا.

6.أدخل مثبتة املسامر يف كل فتحة من الفتحات .احرص عىل أن تكون املثبتات مركبة بالكامل
داخل الفتحات.
7.ضع قامطات املثبتات بحيث تكون الفتحات املوجودة يف القامطات فوق مثبتات املسامري.
احرص عىل أن تكون خطافات القامطة فوق شفة قاعدة املضخة الحرارية.
8.أدخل مسامر تثبيت عرب كل قامطة إىل داخل املثبتة وأحكم الربط لتثبيت القامطة
واملضخة الحرارية بوسادة املعدة.

توضح الصورة أدناه التخطيط النموذجي لوصالت السباكة مع وحدة مضخة حرارية واحدة .اتبع
الصورة من اليمني إىل اليسار للتعرف عىل التسلسل القيايس لوصالت السباكة.
قد يؤثر ترتيب مكونات نظام الحوض بخالف ما هو موضح يف الشكل  6واملخططات األخرى عىل
عمل مفتاح ضغط مياه املضخة الحرارية.
كام قد يؤثر موضع املضخة الحرارية أعىل أو أسفل سطح مياه الحوض عىل عمل املفتاح.
بصورة عامة ،ميكن ضبط مفتاح الضغط ملالءمة هذا التأثري إذا كان طول وصالت مياه املضخة الحرارية
ال يتعدى ستة ) (6أقدام أسفل سطح مياه الحوض أو ال يزيد عن خمسة عرش ) (15قد ًما فوقه.
انظر التعليامت املتعلقة بضبط مفتاح الضغط يف الصفحة التالية .إذا تم تركيب املضخة الحرارية خارج
هذا النطاق ،فقد تكون هناك حاجة إىل تركيب مفتاح ضغط خارجي يف االتجاه العكيس لتيار السباكة
يف املضخة الحرارية.
مالحظة :اعلم أنه عندما تكون معدات الحوض واقعة أسفل سطح الحوض فإن أي ترسب قد يؤدي
إىل فقد كبري للمياه أو فيض املياه .ال تتحمل  Pentairاملسئولية تجاه فقد املياه أو فيض املياه
هذا أو التلف الناتج عن أي من الحالتني.

صامم التحكم اآليل يف التدفق
يشتمل أنبوب التوصيل الرئييس للمدخل/املخرج يف املضخة الحرارية عىل صامم داخيل للتحكم
اآليل يف التدفق .يحافظ صامم التحكم اآليل يف التدفق عىل التدفق الصحيح عرب املضخة الحرارية
مبعدالت تصل إىل  120جالون يف الدقيقة ( 456ل ًرتا يف الدقيقة) .إذا كان معدل تدفق نظام
املرشح أعىل من  120جالون يف الدقيقة ( 456ل ًرتا يف الدقيقة) ،فقم برتكيب صامم التحويل
اليدوي ،انظر الشكل  6يف الصفحة .7
مالحظة :اعلم أنه إذا زادت قدرة مضخة التدوير الخاصة بك عن  2حصان أو إذا تعدى إجاميل
التدفق  120جالون يف الدقيقة ( 456ل ًرتا يف الدقيقة) ،فسيتعني عليك إضافة صامم تحويل
خارجي .إ ّن تدفق املياه الزائد عن الحد سوف يتلف املبادل الحراري.
تركيب قامطة (قامطات) التثبيت

تخطيط السباكة القيايس
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وصالت املياه يف املضخة الحرارية

توصيل الرصف باملضخة الحرارية

تم تركيب تركيبتني  2بوصة من نوع التوصيل الرسيع عند وصلتي مدخل املياه ومخرج املياه ،انظر
الشكل  .7يتم ضخ املياه الباردة املرشحة إىل املدخل ،الواقع عىل الجانب األمين من املضخة الحرارية.
تتدفق املياه الدافئة عرب املخرج ،الواقع عىل الجانب األيرس من املضخة الحرارية.

موصل خرطوم رصف مسنن  NPTمقاس  2/1 × 8/5بوصة ُمضمن يف طقم تجميع املضخة
الحرارية.

يجب توصيل مواسري من البالستيك (كلوريد البويل فاينيل الجدول  )40باملضخة الحرارية .الوصالت،
املتوفرة مع الوحدة ،تقبل مواسري  2بوصة من كلوريد البويل فاينيل.

قبل تشغيل املضخة الحرارية ألول مرة ،يجب تركيب موصل خرطوم الرصف يف منفذ الرصف املسنن
املوجود يف قاعدة املضخة.
تركيب موصل خرطوم الرصف وخرطوم الرصف:
 .1يتم لف موصل خرطوم الرصف يف منفذ الرصف املسنن املوجود يف قاعدة املضخة الحرارية.
انظر الصورة أدناه.

.2
 .3يجب التأكد من وضع نهاية الخرطوم املرن يف مكانها الصحيح بحيث يتدفق الرصف بعيدا ً عن
يتم توصيل خرطوم مرن مقاس  8/5بوصة مبوصل الخرطوم.

املضخة الحرارية ولوحة املعدات.

الرصفB
خرطومRAB E
موصلSOH N
IARD
N "2/1 X "8/5
مقاس× 5/8TP
NPT
 1/2بوصة

وصالت املياه يف املضخة الحرارية
احرص عىل الحفاظ عىل متطلبات التدفق وعىل معدالت تحول مياه
حوض السباحة عند تركيب مضخات حرارية إضافية وإضافة أو تعديل
مواسري املياه.
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ضبط مفتاح ضغط املياه
يجب ضبط مفتاح ضغط املياه إليقاف تشغيل السخان عندما تكون
املضخة يف وضع اإليقاف .إعداد املفتاح لإلغالق عند مستوى منخفض
للغاية من التدفق قد يؤدي إىل تلف الجهاز .اضبط املفتاح إليقاف
تشغيل السخان ،وليس لتشغيله.

مفتاح الضغط معد مسبقًا يف املصنع للتشغيل عند  1.5رطل يف البوصة املربعة ( 10كيلو باسكال).
يناسب إعداد املصنع معظم عمليات الرتكيب األساسية كام هو موضح من قبل يف الصفحات 7
و  10-9من هذا الدليل .ال تضبط مفتاح ضغط املياه إال إذا كانت املضخة الحرارية ال تعمل
عند استعامل مستوى التدفق الصحيح مع الوحدة أو إذا كانت املضخة الحرارية ال تغلق عند
توقف مضخة الرتشيح.
أحيانًا قد تتسبب تكوينات السباكة غري العادية أو القيود الالزمة يف السباكة إىل حدوث مشاكل
متعلقة باستشعار الضغط .يف تلك املواقف النادرة ،قد يحتاج تكوين نظام السباكة إىل ضبط
مفتاح ضغط املياه.
قد يكون ضبط مفتاح الضغط الز ًما إذا كان أي جزء من مواسري نظام املرشح موضوع عىل مسافة
 3أقدام ( 0.91مرت) أو أكرث فوق سطح ملضخة الحرارية.
وبصورة عامة ،إذا كانت املضخة الحرارية مركبة عىل مسافة تزيد عن  6أقدام ( 1.83مرت) أسفل
سطح الحوض ،فإنه يجب إضافة مفتاح خارجي لتدفق املياه إىل نظام السباكة.
يف بعض عمليات الرتكيب ،تكون املواسري الواصلة من املضخة الحرارية إىل الحوض قصرية
للغاية .وقد يكون الضغط املرتد منخفضً ا للغاية مبا ال يسمح ببدء تشغيل مفتاح الضغط.
إذا حدث ذلك ،فقد يتطلب تركيب تركيبة توجيهية أو كيعان يف مكان دخول خط العودة
إىل الحوض .سيعمل ذلك عىل زيادة الضغط املرتد بصورة كافية لتشغيل املضخة الحرارية
بطريقة صحيحة .إذا كان ذلك التكوين مطلو بًا ،فاحرص عىل التحقق من أن مستوى
تدفق النظام أصبح أعىل من الحد األدىن املطلوب والذي يبلغ  30جالونًا يف الدقيقة
( 110لرتات يف الدقيقة) بعد تركيب تركيبة التوجيه أو الكوع.
احرص عىل أن يكون مرشح الحوض نظيفًا قبل إجراء أي ضبط ملفتاح الضغط :حيث إن املرشح
املتسخ سيعيق تدفق املياه وسيتعذر ضبط مفتاح الضغط بطريقة صحيحة.
لضبط مفتاح الضغط:
عملية الضبط التالية خاصة بعمليات الرتكيب التي تكون فيها املضخة الحرارية أسفل مستوى
سطح مياه الحوض.
1.احرص عىل أن تكون جميع الصاممات املوجودة يف النظام مضبوطة للسامح بتدفق املياه
عرب املضخة الحرارية .ابدأ تشغيل مضخة الرتشيح.
2.اضبط درجة حرارة املضخة الحرارية أعىل من درجة الحرارة الفعلية لتكون الحرارة
مطلوبة .ضع املضخة الحرارية يف وضع التشغيل.
3.مبجرد تشغيل املضخة الحرارية ،قم بإيقاف تشغيل مضخة الرتشيح .يجب أن تتوقف
املضخة الحرارية عن العمل عىل الفور.

6.لف عجلة الضبط يف مفتاح ضغط املياه ببطء يف اتجاه عقارب الساعة إىل أن يظهر التنبيه
"مستوى تدفق مياه منخفض" " "LOW WATER FLOWعىل شاشة البلورات
السائلة ) ،(LCDوتتحول ملبة بيان الصيانة الحمراء إىل وضع التشغيل ،وتتوقف املضخة
الحرارية عن العمل.
7.تحقق من إعداد مفتاح ضغط املياه عن طريق تشغيل مضخة الرتشيح وإيقافها والتحقق
من لوحة التحكم وتشغيل السخان بني كل تغري يف مستوى التدفق.
8.إذا تعذر ضبط مفتاح ضغط املياه ملالءمة الظروف املدرجة أعاله ،فإنه يجب إضافة مفتاح
تدفق خارجي لنظام السباكة لضامن عدم عمل املضخة الحرارية بدون التدفق الصحيح عرب
املبادل الحراري.
عملية الضبط التالية خاصة بعمليات الرتكيب التي تكون فيها املضخة الحرارية أسفل مستوى
سطح مياه الحوض.
1.احرص عىل أن تكون جميع الصاممات املوجودة يف النظام مضبوطة للسامح بتدفق املياه
عرب املضخة الحرارية .ابدأ تشغيل مضخة الرتشيح.
2.اضبط درجة حرارة املضخة الحرارية أعىل من درجة الحرارة الفعلية لتكون الحرارة مطلوبة.
ضع املضخة الحرارية يف وضع التشغيل.
3.إذا عرضت شاشة  LCDتنبيه "مستوى تدفق مياه منخفض" "LOW WATER
" FLOWوأضاءت ملبة بيان الصيانة الحمراء ،فإن مفتاح ضغط املياه يف حاجة إىل
الضبط.
 .4فك لوحة املضخة الحرارية األمامية اليرسى وفك اللوحة األمامية اليمنى املتبقية .يقع مفتاح
ضغط املياه يف سباكة املياه يف الزاوية اليمنى السفلية من املضخة الحرارية.
 .5لف عجلة الضبط يف مفتاح ضغط املياه ببطء عكس اتجاه عقارب الساعة إىل أن يختفي تنبيه
"مستوى تدفق مياه منخفض" " "LOW WATER FLOWوتنطفأ ملبة بيان الصيانة
الحمراء ،سيبدأ العد التنازيل لوقت التأخري.
 .6مبجرد تشغيل املضخة الحرارية ،قم بإيقاف تشغيل مضخة الرتشيح .يجب أن تتوقف املضخة
الحرارية عن العمل عىل الفور.
 .7إذا استمرت املضخة الحرارية يف العمل عند توقف مضخة الرتشيح ،فقم بلف عجلة الضبط
يف مفتاح ضغط املياه يف اتجاه عقارب الساعة إىل أن يظهر التنبيه "مستوى تدفق مياه منخفض"
" "LOW WATER FLOWعىل شاشة  LCDوتتحول ملبة بيان الصيانة الحمراء
إىل وضع التشغيل ،وتتوقف املضخة الحرارية.
 .8تحقق من إعداد مفتاح ضغط املياه عن طريق تشغيل مضخة الرتشيح وإيقافها والتحقق من
لوحة التحكم وتشغيل السخان بني كل تغري يف مستوى التدفق.
 .9إذا تعذر ضبط مفتاح ضغط املياه ملالءمة الظروف املدرجة أعاله ،فإنه يجب إضافة مفتاح
تدفق خارجي لنظام السباكة لضامن عدم عمل املضخة الحرارية بدون التدفق الصحيح عرب
املبادل الحراري.

4.إذا استمرت املضخة الحرارية يف العمل أثناء توقف عمل مضخة الرتشيح ،فإن مفتاح
ضغط املياه يحتاج إىل الضبط.
5.فك لوحة املضخة الحرارية األمامية اليرسى وفك اللوحة األمامية اليمنى املتبقية .يقع
مفتاح ضغط املياه يف سباكة املياه يف الزاوية اليمنى السفلية من املضخة الحرارية.
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تركيب وحدات متعددة
 .1مجموعة املضخة الحرارية والسخان و/أو الطاقة الشمسية
يف بعض املناطق من الدولة قد يكون تشغيل مضخة حرارية خالل األشهر الدافئة وسخان غاز
خالل األشهر الباردة أم ًرا أفضل من الناحية االقتصادية .ويف بعض املواقف قد تكون هناك رغبة
يف تشغيل املضخة الحرارية يف وضع "املربد" ،إن كانت مزودة بذلك ،خالل الفرتة األكرث سخونة من
العام وتشغيل السخان خالل األشهر األكرث برودة .ميكن استخدام املضخة الحرارية من Pentair
مع سخان الغاز أو السخان الكهريب أو مع أي من املصادر الحرارية ومنها الطاقة الشمسية .يجب
توصيل جميع مواسري مصادر الحرارة بالتوايل للعمل بطريقة صحيحة وفعالة.
تخطيط السباكة املوىص به لنظام التدفئة يف مجموعة املضخة الحرارية  /السخان  /الطاقة الشمسية
ملجموعة حوض السباحة  /حوض االستحامم موضح يف الشكل  .8قد ال يشتمل النظام الخاص بك
عىل جميع تلك املكونات ،لكن عملية السباكة الرئيسية يف حالتك تطبَّق عن طريق إزالة املكون
املوجود يف الشكل التوضيحي وغري املوجود يف نظامك.

 .2وصالت املضخات الحرارية املتعددة
يجب أن تتم السباكة بالكامل يف عمليات تركيب املضخات الحرارية املتعددة بالتوازي ،انظر الشكل
 9و  .10من املهم تدفق املياه بصورة متساوية إىل كل مضخة حرارية من أجل الحصول عىل
أفضل تشغيل.
مالحظة :قد تحتاج لضبط مفتاح ضغط املياه إذا كانت الوحدة مركبة أسفل مستوى سطح املياه.
انظر الصفحة  5للحصول عىل تفاصيل حول كيفية وأوقات ضبط مفتاح الضغط
تسمح كل مضخة حرارية بحد أقىص من معدل التدفق يبلغ  100جالون يف الدقيقة
( 380ل ًرتا يف الدقيقة) وتتطلب  30جالونًا يف الدقيقة ( 110لرتات يف الدقيقة) كحد أدىن.

تركيب وحدات متعددة:
مجموعة املضخة الحرارية والسخان و/أو الطاقة الشمسية
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تركيب وحدات متعددة

 60جالونًا يف الدقيقة
( 220ل ًرتا يف الدقيقة) كحد أدىن

مخطط سباكة مضختني حراريتني

 12ﺑﻭﺻﺔ
) 305ﻣﻠﻡ(

 6ﺑﻭﺻﺔ
) 153ﻣﻠﻡ(

ﺧﻠﻭﺹ  24ﺑﻭﺻﺔ ) 610ﻣﻠﻡ(
ﻛﺣﺩ ﺃﺩﻧﻰ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺑﺧﺭ
ﺍﻟﺻﻣﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼ ﺭﺟﻭﻋﻳﺔ
ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺩﺍﺧﻝ
ﺍﻟﺳﺧﺎﻥ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺳﺗﺳﺎﻋﺩ
ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ

ﺑﻭﺻﺔ " 2
ﻣﺎﺳﻭﺭﺓP V C 2P
ip e
ﻣﻥ ﻛﻠﻭﺭﻳﺩ ﺍﻟﺑﻭﻟﻲ ﻓﺎﻳﻧﻳﻝ

ﻣﺩ  12ﺑﻭﺻﺔ
) 305ﻣﻠﻡ( ﺑﻌﺩ ﻣﺩﺧﻝ
ﺍﻟﺳﺧﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻲ
ﻟﻠﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻟﻳﻛﻳﺔ

ﺑﻭﺻﺔ" 2
ﻣﺎﺳﻭﺭﺓP V C2P
ip e
ﻣﻥ ﻛﻠﻭﺭﻳﺩ ﺍﻟﺑﻭﻟﻲ ﻓﺎﻳﻧﻳﻝ

ﺑﻭﺻﺔ "2
ﻣﺎﺳﻭﺭﺓP V C 2P
ipe
ﻣﻥ ﻛﻠﻭﺭﻳﺩ ﺍﻟﺑﻭﻟﻲ ﻓﺎﻳﻧﻳﻝ

ﻣﺎﺳﻭﺭﺓ  3ﺑﻭﺻﺎﺕ ﻣﻥ
ﻛﻠﻭﺭﻳﺩ ﺍﻟﺑﻭﻟﻲ ﻓﺎﻳﻧﻳﻝ

ﻣﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ

ﻣﺎﺳﻭﺭﺓ  2ﺑﻭﺻﺔ
ﻣﻥ ﻛﻠﻭﺭﻳﺩ ﺍﻟﺑﻭﻟﻲ ﻓﺎﻳﻧﻳﻝ

ﻣﺎﺳﻭﺭﺓ  3ﺑﻭﺻﺎﺕ ﻣﻥ
ﻛﻠﻭﺭﻳﺩ ﺍﻟﺑﻭﻟﻲ ﻓﺎﻳﻧﻳﻝ

ﺗﺣﻭﻳﻠﺔ  3ﺑﻭﺻﺎﺕ ﻟﻠﺻﻣﺎﻡ ﺍﻟﻛﺭﻭﻱ

ﻣﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ

ﻣﺩ  12ﺑﻭﺻﺔ
) 305ﻣﻠﻡ( ﺑﻌﺩ ﻣﺩﺧﻝ
ﺍﻟﺳﺧﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻲ
ﻟﻠﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻟﻳﻛﻳﺔ

ﺇﻟﻰ ﺣﻭﺽ ﺍﻟﺳﺑﺎﺣﺔ
ﻣﺿﺧﺔ ﺣﻭﺽ ﺍﻟﺳﺑﺎﺣﺔ

ﻣﺎﺳﻭﺭﺓ ﻣﻥ ﻛﻠﻭﺭﻳﺩ ﺍﻟﺑﻭﻟﻲ
ﻓﺎﻳﻧﻳﻝ  3ﺑﻭﺻﺎﺕ ﻛﺣﺩ ﺃﺩﻧﻰ

 120جالونًا يف الدقيقة
( 440لرتًا يف الدقيقة) كحد أدىن

مخطط سباكة أربع مضخات حرارية
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الوصالت الكهربية واألسالك
خطر التعرض إىل صدمة كهربية أو صعق كهريب.

تشتمل هذه املضخة الحرارية عىل أسالك تحمل جهدًا كهربيًا عاليًا .قد تؤدي مالمسة تلك األسالك إىل الوفاة أو إىل حدوث إصابة خطرية
ملستخدمي أو عامل تركيب حوض السباحة أو حوض االستحامم أو أي أشخاص آخرين بسبب الصدمة الكهربية كام أنها قد تتسبب يف تلف
امللكية .قم دامئًا بفصل دائرة القدرة الكهربية قبل توصيل املضخة الحرارية.
ضع عالمات عىل جميع األسالك قبل فصلها عند صيانة التحكامت .فقد يتسبب التوصيل غري الصحيح لألسالك يف حدوث تشغيل خاطئ
أو خطر .تحقق من التشغيل الصحيح بعد الصيانة.
معلومات عامة

مصدر القدرة الرئييس

يجب أن تتم وصالت األسالك بنفس الطريقة املوضحة يف مخطط التوصيالت الكهربائية املوجود
داخل لوحة الوصول إىل املضخة الحرارية ،انظر األشكال يف الصفحات 10-9

يجب أن تتم التوصيالت الكهربية إىل املضخة الحرارية وفقًا ألحدث إصدار من اللوائح الكهربائية
الوطنية ) (NECواملعهد الوطني األمرييك للمواصفات القياسية ) / (ANSIالجمعية الوطنية
ملكافحة الحرائق ) 70 (NFPAيف الواليات املتحدة ويف كندا واللوائح الكهربائية يف كندا
 ،(CEC) C22.1إال إذا نصت متطلبات القانون املحيل عىل غري ذلك .يجب أن تتم جميع
التوصيالت من قبل فني كهربايئ معتمد.

يجب أن تتضمن املضخة الحرارية وسائل محددة للتوصيل باألريض والربط .توجد عروة توصيل
باألريض داخل الحجرة الكهربية للمضخة الحرارية وعروة ربط عىل الجانب األيرس من املضخة
الحرارية.

الربط

فيام ييل اإلجراء الخاص بتوصيل املضخة الحرارية إىل املصدر الكهربايئ:

احرص عىل فصل القدرة الواصلة إىل الدائرة الكهربية يف املضخة الحرارية.

تتطلب اللوائح الكهربائية الوطنية ومعظم اللوائح األخرى ربط جميع املكونات املعدنية ملبنى حوض
السباحة ،مبا يف ذلك حديد التسليح والرتكيبات املعدنية واملعدات املوجودة فوق سطح األرض ،مبوصل
نحايس صلب ال يقل قطره عن املقياس  8يف املقياس األمرييك ملعايرة األسالك ) .(AWGيجب
ٍ
توصيل املضخة الحرارية مع املضخات ومعدات حوض السباحة األخرى بشبكة الربط هذه .تتوافر
عروة الربط عىل الجانب األيرس من املضخة الحرارية لضامن الوفاء بهذا املتطلب.
يجب توصيل هذا السخان بشبكة ربط باستخدام سلك نحايس صلب ال
يقل قطره عن املقياس .8

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9
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فك اللوحة األمامية اليرسى من كابينة املضخة الحرارية( ،ال يتعني عليك إزالة الربغي (املسامر)
ذي رأس عزم الدوران املوجود يف الزاوية اليرسى العلوية).
قم بإزالة لوحة صيانة املضخة الحرارية( .الركن األمامي األيرس من الوحدة)
يجب أن متر أسالك املصدر الكهريب عرب مجرى غري منفذ للامء .م ِّرر األسالك ومجرى األسالك
من مصدر القدرة ووصلها بوصلة مجرى األسالك املوجودة عىل الجانب األيرس من املضخة
الحرارية.
وصل موصالت القدرة باألطراف السفلية املوجودة يف مالمس الضاغط الرئييس كام هو موضح
يف مخطط التوصيالت الكهربائية.
تحقق من أن جميع أسالك التوصيل األخرى مثبتة بإحكام ،فقد تكون انحلت خالل عملية
الشحن.
صل سلك التوصيل باألريض بعروة األريض املوجودة يف أسفل الحجرة الكهربية.
أعد تركيب لوحة الصيانة وأعد تركيب الرباغي (املسامري) لتثبيتها يف مكانها.
أعد اللوحة األمامية اليرسى إىل مكانها.
صل سلك توصيل نحايس )املقياس  8يف املقياس األمرييك ملعايرة األسالك ) ((AWGبعروة
الربط املوجودة عىل الجانب األيرس من املضخة الحرارية.

10

مخطط التوصيالت الكهربائية ( -أحادي الطور  50 -هرتز 60/هرتز)

LABEL P/N 473073 REV. H

 ULTRATEMPاملضخة الحرارية دليل الرتكيب واملستخدم

11

) هرتز60 -  (ثاليث الطور- مخطط التوصيالت الكهربائية
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Inco mi ng 230 VAC 60 Hz
3 Phase Power Connection

Note: If red LED is on, swap any two phases.

LABEL P/N 474022 REV. D
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التوصيل بنظام آيل
التشغيل عن بعد
ميكن توصيل املضخة الحرارية بنظام آيل عن طريق أطراف التحكم عن بعد الخطافية املوجودة
يف ظهر لوحة التحكم أو من خالل موصل االتصال  RS-485املوجود يف ظهر لوحة التحكم.
مالحظة :ال يتوافر االتصال عن بعد عرب املوصل  RS-485إال يف إصدار برنامج IntelliTouch
و  EasyTouchرقم  1.11أو أعىل .يجب أن تتصل كافة املجموعات اآللية األخرى من
خالل األطراف "الخطافية" ¼ بوصة.

عنارص التحكم عن بعد يف املرحل
يجب أن تتم التوصيالت الكهربية وفقًا ألحدث إصدار من اللوائح الكهربائية الوطنية )(NEC
)الجمعية الوطنية ملكافحة الحرائق ) (NFPAرقم  (70يف الواليات املتحدة واللوائح الكهربائية
يف كندا )) (CECاالتحاد الكندي للمعايري ) (CSAرقم  (22.1يف كندا ،إال إذا نصت
متطلبات القانون املحيل عىل غري ذلك.
لتوصيل معدة التحكم عن بعد باملضخة الحرارية ،قم بتنفيذ الخطوات التالية:
.1
.2
.3

اقطع القدرة الكهربية الواصلة لكل من نظام التحكم عن بعد يف حوض السباحة/حوض
االستحامم واملضخة الحرارية.
فك اللوحة األمامية اليرسى من كابينة املضخة الحرارية( ،ال يتعني عليك إزالة الربغي (املسامر)
ذي رأس عزم الدوران املوجود ىف الزاوية اليرسى العلوية).
قم بإزالة لوحة صيانة املضخة الحرارية .قم بإزالة براغي (مسامري) احتجاز الحاوية األربعة
من أعىل الحجرة الكهربية ولف الحاوية إىل أسفل .سيتيح لك ذلك الوصول إىل أطراف التحكم
عن بعد املوجودة يف ظهر لوحة التحكم يف املضخة الحرارية من أجل تركيب أداة التحكم
عن بعد.

 .4مرر األسالك من نظام التحكم عن بعد يف حوض السباحة/حوض االستحامم إىل الحجرة
الكهربية العلوية.
 .5صل األسالك من نظام التحكم عن بعد يف حوض السباحة/حوض االستحامم إىل أطراف التحكم
عن بعد يف املضخة الحرارية باستخدام موصالت "خطافية" ¼ بوصة كام هو موضح يف الشكل
أدناه.
 .6أعد لف الحاوية إىل أعىل يف موضعها وأعد تركيب براغي (مسامري) االحتجاز األربعة
 .7أعد لوحة الصيانة الكهربية إىل مكانها.
 .8أعد اللوحة األمامية اليرسى إىل مكانها.
 .9أعد توصيل القدرة لكل من نظام التحكم عن بعد يف حوض السباحة/حوض االستحامم
واملضخة الحرارية.
 .10اضغط عىل زر ( Menu Selectاختيار القامئة) للتمرير إىل شاشة Relay
( Remoteالتحكم عن بعد يف املرحل) .قم بتبديل االختيار عن طريق الضغط عىل
أحد السهمني إىل أن تظهر عىل الشاشة عبارة "( "Relay Remote Onتم
تشغيل التحكم عن بعد يف املر ِّحل).
 .11إضبط درجة الحرارة يف املضخة الحرارية عىل إعداد أعىل من درجة الحرارة املضبوطة
املطلوبة يف النظام اآليل..
مالحظة :سيتم عرض نقاط ضبط لوحة ضبط املضخة الحرارية وحة التحكم كـ ""N / A
كام سيتم تعطيلها وظيفيًا.

J8

RS-485
ﻭﺻﻠﺔ
Intellitouch

لوحة التحكم في المضخة الحرارية

PIN 2

PIN 3

)ﺍﻷﺻﻔﺭ(

ﻣﺧﺭﺟﺎﺕ
J3

J9

ﻣﻧ
ﺧﻔ
ﺽ

ﺟﻬﺩ ﺗﻳﺎﺭ
ﻣﺗﺭﺩﺩ

24

ﺛﺭﻣﻭﺳﺗﺎﺕ 2

ﺛﺭﻣﻭﺳﺗﺎﺕ 1

J5

J4

ﻣﻔﺎﺗﻳﺢ
ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ
ﻐﻁ
ﺿ

PWR
J7

ﻭﺣﺩﺓ ﺗﺣﻛﻡ
ﻋﻥ ﺑﻌﺩ ﺫﺍﺕ 3
ﺃﺳﻼﻙ

ﺩﺭﺟﺔ
ﺣﺭﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﺻﻘﻳﻊ

ﺩﺭﺟﺔ
ﺣﺭﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ

)ﺍﻷﺧﺿﺭ(

ﺣﻭﺽ
ﺣﻭﺽ
ﺳﺑﺎﺣﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﺳﺗﺣﻣﺎﻡ

توصيالت "خطافية"
¼ بوصة
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توصيل املضخة الحرارية مبركز تحميل  IntelliTouchأو EasyTouch
عن طريق األطراف الخطافية ملضخة الحرارية
لتوصيل كبل املضخة الحرارية بلوحة الشخصية يف مركز تحميل  IntelliTouchأو
: EasyTouch

.6

أغلق قدرة النظام الرئيسية قبل إجراء أي توصيالت.
ارفع السقاطة (السقاطات) النابضية ،وافتح الباب األمامي ملركز تحميل IntelliTouch
أو .EasyTouch
(مسامري) االحتجاز من أعىل لوحة التحكم واخفض لوحة التحكم إىل أسفل
حل برغيي
ّ
للوصول إىل لوحة الشخصية.
مـ ِّرر كابل موصل معتمد من مختربات أندررايرتز ) (ULمن UltraTemp
إىل مركز التحميل.
وجه الكابل إىل أعىل عرب قناة أسالك الجهد الكهريب املنخفض الواقعة عىل يسار مركز التحميل
للوحة الشخصية ،انظر الشكل .12

.7

.1
.2
.3
.4
.5

.8
.9

أدخل قابس كابل  UltraTempداخل املوصل الطريف لسخان الغاز الواقع عىل الجانب
األيرس من لوحة الشخصية.
إذا كانت املضخة الحرارية تستخدم مع سخان غاز ،فاستخدم طقم مرحل السخان املزدوج
 .520403ركب موصل مرحل املضخة الحرارية يف طرف الطاقة الشمسية املوجود يف
منتصف أعىل لوحة الشخصية .اتبع تعليامت طقم مرحل السخان املزدوج للحصول عىل
مزيد من التفاصيل عن اإلعداد .احرص عىل تركيب مستشعر درجة الحرارة الشمسية وفقًا
للتعليامت.
ارفع لوحة التحكم إىل أعىل إىل موضعها وثبتها بالربغيني (املسامرين).
وصل الكابل من مركز تحميل  IntelliTouchأو  EasyTouchإىل أطراف وحدة
التحكم عن بعد يف املضخة الحرارية باستخدام موصالت "خطافية" ¼ بوصة ،انظر الشكل
 11يف الصفحة السابقة .اتبع التعليامت لتوصيل األسالك يف الصفحة .12
مالحظة :ميكن ترك مستشعر درجة الحرارة الشمسية سائ ًبا يف مركز التحميل .ال يستخدم
النظام اآليل قراءة درجة الحرارة لكنه يبحث عن املقاومة فقط.

مخطط أسالك مركز التحميل لـ IntelliTouch/EasyTouch
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توصيل املضخة الحرارية مبركز تحميل  IntelliTouchأو EasyTouch
عن طريق RS-485 Connector
حول الطاقة الرئيسية إىل وضع اإليقاف أو إىل مركز تحميل IntelliTouch
أو .EasyTouch

ميكن التحكم يف املضخة الحرارية بواسطة نظام  IntelliTouchأو EasyTouch
عن طريق كبل االتصال  .RS-485يف هذا التكوين ،يتجاهل نظام  IntelliTouchأو
 EasyTouchنقاط إعداد درجة الحرارة الحالية يف املضخة الحرارية وسيقوم ببدء تشغيل
املضخة الحرارية أو إيقافها.
يستغرق تحويل هذه البيانات عدة ثوان ويتسبب يف حدوث تأخري من وقت إعطاء األمر من خالل
لوحة تحكم  IntelliTouchأو  EasyTouchالداخلية إىل أن تستجيب املضخة الحرارية
فعليًا .يحدث ذلك بصورة تلقائية ولكن قد يتطلب إمتامه من دقيقة إىل دقيقتني.
مالحظة :ستظهر النقاط املعدّ ة للوحة التحكم يف املضخة الحرارية لكن وظيفتها ستكون
معطلة .للحصول عىل مزيد من املعلومات ،ارجع إىل دليل مستخدم IntelliTouch
) (P/N 520102أو دليل مستخدم ) (P/N 520584أو دليل مستخدم نظام
 EasyTouchالالسليك ).(P/N 520688
التوصيل من املضخة الحرارية إىل نظام  IntelliTouchأو  EasyTouchيتم عن طريق
الكابل ذي األسالك األربعة االختياري ).(P/N 520199

لتوصيل كابل لوحة املضخة الحرارية مبركز تحميل  IntelliTouchأو :EasyTouch
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9

ارفع السقاطات النابضية للباب األمامي ملركز تحميل  IntelliTouchأو .EasyTouch
فك براغي (مسامري) لوحة التغطية التي تثبت لوحة تغطية الجهد الكهريب العايل ،وقم بإزالتها
من امللحق.
(مسامري) الوصول إىل لوحة التحكم واثنِ لوحة التحكم الخارجية إىل أسفل،
حل برغيي
ّ
انظر الشكل .13
أدخل الكابل ذا األسالك األربعة داخل الحلقة البالستيكية املوجودة أسفل املرفق ووجه السلك
إىل أعىل عرب قناة الجهد الكهريب املنخفض إىل لوحة الشخصية.
اكشف موصالت الكبل ¼ بوصة وأدخل األسالك داخل أي من أطراف COM PORTS
) J7و  (J8اللولبية الواقعة عىل الجانب األيرس من لوحة الشخصية .ثبت األسالك باستخدام
الرباغي (املسامري) .للحصول عىل تفاصيل حول التوصيالت الكهربائية ،ارجع إىل تكوين الدبابيس
كام هو موضح يف الصفحة  ،15الشكل .14
مالحظة :ميكن إدخال العديد من األسالك داخل طرف لولبي واحد.
أغلق لوحة تحكم  IntelliTouchوثبتها بربغيي (مسامري) الوصول.
(مسامري) االحتجاز.
ركب غطاء لوحة الجهد الكهريب العايل وثبته بربغيي
ّ
أغلق الباب األمامي ملركز التحميل وثبته بالسقاطتني.
شغـِّل قدرة مركز تحميل .IntelliTouch

مركز حـِمل IntelliTouch
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تكوين الدبابيس لتوصيل لوحة التحكم يف املضخة الحرارية إىل
IntelliTouch
 .1لوحة التحكم يف املضخة الحرارية :وصل الدبوس ( 2األخرض) بالدبوس ( 2األخرض) يف طرف
 IntelliTouchامللولب
 .2لوحة التحكم يف املضخة الحرارية :وصل الدبوس ( 3األصفر) بالدبوس ( 3األصفر) يف طرف
 IntelliTouchامللولب

هام — ال تستخدم الدبوس ( 1األسود) أو الدبوس ( 4األحمر) يف لوحة  AutoSetأو يف اللوحة
األم IntelliTouch

ﻣﻧﻔﺫ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ
J8

RS-485
ﻭﺻﻠﺔ
Intellitouch

ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺨﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺪﺑﻮﺱ 3
)ﺍﻷﺻﻔﺮ(
ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ
J3

ﻤﺎﻡ
ﺼ
ﺍﻟ ﺲ
ﻌﺎﻛ
ﺍﻟ

ﺮﻭ
ﺍﻟﻤ
ﻀ
ﺍﻟﻤ
ﻏﻂ
ﻀﺎ
ﺍﻟ
ﺨﺔ

ﺣﺔ

ﺨﻔ

ﻣﻨ

ﺿ
ﻐﻂ

ﺾ

ﻋﺎﻝٍ

24
ﺣﻮﺽ
ﺳﺒﺎﺣﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

J5

ﻓﻖ
ﺗﺪ

ﺟﻬﺪ ﺗﻴﺎﺭ
ﻣﺘﺮﺩﺩ

ﺛﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺕ 2

ﺛﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺕ 1

ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﺫﺍﺕ  3ﺃﺳﻼﻙ

ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ
J9

ﻐﻂ
ﺿ

ﻗﺪﺭﺓ
J7

ﺩﺭﺟﺔ
ﺣﺮﺍﺭﺓ
ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﺼﻘﻴﻊ

ﺩﺭﺟﺔ
ﺣﺮﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
J4

ﺍﻟﺪﺑﻮﺱ 2
)ﺃﺧﻀﺮ(

ﺣﻮﺽ
ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ

توصيل  IntelliTouchأو  EasyTouchباملضخة الحرارية
.1
.2
.3

.4
.5

اقطع القدرة الكهربية الواصلة لكل من نظام التحكم عن بعد يف حوض السباحة/حوض
االستحامم واملضخة الحرارية.
فك اللوحة األمامية اليرسى من كابينة املضخة الحرارية( ،ال يتعني عليك إزالة الربغي (املسامر)
ذي رأس عزم الدوران املوجود يف الزاوية اليرسى العلوية).
قم بإزالة لوحة صيانة املضخة الحرارية .قم بإزالة براغي (مسامري) احتجاز الحاوية األربعة
من أعىل الحجرة الكهربية ولف الحاوية إىل أسفل .سيتيح لك ذلك الوصول إىل أطراف التحكم
عن بعد املوجودة يف ظهر لوحة التحكم يف املضخة الحرارية من أجل تركيب أداة التحكم
عن بعد.
مرر األسالك من نظام التحكم عن بعد يف حوض السباحة/حوض االستحامم إىل الحجرة
الكهربية العلوية.
صل األسالك الكهربية من منفذ  COM PORTيف لوحة شخصية IntelliTouch
إىل وصلة ) (J8يف منفذ  RS-485الخاص بـ  IntelliTouchوصل السلك األخرض
بالدبوس  2يف الوصلة  J8والسلك األصفر بالدبوس  3يف الوصلة  .J8ال تستخدم أسالك
الدبوس ( 1األحمر) أو الدبوس ( 4األسود) .الوصالت موضحة يف الشكل .15

 .6أعد لف الحاوية إىل أعىل يف موضعها وأعد تركيب براغي(مسامري) االحتجاز األربعة
 .7أعد لوحة الصيانة الكهربية إىل مكانها.
 .8أعد اللوحة األمامية اليرسى إىل مكانها.
 .9أعد توصيل القدرة لكل من نظام التحكم عن بعد يف حوض السباحة/حوض االستحامم واملضخة
الحرارية.
 .10اضغط عىل زر ( Menu Selectاختيار القامئة) للتمرير إىل شاشة Relay
( Remoteالتحكم عن بعد يف املرحل) .قم بتبديل االختيار عن طريق الضغط عىل
أحد السهمني إىل أن تظهر عىل الشاشة عبارة " ( "Relay Remote ONتم تشغيل
التحكم عن بعد يف املر ِّحل).
 .11مبجرد اكتامل تهيئة املضخة الحرارية بشكل صحيح ،سيظهر مؤرش "رضبات القلب" عىل
الشاشة الرئيسية يف كل مرة يتم تلقي رسالة من نظام األمتتة.
مؤرش رضبات
القلب

*

POOL HEATING F

SET= N/A ACT= 74

تسخني حامم السباحة *F
ضبط = غري متاح ACT= 74

مالحظة :إذا تم وضع النظام يف وضع الخدمة يف لوحة التحكم اآليل فلن تقوم املضخة الحرارية
بالتسخني وال التربيد ،عىل الرغم من أنها سوف تظل تعمل.
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تشغيل املضخة الحرارية
ال تستخدم هذه املضخة إذا كان أي جزء منها تحت املاء اتصل عىل الفور بفني صيانة مؤهل لفحص السخان واستبدال أي جزء من نظام التحكم الذي غاص يف املياه احتفظ بجميع األجسام
بعيدًا عن املضخة الحرارية انسداد تدفق الهواء قد يتلف الوحدة وقد يلغي الضامن

انتبه  -احتياطات بدء التشغيل األويل
بعد تشغيل مفتاح ضغط املاء سيتأخر استشعار درجة الحرارة ملدة دقيقة فإذا حدث استدعاء للحرارة أو الربودة فستعمل املروحة وسيكون هناك تأخري  5دقائق قبل أن يبدأ الضاغط يف العمل .تأكد
من وجود مياه داخل حوض السبحة وأن سطح املياه فوق املكشطة أو املداخل األخرى لنظام ترشيح حوض السباحة.
يجب أن تكون مضخة حوض السباحة يف وضع التشغيل كام يجب تدفق املياه عرب املضخة الحرارية ليك تعمل.
عند إجراء أية تركيبات جديدة لحوض السباحة أو حوض االستحامم قم بتشغيل مضخة الرتشيح وضع املضخة الحرارية يف وضع االيقاف ملدة كافية لتنظيف املياه بالكامل سيعمل ذلك عىل ازالة أي
بقايا لعملية الرتكيب من املياه .قم بتنظيف املرشح يف نهاية هذه العملية قبل تشغيل املضخة الحرارية .عند رفع درجة حرارة حوض سباحة بارد  ،قم بربمجة الساعة لتشغيل املضخة بصورة متواصلة.
يتيح ذلك لنظام املرشح واملضخة الحرارية العمل بصورة متواصلة إىل أن تصل املياه إىل درجة الحرارة املضبوطة يف وحدة التحكم يف درجة الحرارة وعند حدوث ذلك ,سيتم إغالق املضخة الحرارية
بصورة تلقائية ,لكن مضخة الرتشيح ستستمر يف العمل.

نصائح للمحافظة عىل طاقة حامم السباحة
من املهم مالحظة أن مضخة  UltraTempالحرارية ال تقوم بعملية تسخني حوض حامم
السباحة رسيعا مثل املسخنات الكبرية التي تعمل بالغاز أو الكهرباء لو تم ترك حامم السباحة ليربد
ومتت مالحظته فقد يأخذ عدة أيام ليعود لدرجة حرارة السباحة املرغوبة.
بالنسبة لالستخدام يف عطلة نهاية األسبوع فمن األجدى اقتصاديا املحافظة عىل درجة حرارة املاء
عىل الدرجة املرغوبة أو قري ًبا منها .يف حالة عدم االستخدام لفرتة طويلة أوقف تشغيل املضخة متا ًما
أو خفض اعدادات درجة الحرارة من وحدة التحكم عدة درجات لتقليل استهالك الطاقة.

نظرة عامة عىل لوحة التحكم يف املضخة الحرارية
.1
.2

.3

تقدم  Pentairالنصائح التالية للحفاظ عىل الطاقة وتقليل تكلفة تشغيل مضختك الكهربية
دومنا إنقاص لرفاهيتك.
.1

.2
.3
.4
.5
.6

ينصح الصليب األحمر األمرييك بأن يكون الحد األقىص لدرجة الحرارة  78درجة فهرنهيات
( 25درجة سلسيزيوس) .استخدم ترمومرت حوض دقيق ,سوف يؤدي فرق الـ  4درجة فهرنهايت
[ 2دجة سلسيزيوس ].بني  78و 82درجة فهرنهايت [ 26و 28درجة سلسيزيوس] إىل
زيادة استهالك الطاقة بشكل ملحوظ
تابع بحرص درجة حرارة املاء يف الحوض يف فصل الصيف ,ويرجى تقليل استخدام املضخة
الحرارية نظرا الرتفاع درجات حرارة الجو.
يف فصل الشتاء أو عندما تكون يف إجازة تزيد عىل األسبوع ,يرجى إيقاف تشغيل املضخة.
اخرت االعدادات املناسبة من وحدة التحكم يف املضخة الحرارية ثم استخدم وظيفة إغالق
لوحة املفاتيح الرقمية( )Keypad Lockلتوقف أي اعدادت اضافية
قم بحامية الحوض من الرياح السائدة بتحوطات مقلمة بشكل جميل أو غريها من مناظر
طبيعية أوسياجات أو حوائط عىل قدر املستطاع.
وتنصح  Pentairباستخدام غطاء لحامم السباحة ,فإىل جانب الحامية فإن الغطاء سيقلل
من فقدان الحرارة واملواد الكيميائية وتخفيف الحمل عن أنظمة الرتشيح.

.4

.5
.6
.7

زر ( ON/OFFتشغيل/إيقاف تشغيل)  -يقوم بتشغيل املضخة الحرارية وإيقاف تشغيلها.
زر ( MENU SELECTاختيار القامئة)  -إذا تم الضغط عليه من Run Screen
(شاشة التشغيل) فسوف يعرض شاشات ( Menu Select Menu Treeشجرة
قامئة اختيار القامئة) .كام أنها تستخدم أيضً ا للتمرير عرب Operator Setup Menu
( Treeشجرة قامئة إعداد املشغل).
زر ( POOL/SPAحوض السباحة/حوض االستحامم)  -عند الضغط عليه ألول مرة
سيتم عرض الوضع الحايل للتسخني أو التربيد أو الوضع اآليل مع نقطة اإلعداد النشطة ،حوض
السباحة أو حوض االستحامم .وعند الضغط عليه بعد ذلك ،سيتم التبديل بني استخدام نقطتي
إعداد حوض السباحة أو حوض االستحامم.
كام ميكن للمشغل التبديل بني نقطة إعداد حوض السباحة أو حوض االستحامم باستخدام
السهمني ( UPأعىل) و( DOWNأسفل).
زرا سهم ( UPأعىل) وسهم ( DOWNأسفل) سيعمل سهام ( UPأعىل) وDOWN
(أسفل) عىل رفع أو خفض درجة حرارة نقطة اإلعداد إذا تم الضغط عليهام أثناء عرض شاشة
التشغيل .كام أنهام يستخدمان للتمرير عرب قيم امل ُعلـَّامت املختلفة املوجودة يف شاشة Menu
( Selectاختيار القامئة) وشاشة ( Operator Setupإعداد املشغل).
شاشة البلورات السائلة ) (LCDتعرض درجة حرارة املياه ودرجة حرارة نقطة اإلعداد
ومعلامت املضخة الحرارية.
ملبة التشغيل  -تيضء باللون األخرض عندما تكون املضخة الحرارية يف وضع التشغيل.
ملبة الصيانة  -تيضء باللون األحمر عند وجود حالة تنبيه.

ON

SERVICE

PRESS ON/OFF TO START

P OOL I DLE °F
ACT = 78

POOL / SPA

SET = 78

MENU SELECT

ON / OFF

SELECT POOL or SPA
SET WATER TEMPERATURE
ALLOW 5 min. FOR START
UP
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شاشات قامئة لوحة التحكم OPERATOR
)MENU SELECT
TREE
(MENU
)اضغط عىل زر اختيار القامئة

التنقل عرب قامئة شاشات املشغل
للتمرير عرب شاشات القامئة اضغط عىل زر ( MENU SELECTاختيار القامئة) لعرض
كل شاشة من الشاشات .أثناء التواجد يف شاشات القامئة ،يتم عرض الشاشة الرئيسية إذا مل يتم
تحديد أي نشاط بعد  15ثانية.
 .1شاشات تشغيل حامم السباحة وحامم سبا
عرض ما إذا كانت املضخة الحرارية ساكنة أو تسخِّن أو ت ِّربد وإذا كانت نقطة ضبط حامم
السباحة أو حامم سبا نشطة .عرض نقطة ضبط درجة حرارة املاء ودرجة حرارة املياه
املقاسة الفعلية.

POOL
IDLE/HEAT/COOL
__=SET=__ ACT
SPA
IDLE/HEAT/COOL
__=SET=__ ACT

*

*

HEAT / COOL / AUTO
SET TO - H/C/A

 .3شاشة مؤقت املضخة الحرارية
هذه هي خاصية املؤقت القابل للتعديل للسامح للمضخة الحرارية بتشغيل (الضوء
األخرض  )ONملدة محددة مسبقا من الوقت ومن ثم إيقاف (الضوء األخرض .)OFF
 .4شاشة الوضع عن بعد
يتيح للمشغل تحديد الوضع عن بعد أو اإليقاف أو املرحل أو (مسلسل)  .RS-485يف الوضع
عن بعد ،يتم التحكم يف املضخة الحرارية عن طريق وحدة تحكم اآليل .ال تكون نقاط ضبط
حامم السباحة وحامم سبا نشطة يف هذه األوضاع (يتم عرضها عىل شكل “.)”N / A

HEAT PUMP RUNTIME
REMAINING = NONE

REMOTE MODE
OFF/RELAY/RS-485

**

**

***

****

AUTOSET
HEAT/COOL/AUTO
OVERRIDE IS ON/OFF

**

 .5الضبط اآليل لتشغيل/إيقاف الشاشة
يتم عرض هذه الشاشة فقط يف حال تم متكني وضع الضبط اآليل يف شجرة الخدمة القامئة.
فهي تتيح للمشغل تشغيل وضع الضبط اآليل وإيقافه .ينشِّ ط وضع الضبط اآليل املوصالت
لدورة واحدة كام يقوم بتشغيل مضخة فلرت بعيدة والتي تتيح للمضخة الحرارية تسخني
املياه أو تربيدها حسب الرضورة.

**

 .6متديد تشغيل/إيقاف الشاشة
يتم عرض هذه الشاشة فقط يف حال تم متكني وضع متديد يف شجرة الخدمة القامئة .فهي
تتيح للمشغل تشغيل وضع الضبط اآليل وإيقافه .ينشِّ ط وضع املوصل لدورة واحدة كام
يقوم بتشغيل مضخة فلرت بعيدة والتي تتيح للمضخة الحرارية تسخني املياه أو تربيدها
حسب الرضورة.

EXTEND
HEAT/COOL/AUTO
OVERRIDE IS ON/OFF
RESTART / PUMP START /
SENSING WATER TEMP
DELAYS

***
****

SUCTION TEMP
___ = ACTUAL

ALARM STATUS

HEAT/COOL/AUTO MODE
POOL/SPA
* لن تظهر القامئة إال إذا تم متكني وضع التسخني والتربيد يف املصنع.
** لن تظهر القامئة إال إذا تم متكني الضبط اآليل أو متكني التمديد يف قامئة الخدمة.
*** ال تظهر القامئة إال يف حال كان التأخري نشط.
**** لن تظهر القامئة إال إذا تم متكني التذويب أو متكني التمديد يف قامئة الخدمة.
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 .2وضع اختيار شاشة التسخني أو التربيد
يتم عرض هذه الشاشة فقط فيام يخص املضخات الحرارية للتسخني والتربيد .تتيح هذه
الشاشة للمشغل تبديل املضخة الحرارية بني التسخني فقط والتربيد فقط وأوضاع التسخني/
التربيد اآليل.

 .7شاشة تأخري الوقت
إيف حال كون املضخة الحرارية قيد انتظار إعادة تشغيل أو تشغيل مضخة أو استشعار
تأخري درجة حرارة املاء ،تعرض هذه الشاشة وقت التأخري املتبقي.
 .8شفط درجة حرارة الشاشة
عرض درجة حرارة خط شفط املربد .تظهر هذه الشاشة إذا تم متكني التذويب.
 .9شاشة اإلنذار
تعرض إذا كانت توجد حالة اإلنذار .يف حال عدم وجود أية إنذارات سيظهر عىل الشاشة
( ALARM STATUS NONEال توجد حالة إنذار) .تستطيع لوحة الضبط
تخزين  30سجل إنذار من اإلنذارات السابقة التي حدثت .يف شاشة حالة اإلنذار ،اضغط
السهم ألسفل .سيكون اإلنذار األول هو األحدث من حيث الوقوع .سيُظهر الضغط املتتايل
عىل السهم ألسفل (يصل إىل  30مرة) سجل اإلنذارات وفق حدوثها .ميكن للمشغل
العودة ألعىل باستخدام زر  .UPيوجد خيار ملحو السجل.
 .10شاشة وضعية التشغيل
تعرض ما إذا كانت املضخة الحرارية يف وضع التسخني أو التربيد أو الوضع اآلىل .تعرض
أيضا ما إذا كانت نقطة ضبط حامم السباحة أو حامم سبا نشطة .ميكن نقل نقطة الضبط
النشطة بني حامم السباحة وحامم سبا باستخدام سهمي ( UPأعىل) وDOWN
(أسفل).
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تشغيل لوحة التحكم
تشغيل املضخة الحرارية وإيقاف تشغيلها
يتم تشغيل املضخة الحرارية وإيقاف تشغيلها من خالل زر ( ONتشغيل)( OFF/إيقاف
التشغيل).

شاشة مؤقت املضخة الحرارية
هذه هي خاصية املؤقت القابل للتعديل للسامح للمضخة الحرارية بتشغيل (الضوء األخرض  )ONملدة
محددة مسبقا من الوقت ومن ثم إيقاف (الضوء األخرض .)OFF

 .1بدء التشغيل  -إذا كانت املضخة الحرارية متصلة مبصدر القدرة وكانت ملبة ( ONتشغيل)
غري مضاءة ،فإن الضغط عىل زر ( ONتشغيل)( OFF/إيقاف التشغيل) سيقوم بتشغيل
املضخة الحرارية والذي سيتسبب يف إضاءة ملبة ( ONتشغيل).

خالل اإلطار الزمني املحدد يكون الضوء األخرض يف وضع التشغيل  ،ONكام تكون وظائف املضخة يف
وضع التشغيل العادي .وعند انتهاء الوقت ينطفيء الضوء األخرض ،كام تتوقف املضخة الحرارية .يكون
العد التنازيل بالساعات والدقائق.

 .2اإليقاف  -إذا كانت ملبة ( ONتشغيل) مضاءة ،فإن الضغط عىل زر ( ONتشغيل)/
( OFFإيقاف التشغيل) سيوقف املضخة الحرارية ويتسبب يف انطفاء ملبة ( ONتشغيل).
ستظهر الشاشة املوضحة أدناه بصورة مؤقتة.
PENTAIR AQUATICS
HEAT PUMP OFF

إيقاف تشغيل مضخة
املياه الحرارية PENTAIR

مالحظة :عند التوصيل بكابل اتصال  ،RS485لن تستجيب املضخة
الحرارية لألوامر الصادرة من أزرار شاشة لوحة التحكم باستثناء أمر
( On/Offتشغيل /إيقاف التشغيل).
تغيري نقطة اإلعداد (درجة الحرارة)
تشتمل لوحة التحكم عىل نقتطي إعداد مستقلتني وقابلتني للضبط لدرجة الحرارة .إحدى نقطتي
اإلعداد خاصة بالتحكم يف درجة حرارة حامم السباحة واألخرى خاصة بالتحكم يف درجة حرارة
حوض االستحامم .وضع التشغيل النشط (لحوض السباحة أو حوض االستحامم) معرف عىل أنه
نقطة اإلعداد "النشطة".
 .1اضغط عىل زر ( MENU SELECTاختيار القامئة) بصورة متكررة حتى يتم عرض
شاشة التشغيل املرتبطة .اضغط أسهم ( UPأعىل) أو ( DOWNأسفل) لضبط نقطة
ضبط درجة حرارة حامم السباحة أو السبا.
 - ___ =SETنقطة إعداد
 - ___ =ACTدرجة حرارة املياه الفعلية التي تم قياسها
 .2تعود الشاشة تلقائيًا إىل شاشة التشغيل النشطة بعد  15ثانية إيقاف تنشيط لوحة املفاتيح.
POOL
IDLE/HEAT/COOL
___=SET=___ ACT

حوض السباحة
خامل  /تسخني  /تربيد
إعداد=__ فعلية=__

وضع التسخني والتربيد والوضع اآليل
بعض الطرازات لديها القدرة عىل التسخني والتربيد .ميكن إعداد تلك املضخات الحرارية للعمل يف
أي وضع من األوضاع الثالثة التالية:
	•وضع التسخني فقط
	•وضع التربيد فقط
	•التربيد والتسخني اآليل  -تقوم املضخة الحرارية بالتبديل بصورة آلية بني التسخني والتربيد
بنا ًء عىل ما إذا كانت درجة حرارة املياه أدىن من نقطة إعداد التنشيط أو أعىل منها:
1.إذا كان خيار التربيد متا ًحا ،اضغط عىل زر ( MENU SELECTاختيار القامئة)
بصورة متكررة إىل أن يتم عرض شاشة ( Heatالتسخني) أو ( Coolالتربيد).

لتنشيط مؤقت املضخة الحرارية:
 .1اضغط عىل زر ( MENU SELECTاختيار القامئة) بصورة متكررة إىل أن يتم عرض
شاشة املؤقت.
.2

اضغط أسهم  UPأو  DOWNلضبط مقدار الوقت (نطاق من  10دقائق إىل  99ساعة).
يقوم املؤقت بالضبط بأجزاء من  10دقائق.
وإذا مل تكن املضخة الحرارية عاملة بالفعل ،سيؤدي ضبط املؤقت إىل تنشيط املضخة الحرارية وبدء
تشغيلها.

.3

ميكن للمستخدم أن يقوم بتغيري الوقت أثناء التنشيط باستخدام أزرار األسهم ،فقط يف حال إيقاف
تشغيل ) (OFFأوضاع املرحل أو التحكم عن بعد املسلسل .إذا قمت بتشغيل ) (ONاملرحل،
سيتم تعطيل مؤقت املضخة الحرارية يف لوحة التحكم.

 .4أي اتصال  RS-485صالح يتم استقباله سيعيد إعداد املؤقت إىل الصفر .سيحل RS-485
محل عمل مؤقت املضخة الحرارية.
 .5ميكن تعطيل املؤقت بالضغط عىل زر ( DOWNأسفل) و( POOL/SPAحوض السباحة/
حوض االستحامم) يف نفس الوقت أو الضغط فقط عىل زر ( ON/OFFتشغيل/إيقاف التشغيل).
HEAT PUMP RUNTIME
REMAINING = NONE

وقت التشغيل املتبقي
للمضخة الحرارية = ال يوجد

التحكم عن بعد باملرحل
يف عملية الرتحيل عن بعد ،تعمل املضخة الحرارية وتتوقف عن العمل من خالل مر ِّحالت متصلة بحامم
سباحة بعيد وشائع وأطراف توصيل رسيع بحامم سبا خلف لوحة الضبط.
عندما يتم توفري التوصيل بني حامم السباحة وأطراف مشرتكة أو حامم سبا وأطراف مشرتكة ستبدأ املضخة
الحرارية يف العمل .يتم تجاهل نقاط الضبط املحلية يف عملية الرتحيل عن بُعد .وتظل جميع الخصائص
والوظائف األخرى نشطة (باستثناء مؤقت املضخة الحرارية) .لن تقوم املضخة الحرارية بالتسخني فوق
 104درجة فهرنهايت أو التربيد تحت  45درجة فهرنهايت ( 7.2 - 40درجة مئوية).
لتنشيط وضع الرتحيل عن بعد:
 .1اضغط ( MENU SELECTاخرت القامئة) بشكل متكرر حتى تظهر شاشة وضع التحكم
عن بعد .مبجرد ظهورها ،اضغط عىل سهمي ( UPأعىل) أو ( DOWNأسفل) لتحديد املرحل.
سيصبح الخيار األخري الظاهر عىل عرض الشاشة نشطًا.
 .2اضغط ( MENU SELECTاخرت القامئة) بشكل متكرر حتى تظهر شاشة وضع التسخني/
التربيد/اآليل .اضغط عىل سهمي ( UPأعىل) أو ( DOWNأسفل) للتنقل بني التسخني والتربيد
واآلىل .اخرت تسخني أو تربيد .ال يعترب الوضع اآلىل صالحا عندما تكون املضخة الحرارية يف عملية
وضع الرتحيل عن بُعد.
REMOTE MODE
RELAY

وضع التحكم عن بعد
التحكم عن بعد باملرحل

2.اضغط عىل سهم ( UPأعىل) أو سهم ( DOWNأسفل) للتمرير عرب خيارات
التسخني والتربيد والوضع اآليل .الخيار األخري املوضح يف الشاشة سيكون نشطًا.
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(كبل تسلسيل)  RS-485عن بعد
انظر دليل تثبيت املستخدم لنظام تحكم  IntelliTouchأو  EasyTouchلالطالع
عىل إرشادات التثبيت اإلضافية.
يف وضع  RS-485عن بعد ،يتم تشغيل املضخة الحرارية وإيقافها عرب ربط اتصاالت RS-485
تسلسلية مع وحدة تحكم  Pentairاآللية .وهذا يعني تجاوز عنارص تحكم األمتتة عن بعد لنقطة
الضبط املحلية للمضخة الحرارية .ال تزال أعطالدرجة الحرارة العالية واملنخفضة نشطة .لن تقوم املضخة
الحرارية بالتسخني فوق  104درجة فهرنهايت أو التربيد تحت  45درجة فهرنهايت (7.2 - 40
درجة مئوية).
®

®

ومع ذلك ،تستمر أخطاء درجة الحرارة املرتفعة واملنخفضة نشطة حتى ال تقوم املضخة الحرارية
بالتسخني أعىل من  104درجة فهرنهايت ( 40درجة مئوية) وال تقوم بالتربيد أقل من 45
درجة فهرنهايت ( 7درجة مئوية).
مالحظة :إذا تم وضع النظام يف وضع الخدمة يف لوحة التحكم اآليل فلن تقوم املضخة الحرارية
بالتسخني وال التربيد ،عىل الرغم من أنها سوف تظل تعمل.
لتنشيط وضع  RS-485عن بعد:
1.اضغط ( MENU SELECTاخرت القامئة) بشكل متكرر حتى تظهر شاشة وضع
التحكم عن بعد .مبجرد ظهورها ،اضغط عىل سهمي ( UPأعىل) أو ( DOWNأسفل)
لتحديد .RS-485
وضع التحكم عن بعد
REMOTE MODE
RS-485

RS-485

الستخدام هذه الخاصية:
تأكد من توصيل أسالك مضخة توزيع املياه بالتوازي مع الوقت الزمني امليكانييك ،وذلك باستخدام
املرحل اإلضايف املوجود بلوحة الطاقة عالية الجهد للمضخة الحرارية.
لتمكني خاصية الضبط اآليل:
1.اثم اضغط عىل زر ( MENU SELECTاخرت القامئة) بشكل متكرر حتى يتم
عرض شاشة ( AutoSetالضبط اآليل).
2.اضغط عىل سهمي ( UPأعىل) أو ( DOWNأسفل) للتنقل بني خياري ON
(تشغيل) و ( OFFإيقاف).
3.اضبط الفرتة الزمنية الفاصلة ( 4-1ساعات) من قامئة وقت تشغيل املضخة بشجرة
قامئة الخدمة للنحكم عندما ترسل املضخة الحرارية إشارة للتحقق من درجة حرارة املاء.

عىل سبيل املثال ،عند القيام بتحديد الفاصل الزمني لوقت بدء املضخة من أربعة ( )4ساعات،
ومتكني خاصية ( AutoSetالضبط اآليل) وجعلها تتجاوز الضبط لـ ( ONتشغيل) ،سيكون
تسلسل األحداث كام ييل:
1.تعرض املضخة الحرارية نافذة العد التنازيل بعد توقف مضخة الفلرت.
PUMP START DELAY
REMAINING 4:00

.2

الستخدام وضع  RS-485عن بعد  ،يجب تخصيص عنوان شاشة  Intellمن شجرة قامئة الخدمة
إىل العنوان الصحيح .يعترب الواحد ( )1هو العنوان األكرث شيوعا.

.3

يجب أن يطابق العنوان عىل شاشة عنوان  Intellالعنوان املخصص للمضخة الحرارية .ميكن
تغيري عنوان املضخة الحرارية من قامئة الخدمة كام هو موضح أدناه:

.4

1.اضغط عىل سهمي ( UPأعىل) و( DOWNأسفل) يف نفس الوقت .يجب
عرض شاشة تحديد اللغة.
LANGUAGE/IDIOMA
SELECTED - ENGLISH

اللغة املحددة
=
اللغة العربية

.5
.6

وقت التشغيل املتبقي
للمضخة الحرارية = ال يوجد

بعد أربع ( )4ساعات ،ستبدأ املضخة الحرارية بالعمل لتبدأ مضخة الفلرت باستشعار درجة
حرارة املاء.
يف حال انخفاض درجة حرارة حامم السباحة أقل من نقطة الضبط املحددة ،ستعمل املضخات
الحرارية وتبدأ بتسخني حامم السباحة .يف حال ارتفاع درجة حرارة حامم السباحة عن نقطة
الضبط ،ستتوقف كل من املضخة الحرارية ومضخة الفلرت.
عند توقُّف مضخة توزيع املياه ،سيعاد ضبط املضخة الحرارية وتبدأ فرتة العد التنازيل
وتعرض مهلة بدء الضخ مرة أخرى.
ستتابع املضخة الحرارية هذه الدورة يف كل مرة يتم إيقاف مضخة توزيع املياه.
مبجرد تشغيل التوقيت الزمني يف الصباح ،ستوقف املضخة الحرارية خاصية AutoSet
(الضبط اآليل) وتستأنف التشغيل العادي.

2.ثم اضغط عىل زر ( MENU SELECTاخرت القامئة) بشكل متكرر حتى
يتم عرض شاشة عنوان  .Intellمبجرد أن يتم عرضها ،اضغط عىل سهمي UP
(أعىل) أو ( DOWNأسفل) لتحديد العنوان املستخدم يف وحدة التحكم اآللية.
سيصبح العنوان األخري الظاهر عىل عرض الشاشة نشطًا.
INTELL ADDRESS
ADDRESS = 1-16

عنوان :INTELL
العنوان = 16-1

3.مبجرد اكتامل تهيئة املضخة الحرارية بشكل صحيح ،سيظهر مؤرش "رضبات
القلب" عىل الشاشة الرئيسية يف كل مرة يتم تلقي رسالة من نظام األمتتة.
مؤرش رضبات
القلب

*

POOL HEATING F
SET= N/A ACT= 74

تسخني حامم السباحة *F
ضبط = غري متاح ACT= 74

الضبط اآليل
تعمل خاصية الضبط اآليل عىل تنشيط القواطع دوريًّا والتي ميكن توصيلها لتفعيل مضخة الفلرت.
ميكن للمضخة الحرارية اآلن تشغيل مضخة الفلرت وإيقافها بصورة مستقلة عن التوقيت الزمني،
مام يسمح للمضخة الحرارية بتوزيع املياه واإلحساس درجة حرارة املاء .متكني هذه الخاصية يف أي
وقت تكون فيه مضخة الفلرت متوقفة.
يف حال مل تكن درجة الحرارة عىل املستوى املطلوب ،تبدأ املضخة الحرارية وتعمل حتى يصل املاء
إىل درجة الحرارة املطلوبة .تتوقف مضخة الفلرت واملضخة الحرارية عندما يصل املاء إىل درجة
الحرارة املطلوبة.
تتيح خاصية الضبط اآليل تعيني الفاصل الزمني بني نهاية دورة التوزيع وعند تنشيط مضخة الفلرت
عرب املضخات الحرارية الستشعار درجة حرارة املاء.

 ULTRATEMPاملضخة الحرارية دليل الرتكيب واملستخدم

مثال عىل التوصيل من مفتاح تالمس الضبط اآليل إىل أسالك املؤقت امليكانييك
مالحظات:
 .1املؤقت امليكانييك غري موفر مع املضخة الحرارية.
 .2كمثال فقط ،ستكون جميع املؤقتات موصلة باألسالك بنفس الطريقة.
 .3احرص أال تكون خطوط الطاقة الكهربية متقاطعة عن عمل التوصيالت.
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متديد
تعمل خاصية التمديد عىل تنشيط القواطع دوريًّا والتي ميكن توصيلها لتفعيل مضخة الفلرت .وهذا يسمح
للمضخة الحرارية بتشغيل مضخة الفلرت وإيقافها بصورة مستقلة عن توقيت الساعة ،مام يسمح للمضخة
الحرارية بتوزيع املياه واإلحساس درجة حرارة املاء.
تتوقف مضخة الفلرت واملضخة الحرارية عندما يصل املاء إىل درجة الحرارة املطلوبة .تأكد من توصيل
أسالك مضخة توزيع املياه بالتوازي مع الوقت الزمني امليكانييك ،إىل جانب تثبيت املرحل اإلضايف بلوحة
الطاقة عالية الجهد للمضخة الحرارية.
الستخدام هذه الخاصية:
تأكد من توصيل أسالك مضخة توزيع املياه بالتوازي مع الوقت الزمني امليكانييك ،وذلك باستخدام املرحل
اإلضايف املوجود بلوحة الطاقة عالية الجهد للمضخة الحرارية.
لتمكني خاصية التمديد:
 .1اضغط عىل زر ( MENU SELECTاخرت القامئة) بشكل متكرر حتى يتم عرض شاشة
( Extendالتمديد).
 .2اضغط عىل سهمي ( UPأعىل) و( DOWNأسفل) للتنقل بني خياري ( ONتشغيل) و OFF
(إيقاف).

عىل سبيل املثال ،يف حال متكني خاصية التمديد وتم ضبط تجاوز التمديد عند وضع ( ONتشغيل)،
سيكون تسلسل األحداث كام ييل:
 .1بعد توقف مضخة الفلرت ،تستشعر املضخة الحرارية درجة حرارة املياه بصورة فورية.
 .2يف حال انخفاض درجة حرارة املياه عن نقطة الضبط ستعمل مضخة الفلرت وتبدأ بتسخني حامم السباحة.
يف حال ارتفاع درجة الحرارة عن نقطة الضبط ،ستتوقف كل من املضخة الحرارية ومضخة الفلرت.
 .3مبجرد إعادة تشغيل التوقيت الزمني ملضخة الفلرت ،ستقوم املضخة الحرارية بإيقاف خاصية التمديد
واستئناف التشغيل العادي.

 ULTRATEMPاملضخة الحرارية دليل الرتكيب واملستخدم

21

رسائل تنبيه لوحة التحكم

املؤقتات وفرتات التأخري
 .1مؤقت استشعار املياه
مؤقت مدته دقيقة واحدة للسامح بوصول املياه من الحوض إىل املضخة الحرارية قبل اكتساب
درجة حرارة .يبدأ هذا املؤقت عندما تبدأ املياه أوالً يف الجريان حالة التوقف أو من حالة
التدفق املنخفض للمياه أو عند تحويل املضخة الحرارية إىل وضع ( ONالتشغيل) .وقت
العد التنازيل يكون بالدقائق والثواين.
SENSING WATER TEMP
REMAINING = 1:00

الوقت املتبقي الستشعار
درجة حرارة املاء = 1:00

 .2مؤقت تأخري إعادة التشغيل

ميثل املؤقت الذي مدته خمس دقائق خاصية حامية لضاغط املضخة الحرارية .يعمل
ذلك عىل إطالة عمر الضاغط عن طريق عدم السامح بالعمل والتوقف بصورة دورية
متصلة( ،بضبط نقطة إعداد عليا وسفىل حول درجة الحرارة الفعلية) .وقت العد
التنازيل يكون بالدقائق والثواين.
RESTART DELAY
REMAINING = 5:00

الوقت املتبقي لتأخري
إعادة التشغيل = 5:00

 .3مؤقت تأخري إزالة الصقيع
مؤقت مدته خمس عرشة دقيقة عندما تكون املضخة الحرارية يف عملية إزالة الصقيع .وقت
العد التنازيل يكون بالدقائق والثواين .انظر قسم إزالة الصقيع يف الصفحة  22للحصول عىل
مزيد من التفاصيل.
DEFROST DELAY
REMAINING = 15:00

الوقت املتبقي لتأخري
إزالة الصقيع = 15:00

 .4تأخري بدء تشغيل املضخة
مؤقت مدته من ساعة إىل أربع ساعات يستخدم مع خاصية اإلعداد اآليل .يعد الوقت تنازل ًيا
إىل أن تقوم لوحة التحكم بتنشيط املالمس الداخيل يف املضخة الحرارية ليك تعمل .وقت العد
التنازيل يكون بالساعات والدقائق .راجع قسم اإلعداد اآليل للحصول عىل مزيد من التفاصيل.
PUMP START DELAY
REMAINING 4:00

الوقت املتبقي لتأخري
بدء تشغيل املضخة = 4:00

 .5مؤقت تشغيل املضخة الحرارية
هذه هي خاصية املؤقت القابل للتعديل للسامح للمضخة الحرارية بتشغيل (الضوء
األخرض  )ONملدة محددة مسبقا من الوقت ومن ثم إيقاف (الضوء األخرض .)OFF
خالل اإلطار الزمني املحدد يكون الضوء األخرض يف وضع التشغيل  ،ONكام تكون
وظائف املضخة يف وضع التشغيل العادي و/أو يستطيع املشغل تغيري نقاط الضبط،
الوظائف ،وما إىل ذلك ،كام سينطفيء ضوء املضخة الحرارية وستبقى املضخة الحرارية
مغلقة حتى انتهاء الوقت.
HEAT PUMP RUNTIME
REMAINING = NONE

وقت التشغيل املتبقي
للمضخة الحرارية = ال يوجد

HIGH WATER TEMP
(درجة حرارة املياه مرتفعة)

LOW WATER TEMP
(درجة حرارة املياه منخفضة)
LOW WATER FLOW
(تدفق املياه منخفض)
REMOTE POOL
( SPAتحكم عن بعد ىف حويض
السباحة واالستحامم)
WATER THERM
( SHORTقرص ىف املقاوم
الحراري للمياه)
WATER THERM
( OPENفتح املقاومة الحرارية
للمياه)
SUCTION TH
( SHORTقرص يف املقاومة
الحرارية للشفط)

درجة حرارة املياه أعىل من  108درجة (42
درجة مئوية).

درجة حرارة املياه أدىن من  40درجة ( 4درجة
مئوية).

مفتاح الضغط الذي يستشعر تدفق املياه مفتوح.

تم تنشيط مدخالت التحكم عن بعد يف مرحل
حوض السباحة وحوض االستحامم م ًعا.

حدث قرص يف دائرة املقاومة الحرارية (ثرمستور)
الخاصة بدرجة حرارة املياه.
دائرة املقاومة الحرارية (ثرمستور) الخاصة بدرجة
حرارة املياه مفتوحة.

حدث قرص يف دائرة املقاومة الحرارية (ثرمستور)
الخاصة بإزالة الصقيع.
دائرة املقاومة الحرارية (ثرمستور) الخاصة بإزالة

SUCTION TH OPEN
(املقاومة الحرارية للشفط مفتوحة)

الصقيع مفتوحة.

BROWNOUT

جهد املصدر الكهريب  24فولت تيار متناوب
الداخل إىل لوحة التحكم منخفض.

HIGH REFRIG
(ضغط املربد عالٍ )

مفتاح الضغط املرتفع للمربد مفتوح.

LOW REFRIG
(ضغط املربد منخفض)

مفتاح الضغط املنخفض للمربد مفتوح.

SERIAL COMM LOST
(تسلسل االتصاالت املفقودة)

مل تتلق لوحة الضبط رسالة من وحدة التحكم اآليل
ملدة دقيقتني ( )2دقيقة.
تشري إىل حدوث  5أخطاء يف ساعة واحدة .سيتم

FIVE ALARMS
(خمسة تنبيهات)

مسح هذا الخطأ تلقائيًا خالل ساعة واحدة أو ميكن
مسحه يدويًا بالضغط عىل زر ON/OFF
(تشغيل/إيقاف تشغيل).
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دليل شجرة قامئة الخدمة

التنقل يف شاشات فامئة الخدمة

SERVICE
MENU TREE

اضغط عىل سهم ( Upأعىل) و( Downأسفل) يف نفس الوقت .أثناء التواجد يف شاشة
( Operator Setup Menuقامئة إعداد املشغل) ،سيتم عرض الشاشة الرئيسية إذا مل
يتم تحديد أي نشاط بعد  15ثانية.

(اضغط عىل سهمي ( UPأعىل) و( DOWNأسفل) يف نفس الوقت).
LANGUAGE - IDIOMA - LANGUE
ENGLISH / ESPANOL / FRANCAIS

 .1تحديد اللغة
عرض اللغة املحددة .حدد إما اإلنجليزية أو العربية أو األسبانية أو الفرنسية باستخدام
سهمي ( UPأعىل) و( DOWNأسفل)

SOFTWARE VERSION
____ REV.

 .2مراجعة الربامج
يعرض مستوى مراجعة الربامج املحملة عىل لوحة الضبط.

INTELL ADDRESS
ADDRESS = 1-16

**

 .3عنوان Intell
يجب أن يطابق عنوان اتصاالت املضخة الحرارية  RS-485العنوان املستخدم يف وحدة
التحكم اآللية بـ  IntelliTouchأو  EasyTouchاملتصلة معها .قابل للتعديل
من  1إىل  16باستخدام سهمي ( UPأعىل) و( DOWNأسفل).

PUMP START TIME
TIME = 1 - 4 HRS

PUMP START DELAY
TIME = 0 - 5 MINS

**

TEMPERATURE SCALE
FAHRENHEIT / CELSIUS

 .5تأجيل بدء الضخ
يعرض الفرتة الزمنية بني بدء دورات املضخة الحرارية .قابل للتعديل من  0إىل  5دقائق
باستخدام سهمي ( UPأعىل) و( DOWNأسفل).

WATER TEMP OFFSET
OFFSET = -2 TO +2

 .6مقياس درجة الحرارة
يحدد ما إذا كان سيتم عرض القراءة الفعلية لدرجة حرارة املاء ونقطة الضبط بالدرجات
الفهرنهيتية أو املئوية .يتم التعديل بني الدرجة الفهرنهيتية أو املئوية باستخدام سهمي
( UPأعىل) و( DOWNأسفل).

DEFROST
ENABLE / DISABLE

AUTOSET
ENABLE / DISABLE

 .7موازنة درجة الحرارة
ضبط درجة حرارة املاء التي تم قياسها ألعىل أو ألسفل للسامح للمشغل مبطابقة درجة
حرارة املضخة الحرارية امعروضة مع جهاز رصد درجة الحرارة عن بعد .ميكن تنويع
املوازنة من  -2إىل  +2باستخدام.سهمي ( UPأعىل) و( DOWNأسفل).

EXTEND
ENABLE / DISABLE

†

††

 .8شاشة التذويب
تسمح للمستخدم بتمكني  /تعطيل خاصية التذويب.

WF HP LP PL SP
1
1
1
0
0

 .9شاشة الضبط اآليل
تسمح للمستخدم بتمكني  /تعطيل خاصية الضبط اآليل.

FAN COMP PMP REV
1
1
1
0

 .10شاشة التمديد
تسمح للمستخدم بتمكني  /تعطيل خاصية التمديد.

TEMP. RECORD
HOUR # ___ ___°F

†
††

RUN TIMES/COUNTS
OR
TO VIEW

PRESS POOL/SPA
TO EXIT SETUP

** لن تظهر القامئة إال إذا تم متكني الضبط اآليل أو متكني التمديد يف قامئة الخدمة.

†

††

حالة اإلدخال
 = WFمفتاح تدفق الماء
 = HPمفتاح ضغط المبرد المرتفع
 = LPمفتاح ضغط المبرد المنخفض
 = PLالتحكم عن بعد في حوض السباحة
 = SPالتحكم عن بعد في حوض االستحمام
حالة الخرج
 – FANالمروحة
 – COMPالضاغط
 – PMPمضخة الترشيح
 = PMPالمضخة
 = REVالصمام العاكس

 .4وقت بدء الضخ
يعرض وقت إغالق املضخة الحرارية لقاطع الضبط اآليل لبدء مضخة الفلرت .قابل للتعديل
من  1إىل  4باستخدام سهمي ( UPأعىل) و( DOWNأسفل).

يعرض الرقم ( )1عندما يكون المدخل/
المخرج المرتبط في وضع التشغيل
ويعرض الرقم ( صفر) عندما يكون
المدخل/المخرج المرتبط في وضع
إيقاف التشغيل.

 .11شاشة الدخل وشاشة الخرج
شاشات الدخل والخرج هي شاشات عرض تشخيصية تعرض وضع مستشعرات الدخل
وأجهزة الخرج .يتم عرض الرقم واحد ( )1عندما يعمل الدخل  /الخرج الخاص به ،كام يتم
عرض صفر ( )0عندما يتوقف الدخل  /الخرج الخاص به عن العمل.
 .12تسجيل درجة الحرارة وعدادات وقت التشغيل
تعرض هذه الشاشات قامئة ضواغط ومراوح وأوقات تشغيل الصاممات ،إىل جانب سجل
درجات حرارة املياه .يتم توفري هذه املعلومات بحيث ميكن للمستخدم تتبع األداء
واستكشاف األخطاء وإصالحها.بسهولة
 .13الخروج من التثبيت
يؤدي الضغط عىل زر حامم السباحة أو حامم سبا أثناء العرض إىل العودة إىل شاشة عرض
حامم السباحة أو حامم سبا أو تشغيل الشاشة حسب االقتضاء.
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مقاييس درجة الحرارة  C˚ -أو ˚F

عدادات وقت التشغيل

ميكن للوحة التحكم أن تعرض درجات الحرارة بدرجات الفهرنهايت أو الدرجات املئوية .ميكن
تغيري مقياس درجة الحرارة املستخدم من ( Operator Setup Menu Treeشجرة
قامئة إعداد املشغل) كام هو وارد أدناه:

يتم رسد تفاصيل اختصارات وقت تشغيل العداد أدناه:

1.اضغط عىل سهم ( UPأعىل) وسهم ( DOWNأسفل) يف نفس الوقت .ستظهر شاشة
( Language Selectionاختيار اللغة).
2.اضغط عىل زر ( MENU SELECTاختيار القامئة) بصورة متكررة حتى يتم
عرض شاشة ( Temperature Scaleمقياس درجة الحرارة).
3.بعد ذلك اضغط عىل سهم ( UPأعىل) أو سهم ( DOWNأسفل) للتبديل بني خياري
( Fahrenheitفهرنهايت) و( Celsiusمئوي) .الخيار األخري املوضح يف الشاشة
سيكون نشطًا.

معادلة درجة حرارة املاء
توفر لوحة التحكم القدرة عىل زيادة درجة حرارة املياه التي تم قياسها أو تقليلها مبقدار
درجتني.
لتغيري معادلة درجة الحرارة:
1.اضغط عىل سهم ( UPأعىل) وسهم ( DOWNأسفل) يف نفس الوقت.
2.اضغط عىل زر ( MENU SELECTاختيار القامئة) بصورة متكررة حتى يتم
عرض شاشة ( Temperature Offsetمعادلة درجة الحرارة).
3.اضغط عىل سهم ( UPأعىل) أو سهم ( DOWNأسفل) الختيار املعادلة املرغوبة.
الرقم األخري املوضح يف الشاشة سيكون نشطًا.
TEMP OFFSET
OFFSET = -2 TO +2

معادلة درجة الحرارة:

املعادلة =  -2إىل +2

قفل لوحة التحكم
 .1قفل لوحة التحكم يف املضخة الحرارية – ملنع الضبط غري املرغوب فيه أو التالعب يف
إعدادات املضخة الحرارية ،ميكن قفل لوحة التحكم .ومبجرد أن يتم قفلها ،فستعرض الشاشة
عند الضغط عىل أي زر العبارة التالية::
HEAT PUMP
CONTROLS LOCKED

قفل لوحة التحكم
يف املضخة الحرارية

•

لتنشيط قفل لوحة التحكم ،اضغط عىل زر ( MENU SELECTاختيار
القامئة) وزر ( POOL/SPAحوض السباحة/حوض االستحامم) يف نفس الوقت.

•

إللغاء قفل لوحة التحكم ،اضغط عىل زر ( MENU SELECTاختيار القامئة)
وزر ( POOL/SPAحوض السباحة/حوض االستحامم) يف نفس الوقت.
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( = COMPالضاغط)
( FANمروحة) = (مروة تبخري)
( REV VLVصامم عاكس) = (صامم عاكس (دورة التربيد))
( FLT PMPمضخة الفلرت) = (مضخة الفلرت (خاصية التمديد/الضبط اآليل))
( DEFROSTالتذويب) = (خاصية التذويب)
( RUN TIMEزمن التشغيل) = الوقت الكيل للدورة الحالية
( LOG TIMEسجل الوقت) = الوقت املرتاكم من جميع الدورات منذ آخر مرة تم تشغيل
الوحدة بها
( CYCLESالدورات) = عدد الدورات منذ آخر مرة لتشغيل الوحدة
( WARRANTY HOURSساعات الضامن) = الوقت املرتاكم لجميع الدورات خالل
عمر الوحدة
( WARRANTY CYCLESدورات الضامن) = عدد الدورات خالل عمر الوحدة
اضغط عىل سهمي ( UPأعىل) و( DOWNأسفل) للتنقل عرب املؤقتات والعدادات .تقدِّم
الشاشة األخرية خيارا إلعادة ضبط الوقت وسجل الوقت وعدادات الدورات .ال ميكن إعادة ضبط
ساعات الضامن وعداد دورات الضامن.
دورة إزالة الصقيع
عند درجات الهواء التي تقارب  50درجة فهرنهايت ،قد تدخل املضخة الحرارية يف دورة إزالة الصقيع.
تبدأ دورة إزالة الصقيع عندما يكتشف املستشعر املوجود عىل املبخر أن درجة حرارة املربد انخفضت
أدىن من نقطة إعداد إزالة الصقيع .يف هذا الوقت ،سيتوقف ضاغط املضخة الحرارية عن العمل.
ستستمر مروحة مبخر املضخة الحرارية يف العمل ،وستسحب الهواء عرب زعانف املبخر ملدة  15دقيقة.
وإذا اكتشف مستشعر درجة الحرارة  ،يف نهاية الخمس عرشة دقيقة ،أن درجة الحرارة أعىل من 44
درجة فهرنهايت فسيقوم الضاغط بإعادة التشغيل .وإال فستقفل الوحدة.
ونظ ًرا ألن كفاءة املضخة الحرارية تقل بانخفاض درجة حرارة الهواء ،فإنه يفضل تشغيل املضخة
الحرارية خالل األوقات األكرث دفئًا خالل اليوم .ونتيجة لذلك ،يجب أال يتم تشغيل الوحدة خالل
أبرد األوقات خالل اليوم ،أو عندما تنخفض درجة حرارة الهواء إىل أدىن من  45درجة فهرنهايت.
لوحة التحكم الرئيسية يف
املضخة الحرارية
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الصيانة

بدء التشغيل يف فصل الربيع

كيمياء املياه

يعد التوازن الكيميايئ الصحيح أم ًرا رضوريًا من أجل االستحامم الصحي باإلضافة إىل ضامن إطالة
فرتة استخدام املضخة الحرارية.

إذا كان قد تم تهيئة مضختك الحرارية لفصل الشتاء ،فقم بتنفيذ الخطوات التالية عند بدء تشغيل
النظام يف فصل الربيع:

احرص عىل الحفاظ عىل مستويات الرتكيز املعادن واملواد الكيميائية ضمن القيم املوضحة يف الجدول
 .1عدم الحفاظ عىل كيمياء املياه الصحيحة قد يؤدي إىل تلف املضخة الحرارية وقد يلغي الضامن.

اكشف الغطاء عن املضخة الحرارية وافحص سطحها العلوي وجانبيها بحثًا عن أي مخلفات
أو مشاكل يف الهيكل.
افصل وصلتي دخل وخرج املياه املوجودتني يف اللوحة األمامية السفىل باملضخة الحرارية.
قم بتشغيل مضخة الرتشيح إلمداد املياه إىل املضخة الحرارية .افتح صامم رصف هواء املرشح
وقم بتدوير املياه عرب النظام ملدة كافية لترصيف الهواء بالكامل من نظام حوض السباحة.
افحص بحثًا عن ترسبات داخل املضخة الحرارية وحولها.
أغلق القدرة الكهربية عن املضخة الحرارية من لوحة القاطع الرئيسية.

نطاقات كيمياء املياه املثالية
اختبار

املستوى املوىص به

.1
.2
.3

كلور حر أو

 1.0إىل  3.0جزء يف املليون ( 3.0إىل 5.0
يف حوض االستحامم)

.4

برومني

 2.0إىل  4.0جزء يف املليون ( 3.0إىل 5.0
يف حوض االستحامم)

الفحص والصيانة

درجة الحموضة pH

 7.4إىل 7.6

إجاميل القلوية )(TA

كالسيوم وليثيوم وهيدروكلوريت  80إىل  100جزء يف املليون
الصوديوم

إجاميل القلوية )(TA

ثنايئ كلور الصوديوم وثاليث الكلور وغاز  100إىل  120جزء يف املليون
الكلور ومركبات الربومني

صالبة الكالسيوم )(CH
حمض السيانوريك
إجاميل املواد الصلبة املذابة )(TDS
النحاس

 200إىل  400جزء يف املليون
 30إىل  50جزء يف املليون
أقل من  2000جزء يف املليون
 0جزء يف املليون

* مستويات الرتكيز مأخوذة من ""Basic Pool and Spa Technology
املنشورة من ِقبل املعهد الوطني ألحواض السباحة وأحواض االستحامم (.)NSPI

التجهيز لفصل الشتاء
قد يؤدي الفشل يف فصل الشتاء بشكل صحيح إىل تلف املعدات وإلغاء
الضامن .تأكد من فصل كل من مدخل ومخرج التيار متا ًما عن املضخة
الحرارية وأن وصالت السباكة موضوعة بحيث ميكن ترصيف املياه بحرية من املضخة الحرارية.

تم تصميم املضخات الحرارية من  Pentairوتصنيعها لتوفري فرتة أداء طويلة عند تركيبها وتشغيلها
بطريقة صحيحة يف الظروف العادية.
تعد الفحوصات الدورية مهمة لجعل املضخة الحرارية الخاصة بك تعمل بأمان وفعالية عىل مدار
السنني .عدم صيانة وحدتك بطريقة صحيحة قد يلغي الضامن.

عمليات الفحص من قبل املالك
تويص  Pentairبأن تفحص املضخة الحرارية الخاصة بك بصورة مستمرة وخاصة بعد الظروف
الجوية غري العادية .اإلرشادات الرئيسية التالية مقرتحة لعملية الفحص التي ستقوم بها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

احرص عىل أن تكون واجهة الوحدة ميكن الوصول إليها إلجراء عمليات الصيانة يف املستقبل.
حافظ عىل السطح العلوي واملناطق املجاورة للمضخة الحرارية خالية من املخلفات.
حافظ عىل تقليم جميع النباتات والشجريات وعىل أن تكون بعيدة عن املضخة الحرارية.
امنع رؤوس رشاشات العشب من رش املياه عىل املضخة الحرارية ملنع الصدأ والتلف .استخدم
مجرفة عند الحاجة.
إذا كانت الوحدة مركبة أسفل سقف شديد االنحدار أو أسفل سقف بدون بالوعة ،فإنه يجب
تركيب بالوعة أو تحويلة ملنع انسكاب املياه الزائدة داخل الوحدة.
ال تستخدم هذه املضخة الحرارية إذا كان أي جزء منها تحت املاء .اتصل عىل الفور بفني مختص
مؤهل لفحص املضخة الحرارية واستبدال أي جزء من أجزاء النظام التي تعرضت للغمر.

تابع إىل الصفحة التالية لالطالع عىل "عمليات الفحص من ِقبل املالك"

يف املناطق التي تصل فيها درجات الحرارة إىل التجمد ،يجب عليك حامية املضخة واملرشح واملضخة
الحرارية من أحوال الطقس .نفذ الخطوات التالية لترصيف املضخة الحرارية بالكامل،
.1
.2
.3
.4

أغلق القدرة الكهربية عن املضخة الحرارية من لوحة القاطع الرئيسية.
أغلق إمداد املياه الداخل إىل املضخة الحرارية.
افصل مدخل املياه ونقابات املخرج املوجودة عىل جانبي املضخة الحرارية.
قم بتغطية سطح املضخة الحرارية فقط ملنع املخلفات من السقوط داخل الوحدة .ال تغطي
جانبي املضخة الحرارية بأي مادة بالستيكية أو أي مادة أخرى تقوم باحتجاز الحرارة أو
الرطوبة داخل الوحدة.

فصل الشتاء اتصاالت السباكة
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عمليات الفحص من قبل املالك ،يتبع

الصيانة والخدمة االحرتافية

سينتج عن املضخة الحرارية تكثيف (مياه) أثناء عملها .قاعدة املضخة الحرارية مصممة للسامح
بخروج التكثيف عرب منفذ الترصيف السفيل أثناء عمل الوحدة .سيزداد التكثيف مع زيادة مستوى
رطوبة الهواء الخارجي .افحص ما ييل عىل فرتات منتظمة لضامن الترصيف الصحيح للتكثيف:

يعتمد الحد األقىص لخرج حرارة املضخة الحرارية وفعاليتها عىل جودة املكونات الرئيسية املستخدمة
وأدائها .كام أن للظروف البيئية نفس القدر من األهمية (مثل  ،درجة حرارة الهواء والرطوبة ودرجة
حرارة املياه والرياح).

 .1افحص بالنظر منافذ الترصيف السفلية وامسحها من أي مخلفات قد تسد املنافذ.
 .2حافظ عىل منطقة ترصيف تدفق الهواء العلوية ومنطقة سحب تدفق الهواء خاليتني من
أية مخلفات حتى ال يكون تدفق الهواء إىل املضخة الحرارية مقيدًا .يحب أال يرتاكم هواء
ترصيف املربد من أعىل وأن يتم سحبه إىل ملفات سحب الهواء الجانبية.
 .3احرص عىل أن يكون رصف التكثيف موج ًها بطريقة صحيحة بعيدًا عن وسادة امل ُ ِعدّة ملنعه
من إتالف الوسادة.
 .4احرص عىل عدم توحل مياه التكثيف داخل املضخة الحرارية.
خالل التشغيل العادي ،تصدر املضخة الحرارية من ثالثة إىل خمسة جالونات من ناتج التكثيف يف
الساعة .إذا كان ترصيف التكثيف أعىل من هذا النطاق أو إذا استمرت املياه يف الرصف من القاعدة
أثناء عدم تشغيل املضخة الحرارية ملدة تزيد عن الساعة ،فقد ينم هذا عن حدوث ترسب يف السباكة
الداخلية .اتصل بفني مضخات حرارية مؤهل لفحص املشكلة.

للحفاظ عىل أقىص مستوى لألداء والفعالية ،حافظ عىل ملف الهواء نظيفًا من األوساخ واملخلفات.
يوىص بتنظيف ملف الهواء مرة واحدة يف العام عن طريق تنظيف امللف بهواء مضغوط أو تنظيفه
باستخدام خرطوم الحديقة.
يجب توخي الحذر ليك ال تثني زعانف امللف حيث إن ذلك سيقيد تدفق الهواء ويقلل من أداء
املضخة الحرارية الخاصة بك .ال تستخدم منظفًا يسبب ضغطًا عىل هذه الوحدة.
يجب صيانة املضخة الحرارية مرة واحدة عىل األقل يف السنة بواسطة فني مؤهل للحفاظ عىل أفضل
أداء وفعالية .ويجب إيقاف تشغيل الوحدة أثناء الصيانة.

دورة التسخني النموذجية
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معلومات فنية
اإلمداد الكهريب  -متطلبات الفولطية:
اﻟﻄﺮازات

70

90

110

120

120 H/C

140

140 H/C

120C

140C

208-230/1/60

208-230/1/60

208-230/1/60

208-230/1/60

208-230/1/60

208-230/1/60

208-230/1/60

208-230/3/60

208-230/3/60

أﻗﻞ ﺳﻌﺔ أﻣﺒﻴﺮیﺔ ﻟﻠﺪاﺋﺮة

33

40

42

42

42

43

43

34

35

اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺏﻪ ﻟﻠﻤﻨﺼﻬﺮ

اﻟﻔﻮﻟﻄﻴﺔ/اﻟﻄﻮر/هﺮﺗﺰ

40

50

50

50

50

50

50

50

50

50

60

70

70

70

70

70

60

60

ﺿﺎﻏﻂ/ﻣﺤﺮك اﻟﻤﺮوﺡﺔ /ﺗﻴﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﻨﻈﺎم
RLA

25/2/27

31/2/33

32/2/34

32/2/34

32/2/34

26/2/28

26/3/29

ﺿﺎﻏﻂ/ﻣﺤﺮك اﻟﻤﺮوﺡﺔ /ﺗﻴﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﻨﻈﺎم
LRA

134/4/138

178/4/182

148/4/152

185/4/189

185/4/189

185/11/196

185/11/196

190/4/194

190/11/201

ﺿﺎﻏﻂ/ﻣﺤﺮك اﻟﻤﺮوﺡﺔ /ﺗﻴﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﻨﻈﺎم
MCC

39/NA/NA

49/NA/NA

50/NA/NA

50/NA/NA

50/NA/NA

50/NA/NA

50/NA/NA

39/NA/NA

39/NA/NA

75,000

90,000

110,000

127,000

125,000

145,000

140,000

122,000

140,000

5.9

5.8

6.1

5.7

5.5

5.8

5.6

5.5

5.7

3.8

4.6

5.3

6.5

6.6

7.2

7.3

6.5

7.1

أﻗﺼﻰ ﺡﺠﻢ ﻟﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﻨﺼﻬﺮ

اﻟﺴﻌﺔ )وﺡﺪة ﺡﺮاریﺔ ﺏﺮیﻄﺎﻥﻴﺔ /اﻟﺴﺎﻋﺔ( * 80A-80RH-80W
* COP 80A-80RH-80W
ﻗﻮة اﻟﺪﺧﻞ ،آﻴﻠﻮ وات ) * (80A-80RH-80W
اﻟﺘﻴﺎر ﺏﺎﻷﻣﺒﻴﺮ ) *( 80A-80RH-80W
اﻟﺴﻌﺔ )وﺡﺪة ﺡﺮاریﺔ ﺏﺮیﻄﺎﻥﻴﺔ /اﻟﺴﺎﻋﺔ( ** 80A-62RH-80W
** COP 80A-62RH-80W
ﻗﻮة اﻟﺪﺧﻞ ،آﻴﻠﻮ وات ) * (80A-80RH-80W

18

21

26

30

31

70,000

85,000

101,000

120,000

118,000

5.7

5.6

5.8

5.5

5.3

اﻟﺘﻴﺎر ﺏﺎﻷﻣﺒﻴﺮ ) *( 80A-80RH-80W

4.5

5.1

6.4

6.5

7.0

7.2

17

20

25

29

30

32

33

19

50,000

60,000

70,000

80,000

80,000

85,000

76,000

85,000

4

4

4

4

4

4

4

4

وزن اﻟﺸﺤﻦ )رﻃﻞ( ****

90,000
4

4.4

5.3

6

6

6.4

6.2

5.7

6.2

17

19

24

27

28

29

29

18

21

250

250

270

270

278

320

320

280

320

"

ﺡﺠﻢ اﻟﺸﺤﻦ )ﻃﻮل ×ﻋﺮض ×ارﺗﻔﺎع(

5.4

5.3

5.5

6.3

3.6

اﻟﺘﻴﺎر ﺏﺎﻷﻣﺒﻴﺮ )*(50A-80RH-80W

5.6

132,000

114,000

21

*** COP 50A-63RH-80W
ﻗﻮة اﻟﺪﺧﻞ ،آﻴﻠﻮ وات ) * (50A-63RH-80W

33

135,000

34

19

21
130,000

7.0

3.6

اﻟﺴﻌﺔ )وﺡﺪة ﺡﺮاریﺔ ﺏﺮیﻄﺎﻥﻴﺔ /اﻟﺴﺎﻋﺔ( *** 50A-63RH-80W

32/3/35

32/3/35

"

"

43x34x39

"

"

"

43x34x39

"

"

"

43x34x51

"

"

43x34x51

*  :80A-80RH-80Wدرجة حرارة الهواء  80فهرنهايت %80 ،رطوبة نسبية ،درجة حرارة دخل املياه  °80فهرنهايت
**  :80A-62RH-80Wدرجة حرارة الهواء  80فهرنهايت %62 ،رطوبة نسبية ،درجة حرارة دخل املياه  °80فهرنهايت
***  :50A-63RH-80Wدرجة حرارة الهواء  50فهرنهايت %63 ،رطوبة نسبية ،درجة حرارة دخل املياه  °80فهرنهايت
**** أضف  50رطالً للمنصة والعبوة.
 = COPمعامل األداء

* جدول مقاومة درجة الحرارة

"

"

"

43x34x51

"

"

"

43x34x46

"

"

"

43x34x46

"

"

"

43x34x51

"

"

"

43x34x46

إذا انخفضت الفولطية إىل أقل من  208فولط ،ميكن أن يتسبب ذلك يف تلف املضخة
الحرارية وإبطال الضامن .اتخذ الخضوات املالمئة للتأكد من املستوى الصحيح للفولطية
يف املضخة الحرارية أثناء التشغيل.

°C

أوم

°C

أوم

°C

أوم

°C

أوم

°C

أوم

0

85,387

10,5

19,377

19

13,136

27,2

9,076

35,6

6,382

-13

62,479

11

18,870

19,4

12,809

28

8,861

36

6,238

-7

46,225

12

18,377

20

12,491

28,3

8,651

37

6,097

-2

34,561

12,2

17,899

20,5

12,182

29

8,447

37,2

5 960

4,4

26,100

13

17,435

21

11,882

29,4

8,249

38

5,827

5

25,391

13,3

16,985

22

11,589

30

8,056

38,3

5,697

6,1

24,704

14

16,548

22,2

11,305

30,6

7,867

39

5,570

6,7

24,037

14,4

16,123

23

11,029

31,1

7,684

39,4

5,446

7

23,391

15

15,711

23,3

0,761

32

7,506

40

5,326

7,2

22,764

16

15,310

24

10,500

32,2

7,333

40,6

5,208

8

22,156

16,1

14,921

24,4

10,246

33

7,164

41

5,094

8,3

21,566

17

14,543

25

9,999

33,3

6,999

41,7

4,982

9

20,993

17,2

14,176

26

9,758

34

6,839

42

4,873

9,4

20,438

18

13,820

26,1

9,525

34,4

6,683

43,3

4,664

10

19,900

18,3

13,473

27

9,297

35

6,530

50

3,758
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يجب استخدام الجدول التايل عن طريق أفراد مدربني لخدمة تكييف الهواء والتربيد.
يجب أال يتم استخدام الجدول أدناه لضبط الشحن يف النظام.
يجب أال يتم استخدام الجدول أدناه لضبط الشحنة يف النظام.
قد ال يكون االستقراء الداخيل أو الخارجي لبيانات الجدول مناسبًا إال عند توافقها بصورة كبرية مع الظروف املحيطة وظروف تدفق املياه.
ً
ﺟﺎﻟﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
ﻣﻴﺎﻩ 80 :ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ50-45 ،
ﻫﻮﺍء 80 :ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ %80 ،ﺭﻃﻮﺑﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ
ﺇﺣﻤﺎء
ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ )ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺸﻔﻂ )ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻴﺎﺱ
ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ
)ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ(
ﺭﻃﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ(
ﺭﻃﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ(

HP500
HP700
HP900
HP1200
HP1200R
UltraTemp 70
UltraTemp 90
UltraTemp 110
UltraTemp 120
UltraTemp 120 H/C
UltraTemp 140
UltraTemp 140 H/C
UltraTemp 120C
UltraTemp 140C

359
348
355
367
367
329
340
343
350
378
352
377
354
365

134
132
142
141
141
156
147
164
157
157
168
170
150
168

14
14
10
8
8
19
20
11
9
10
12
10
12
13

HP500
HP700
HP900
HP1200
HP1200R
UltraTemp 70
UltraTemp 90
UltraTemp 110
UltraTemp 120
UltraTemp 120 H/C
UltraTemp 140
UltraTemp 140 H/C
UltraTemp 120C
UltraTemp 140C

352
341
348
360
360
323
330
337
344
368
345
369
346
358

125
123
132
131
131
149
138
153
146
146
158
158
146
160

11
11
8
6
6
17
18
9
7
8
10
10
10
11

ً
ﺟﺎﻟﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
ﻣﻴﺎﻩ 80 :ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ50-45 ،
ﻫﻮﺍء 50 :ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ %63 ،ﺭﻃﻮﺑﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ
ﺇﺣﻤﺎء
ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ )ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺸﻔﻂ )ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻴﺎﺱ
ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ
)ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ(
ﺭﻃﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ(
ﺭﻃﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ(

HP500
HP700
HP900
HP1200
HP1200R
UltraTemp 70
UltraTemp 90
UltraTemp 110
UltraTemp 120
UltraTemp 120 H/C
UltraTemp 140
UltraTemp 140 H/C
UltraTemp 120C
UltraTemp 140C

330
320
325
322
322
313
312
324
330
336
325
327
318
320

83
81
85
86
86
97
93
92
90
90
98
100
89
97

5
4
4
3
3
7
4
4
3
3
3
3
4
4

HP500
HP700
HP900
HP1200
HP1200R
UltraTemp 70
UltraTemp 90
UltraTemp 110
UltraTemp 120
UltraTemp 120 H/C
UltraTemp 140
UltraTemp 140 H/C
UltraTemp 120C
UltraTemp 140C

457
445
450
478
478
430
440
453
450
474
461
465
450
463

137
142
141
135
135
164
152
159
152
152
163
165
150
165

7
8
5
6
6
11
8
5
4
4
8
6
7
8

ً
ﺟﺎﻟﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
ﻣﻴﺎﻩ 104 :ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ50-45 ،
ﻫﻮﺍء 80 :ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ %63 ،ﺭﻃﻮﺑﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ
ﺇﺣﻤﺎء
ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ )ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺸﻔﻂ )ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻴﺎﺱ
ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ
)ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ(
ﺭﻃﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ(
ﺭﻃﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ(

ً
ﺟﺎﻟﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
ﻣﻴﺎﻩ 80 :ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ50-45 ،
ﻫﻮﺍء 80 :ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ %63 ،ﺭﻃﻮﺑﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ
ﺇﺣﻤﺎء
ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ )ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺸﻔﻂ )ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻴﺎﺱ
ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ
)ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ(
ﺭﻃﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ(
ﺭﻃﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ(

 = RHالرطوبة النسبية

اﻧﺨﻔﺎض ﺿﻐﻂ اﳌﻀﺨﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ

10

UltraTemp 110, 120,
140, 120C, 120 H/C,
140H/C, 140C

9

7

UltraTemp 90
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4

UltraTemp 70

3
2
1
120

110

100

90

80

70

60

50

ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ )ﺟﺎﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ(
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تحري األعطال وإصالحها
خطر التعرض إىل صدمة كهربية أو صعق كهريب.

الرتكيب غري الصحيح سيخلق مخاطر كهربية قد تؤدي إىل الوفاة أو حدوث إصابة خطرية إىل مستخدمي أو عامل تركيب حوض السباحة أو أي أشخاص آخرين بسبب الصدمة الكهربية كام أنها
قد تتسبب يف تلف امللكية .ال تحاول القيام بأي أعامل ضبط داخلية يف السخان.

 .1حافظ عىل يديك وشعرك بعيدًا عن شفرات املروحة لتجنب اإلصابة..
 .2إذا مل تكن عىل دراية بنظام ترشيح حامم السباحة والسخان:
ال تحاول القيام بالضبط أو بالصيانة بدون استشارة املوزع الذي تتعامل معه أو املتعهد املتخصص بتكييف الهواء
اقرأ دليل الرتكيب واملستخدم بالكامل قبل محاولة استخدام السخان أو نظام ترشيح حوض السباحة يجب ضبط مفتاح ضغط املياه إليقاف تشغيل السخان عندما تكون املضخة يف
وضع اإليقاف .إعداد املفتاح لإلغالق عند مستوى منخفض للغاية من التدفق قد يؤدي إىل تلف الجهاز .اضبط املفتاح إليقاف تشغيل السخان ،وليس لتشغيله.
أغلق القدرة الداخلة إىل الوحدة قبل الرشوع يف الصيانة أو اإلصالح.

مالحظة :يجب أن تتم أي عملية صيانة بواسطة شخص من رشكة صيانة معتمدة.
حالة الخطأ

السبب املحتمل

اإلجراء التصحيحي

تنبيه ( HIGH WATER TEMPدرجة حرارة املياه
مرتفعة):
درجة حرارة املياه أعىل من  108درجة فهرنهايت ( 42درجة
مئوية).

مقاومة حرارية (ثرمستور) تالفة أو لوحة تحكم تالفة.

اخترب درجة حرارة املياه ملعرفة إذا ما كانت صحيحة ،إذا مل تكن كذلك ،فاستخدم اختبار
مقاومة الـ  10كيلو أوم للتحقق من سالمة املقاومة الحرارية (الرثمستور) .استبدله إذا كان
تالفاً .إذا مل يكن تالفاً ،فاستبدل لوحة التحكم.

تنبيه ( LOW WATER TEMPدرجة حرارة املياه
منخفضة) :درجة حرارة املياه أدىن من  40درجة فهرنهايت4( .

مقاومة حرارية (ثرمستور) تالفة أو لوحة تحكم تالفة.
يتسبب االتساخ يف تقصري الوصالت.

اخترب درجة حرارة املياه ملعرفة إذا ما كانت صحيحة ،إذا مل تكن كذلك ،فاستخدم اختبار
مقاومة الـ  10كيلو أوم للتحقق من سالمة املقاومة الحرارية (الرثمستور) .استبدله إذا كان
تالفاً .إذا مل يكن تالفاً ،فاستبدل لوحة التحكم.

*

درجة مئوية).

تنبيه ( LOW WATER FLOWتدفق مياه منخفض):
مفتاح الضغط الذي يستشعر تدفق املياه مفتوح.

*

قم بإزالة االتساخ أو استبدل لوحة الدائرة املطبوعة.
مضخة تدوير املياه ال تعمل.
تدفق مياه غري ٍ
كاف.

تحقق من أن مضخة تدوير املياه يف وضع التشغيل.
مرشحات متسخة أو بالية أو مرشحات النسائل مسدودة .تحقق من نظافة املرشح ،واغسله
يف االتجاه العكيس عند الرضورة لتنظيف نظام الرتشيح بالكامل أو استبدل عنرص املرشح
عند الحاجة .افحص دافعة املضخة ونظفها .اضبط صاممات السباكة .أصلح ترسبات
هواء السحب.

صامم التحويل الخارجي مفتوح.

احرص عىل إغالق صامم تحويل املياه الخارجي املوجود حول املضخة الحرارية.

مفتاح ضغط املياه تالف.

تحقق من مقاومة مفتاح ضغط املياه أثناء تدفق املياه ،إذا كان مفتوحاً ،فقم
باستبدال املفتاح.

تنبيه ( REMOTE POOL SPAالتحكم حويض
السباحة واالستحامم) :مدخالت التحكم عن بعد يف كلٍ من حوض
السباحة وحوض االستحامم منشطة يف نفس الوقت.

جميع أطراف التحكم عن بعد :األطراف الخطافية املشرتكة
واألطراف الخاصة بحوض السباحة واألطراف الخاصة بحوض
االستحامم املوجودة يف ظهر لوحة التحكم منشطة كلها.

قم بتعديل خرج التحكم اآليل حتى يتم تنشيط إما األطراف املشرتكة وأطراف حوض
السباحة فقط أو األطراف املشرتكة وأطراف حوض االستحامم فقط.

تنبيه ( WATER THERM SHORTقرص يف دائرة
ثرموستات حرارة املياه) :حدث قرص يف دائرة مستشعر درجة
حرارة املياه.

مقاومة حرارية (ثرمستور) تالفة أو لوحة تحكم تالفة.

استخدم اختبار املقامة  10كيلو أوم للتحقق من املقاومة الحرارية (الرثمستور).
إذا ظهر وجود قرص ،فقم باستبدال املقاومة الحرارية (الرثمستور) .إذا مل يكن تالفاً،
فاستبدل لوحة التحكم.

تنبيه ( WATER THERM OPENثرموستات املياه
مفتوح) :دائرة مستشعر درجة حرارة املياه مفتوحة.

مقاومة حرارية (ثرمستور) تالفة أو لوحة تحكم تالفة.

استخدم اختبار املقامة  10كيلو أوم للتحقق من املقاومة الحرارية (الرثمستور).
إذا ظهر وجود قرص ،فقم باستبدال املقاومة الحرارية (الرثمستور) .إذا مل يكن تالفاً،
فاستبدل لوحة التحكم.

تنبيه ( SUCTION TH SHORTقرص يف دائرة
ثرموستات الشفط) :حدث قرص يف دائرة مستشعر درجة حرارة
مربد إزالة الصقيع.

مقاومة حرارية (ثرمستور) تالفة أو لوحة تحكم تالفة.

استخدم اختبار املقامة  10كيلو أوم للتحقق من املقاومة الحرارية (الرثمستور).
إذا ظهر وجود قرص ،فقم باستبدال املقاومة الحرارية (الرثمستور) .إذا مل يكن تالفاً،
فاستبدل لوحة التحكم.

تنبيه  :SUCTION TH OPENدائرة مستشعر درجة
حرارة مربد إزالة الصقيع مفتوحة.

مقاومة حرارية (ثرمستور) تالفة أو لوحة تحكم تالفة.

استخدم اختبار املقامة  10كيلو أوم للتحقق من املقاومة الحرارية (الرثمستور).
إذا ظهر وجود قرص ،فقم باستبدال املقاومة الحرارية (الرثمستور) .إذا مل يكن تالفاً،
فاستبدل لوحة التحكم.

تنبيه  :BROWNOUTجهد املصدر اإلمداد الكهريب
 24فولط تيار متناوب إىل لوحة التحكم منخفضة .تنبيه:
فحوصات الجهد الكهريب العايل .توخ الحذر الشديد أو اتصل
بامل ّوزِع أو باملصنع للحصول عىل النصيحة قبل محاولة تحري
أعطال الصندوق الكهريب وإصالحها.

مح ِّول تالف

يجب أن تكون جهد املصدر الكهريب الداخل إىل املحول ما بني  208و  260فولت.
يجب أن يخرج املحول ما بني  24و 28فولت .إذا كان أقل من هذا النطاق ،فاستبدل
املحول.

جهد املصدر الكهريب الداخل للمضخة الحراراية غري كايف.

تحقق من جهد املصدر الكهريب الداخل للمضخة الحرارية .يجب أن يكون جهد املصدر
الكهريب ما بني  208و 260فولت .افحص للتحقق من وجود طور غري عامل .يجب أن
تشتمل عىل جهد  120فولت لألريض و 240فولت بني سيقان القدرة .قد تحتاج إىل
محول معزز عىل مسافة أقرب من املضخة الحرارية لجعل الجهد الكهريب يف نطاق مالئم.

*

*
*
*
*

أرجع إىل جدول مقاومة درجة الحرارة  10كيلو أوم يف الصفحة 25
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حالة الخطأ

السبب املحتمل

اإلجراء التصحيحي

تنبيه ( HIGH REFRIGتربيد زائد) :مفتاح الضغط
املرتفع للمربد مفتوح

مضخة تدوير املياه ال تعمل.
تدفق مياه غري ٍ
كاف.

تحقق من أن مضخة املياه يف وضع تشغيل.

صامم التحويل الخارجي مفتوح.

تحقق من نظافة املرشح واملكاشط ،اغسلها يف االتجاه العكيس عند الحاجة .الحد األدىن
للتدفق  30جالوناً يف الدقيقة (113.6لرت يف الدقيقة).
تحقق من أن صامم تحويل املياه الخارجي املوجود حول املضخة الحرارية مغلق .احرص
أيضاً عىل أن تكون جميع الصاممات األخرى مفتوحة أو يف املواضع الصحيحة للسامح
بتدفق املياه الصحيح عرب املضخة الحرارية.

مفتاح الضغط املرتفع للمربد تالف.

تحقق من مقاومة املفتاح ،إذا كان مفتوحاً ،فقم باستبدال املفتاح.

صامم التمدد الرتموستايت ) (TXVعالق يف وضع اإلغالق.

 .1افصل بصيلة صامم التمدد الرتموستايت  TXVمن خط الشفط ) ،(SLوامسكها يف
يدك ،إذا عاد الضغط إىل الوضع الطبيعي ،فأعد تركيب البصيلة يف خط الشفط (قد تكون
بعض املخلفات عالقة يف املنفذ) .بالنسبة لصاممات التمدد الرتموستايت القابلة الضبط افتح
الصامم القابل للضبط ،قد يؤدي إىل إزالة املخلفات وأعد تركيبه يف موضعه األصيل.
 .2إذا مل تنجح الخطوة ( ،)1فاسرتد الشحنة وقم بإزالة البصيلة من خط الشفط وفك رأس
صامم التمدد الرتموستايت وهزه ،إذا أحدث خشخشة ،فقم باستبدال الرأس
) ،(PN KT-45-ZGAإذا مل يحدث خشخشة ،فقم باستبدال صامم التمدد
الرتموستايت ومجفف املرشح وقم بالشحن بطريقة صحيحة.

االحتامالت األخرى:

تحقق من مستوى املياه يف حوض السباحة .قد تظهر هذه الحالة إذا مل يكن قد تم تشغيل
املضخة الحرارية مند مدة طويلة .لتصحيح هذه الحالة ،قم بتدوير املضخة الحرارية
بتشغيلها وإيقافها ملا يصل إىل  3دقائق .إذا مل يؤ ِد ذلك إىل تصحيح املشكلة ،فاتصل
بالصيانة.

االحتامالت األخرى .تدفق مياه منخفض أو مقيد عرب السخان.
مرشحات متسخة أو بالية أو مرشحات النسائل مسدودة.
دافعة مضخة الرتشيح مسدودة .إعدادات صامم السباكة غري
صحيحة .يتيح الترسيب يف الشفط دخول الهواء إىل تدفق
املياه .تدفق املياه منخفض عند التبديل إىل وضع حوض
االستحامم .سباكة الوحدة معكوسة .املبادل الحراري مسدود
باملخلفات .صامم التحويل الداخيل تالف أو مسدود باملخلفات.

نظف نظام الرتشيح بالكامل و/أو قم باستبدال عنرص املرشح .افحص دافعة املضخة ونظفها.
اضبط جميع صاممات السباكة .أصلح ترسبات هواء الشفط ،وشحم حلقة الغطاء التي عىل
شكل  .Oاستبدل املرشح .حجم ماسورة مضخة الرتشيح غري صحيح .التنظيف اآليل بالتفريغ
الهوايئ لحوض السباحة يتسبب يف التقييد .اتصل باملوزع الذي تتعامل معه أو باملصنع
للحصول عىل النصيحة إذا مل يؤ ِد ما سبق إىل حل املشكلة.

شحنة مفرطة يف الوحدة.

إصالح الشحنة .أعد الشحن باستخدام شحنة اللوحة االسمية الصحيحة.

واقي الضاغط الحراري مفتوح.

تحقق من الواقي الحراري املوجود أعىل الضاغط .سوف يتحرك الواقي الحراري إذا وصل
الضاغط إىل درجة حرارة أعىل من  240درجة فهرنهايت ( 115.6درجة مئوية) لحامية
الضاغط من التلف .ستتم إعادة ضبطه عندما تنخفض درجة الحرارة عن  170درجة
فهرنهايت ( 76.7درجة مئوية) .إذا مل تحل اإلجراءات التصحيحية أعاله إنذار HIGH
 ، REFRIGفتحقق من مقاومة الواقي الحراري أثناء إيقاف تشغيل الوحدة  ،وإذا
كانت الدائرة مفتوحة  ،فاستبدل الواقي الحراري*.
هذه امليزة متاحة فقط يف جميع مضخات  Ultratempالحرارية املجهزة بضواغط  LGبد ًءا
من ( )11/1/2020باستثناء طراز  UT70الذي يستخدم جهاز حامية حراري داخيل.

تنبيه ( LOW REFRIGتربيد منخفض):
مفتاح الضغط املنخفض للمربد مفتوح.

تنبيه ( :LOW AMBIENT TEMPدرجة حرارة
محيطة منخفضة) يشري مستشعر درجة حرارة غاز التربيد إىل أن
درجة حرارة الهواء منخفضة جدًا لتشغيل املضخة الحرارية.

 ULTRATEMPاملضخة الحرارية دليل الرتكيب واملستخدم

مربد منخفض يف النظام.

ابحث عن مصدر ترسب املربد وأصلحه .اسحب املنظفة الخوائية وأعد الشحن؟

درجة حرارة املياه والهواء باردة لدرجة ال تسمح بتشغيل
املضخة الحرارية.

انتظر حتى ترتفع درجة الحرارة لرتى إن كانت الوحدة ستعمل أم ال.

مفتاح الضغط املنخفض للمربد تالف.

تحقق من مقاومة املفتاح بالشحنة الكاملة ،إذا كان مفتوحاً ،فقم باستبدال املفتاح.

املروحة متعطلة.

افحض املكثف ومحرك املروحة .استبدل أيًا منهام إذا كان تالفًا .افحص شفرة املروحة
وتحقق من أنها ليست مكسورة وال تنزلق .إن كانت كذلك ،فقم باستبدال املروحة.

صامم التمدد الرتموستايت ) (TXVعالق يف وضع اإلغالق.

 .1افصل بصيلة صامم التمدد الرتموستايت  TXVمن خط الشفط ) ،(SLوامسكها يف
يدك ،إذا عاد الضغط إىل الوضع الطبيعي ،فأعد تركيب البصيلة يف خط الشفط (قد تكون
بعض املخلفات عالقة يف املنفذ) .بالنسبة لصاممات التمدد الرتموستايت القابلة للضبط افتح
الصامم القابل للضبط ،قد يؤدي إىل إزالة املخلفات وأعد تركيبه يف موضعه األصيل.
 .2إذا مل تنجح الخطوة ) ،(1فاسرتد الشحنة وقم بإزالة البصيلة من خط الشفط وفك رأس
صامم التمدد الرتموستايت وهزه ،إذا أحدث خشحشة ،فقم باستبدال الرأس
) ،(PN KT-45-ZGAإذا مل يحدث خشخشة ،فقم باستبدال صامم التمدد
الرتموستايت ومجفف املرشح وقم بالشحن بطريقة صحيحة.

تدفق الهواء عرب امللف الهوايئ غري ٍ
كاف

قم بإزالة الحطام أو األعشاب املحيطة ،أو اطلب صيانة املضخة الحرارية بواسطة
فني مؤهل.

مل تكتمل دورة إزالة الصقيع يف الوقت املحدد

انتظر حتى يذوب الجليد من ملف املبخر و  /أو درجات حرارة الهواء

الرثمستور السيئ

اعرض درجة حرارة الشفط املبلغ عنها عىل لوحة التحكم .استخدم اختبار مقاومة  10كيلو
أوم للتحقق من الرثمستور.
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اإلجراء التصحيحي

( FIVE ALARMSخمسة تنبيهات) :تشري إىل
حدوث  5أخطاء يف ساعة واحدة .سيتم مسح هذا الخطأ
تلقائياً خالل ساعة واحدة أو ميكن مسحه يدوياً بالضغط
عىل زر
( ON/OFFتشغيل /إيقاف تشغيل).

 5تنبيهات من أي نوع خالل ساعة واحدة.

اضغط عىل زر ( ON/OFFتشغيل/إيقاف تشغيل) إلزالة التنبيه .افحص املضخة
الحرارية خالل الدقائق/الساعات القليلة التالية لرتى إذا كان التنبيه سيظهر مره أخرى أم
ال .هذا التنبيه تسبب عىل األرجح يف التبيهات الخمسة خالل ساعة واحدة.

تعذر تشغيل املضخة الحرارية .الشاشة فارغة .الوحدة فشل يف التحكم .ال يوجد إمداد كهرباء إىل السخان .تم تفغيل
قاطع الدائرة أو يوجدد منصهر تالف .محول معيب .توصيالت
ال تبدأ العمل.
كهربية غري صحيحة.

أعد قاطع الدائرة لوضعه .استبدل املنصهر .اتصل باملوزع الذي تتعامل معه أو
باملصنع للحصول عىل النصحية قبل محاولة استبدال قطع الغيار .استبدل املحول.
افحص التوصيالت الكهربية.
افحص للتحقق من أن وظيفة التحكم عن بعد قد تم متكينها يف لوحة التحكم.
قم بتعطيلها عند الحاجة .انظر القسم  3للحصول عىل مزيد من املعلومات حول
وظيفة التحكم عن بعد .اتصل باملوزع الذي تتعامل معه أو باملصنع للحصول عىل
النصيحة قبل محاولة استبدال قطع الغيار .استبدل لوحة التحكم.
افحص للتحقق من أن املضخة الحرارية يف الوضع الصحيح للعمل مع حوض السباحة/
حوض االستحامم وذلك بالضغط عىل زر حوض السباحة/حوض االستحامم .إذا كان
الوضع النشط هو حوض االستحامم ،لكنك تحاول تسخني/تربيد حوض السباحة
فاضغط عىل زر حوض السباحة/حوض االستحامم مرة اخرى لتغيري الوضع النشط
إىل حوض السباحة .إذا كان الوضع النشط هو حوض السباحة ،لكنك تريد تسخني
حوض االستحامم فقم بتغيري الوضع النشط إىل حوض االستحامم .اتصل باملوزع الذي
تتعامل معه أو باملصنع للحصول عىل النصيحة قبل محاولة استبدال قطع الغيار.
استبدل الرتموستات .استبدل لوحة التحكم
نظف نظام الرتشيح بالكامل و/أو قم باستبدال عنرص املرشح .افحص دافعة املضخة
ونظفها .اضبط جميع صاممات السباكة .اصلح ترسبات هواء الشفط ،وشحم حلقة
الغطاء التي عىل شكل  .Oاستبدل املرشح .حجم ماسورة مضخة الرتشيح غري صحيح.
التنظيف اآليل بالتفريغ الهوايئ لحوض السباحة يتسبب يف التقييد .اتصل باملوزع
الذي تتعامل معه أو باملصنع للحصول عىل النصيحة إذا مل يؤدي اإلجراء التصحيحي
إىل حل املشكلة .من املحتمل أن يكون هناك عطل يف صامم الترصيف الداخيل
للضاغط معيباً أو جهاز الحامية من الحمل املفرط .اتصل باملوزع الذي تتعامل معه
أو باملصنع للحصول عىل النصيحة قبل محاولة استبدال قطع الغيار .استبدل الضاغظ.
درجة حرارة الهواء الخارجي منخفضة للغاية وخاصية إزالة الصقيع غري مل يتم
تفعيلها .تلف يف املقاومة الحرارية (الرثمستور) الخاصة بإزالة الصقيع .احرص عىل
أن يكون السخان مركباً حسب خلوص الرتكيب املطلوب لتدفق الهواء وخلوص
السقف .ال تركبه يف أماكن مغلقة .تأكد من أن الرشاشات ال تقوم بالرش عىل السخان
بأي طريقة كانت .إذا تشكل الثلج عىل امللف الخارجي ،فقم بإغالق السخان واترك
الثلج ليذوب .ميكنك استخدام املياه بضغط منخفض إلذابة الثلج املرتاكم عىل امللف
الخارجي ،وقم بإغالق السخان عند القيام بذلك .اتصل باملوزع الذي تتعامل معه
أو باملصنع للحصول عىل النصيحة إذا مل يؤدي اإلجراء التصحيحي إىل حل املشكلة.

الوحدة يف وضع التشغيل ودرجة الحرارة املضبوطه عطل يف مرحل املروحة .عطل يف املكثف .عطل يف محرك املروحة.
أعىل من درجة الحرارة الفعلية .املروحة ال تدور .ال عطل يف لوحة التحكم .توصيالت كهربية غري صحيحة.
توجد تنبيهات.
املروحة تدور ،ال يوجد ترصيف للهواء البارد من أعىل املضخة الحرارية يف فرتة تأخري األمان التي تبلغ خمس دقائق ومل
السخان .الوحدة تعمل ،ودرجة الحرارة املضبوطة أعىل يبدأ الضاغط يف العمل .ضاغط معيب .عطل يف املكثف .مالمس
من درجة الحرارة الفعلية ،لكن املروحة التقوم بالتسخني .الضاغط عالق يف وضع الفتح .فشل يف لوحة التحكم .توصيالت
كهربية غري صحيحة.
ال توجد تنبيهات.

اتصل باملوزع الذي تتعامل معه أو باملصنع للحصول عىل النصيحة قبل محاولة
استبدال قطع الغيار .استبدل مرحل املروحة .استبدل املكثف ،استبدل محرك
املروحة .استبدل لوحة التحكم.
اتصل باملوزع الذي تتعامل معه أو باملصنع للحصول عىل النصحية قبل محاولة
استبدال قطع الغيار .استبدل املكثف .استبدل لوحة التحكم .استبدل املالمس.
استبدل الضاغط.

تدفق مياه منخفض أو مقيد عرب السخان .مرشحات متسخة أو بالية أو
مرشحات النسائل مسدودة .دافعة مضخة الرتشيح مسدودة .إعدادات
صامم السباكة غري صحيحة .ترسيب يف الشفط يتيح دخول الهواء
إىل مسار املياه .تدفق مياه منخفض عند التبديل إىل وضع حوض
االستحامم أو أداة التحكم ليست يف وضع حوض االستحامم .سباكة
الوحدة معكوسة .املبادل الحراراي مسدود باملخلفات .صامم التحويل
الداخيل تالف أو مسدود باملخلفات .ترمومرت حوض االستحامم ال يقوم
بقراءة درجة الحرارة الصحيحة .نافخ الهواء يعمل .مداخل هواء فنتوري
مفتوحة .الجو بارد للغاية يف الخارج .مضخة حوض االستحامم ال تعمل.

نظف نظام الرتشيح بالكامل و/أو قم باستبدال عنرص املرشح .افحص دافعة املضخة ونظفها.
اضبط جميع صاممات السباكة .أصلح ترسبات هواء الشفط .وش ِّحم حلقة الغطاء التي
عىل شكل  .Oأغلق نافخ الهواء و/أو مداخل مقياس فنتوري التي تتيح اضطراب الهواء
يف حوض االستحامم .استخدم غطاء عند تسخني حوض االستحامم .درجة حرارة الهواء يف
الخارج باردة للغاية .قم بإعداد مؤقت مضخة حوض االستحامم إىل وقت أطول .اتصل
باملوزع الذي تتعامل معه للحصول عىل النصيحة .اتصل باملصنع للحصول عىل النصحية.

تم تشغيل الوحدة ،والضوء األخرض يعمل ،ودرجة الحرارة
املضبوطة أعىل من الدرجة الفعلية .ال تبدأ الوحدة يف
التسخني أو التربيد .ال توجد تنبيهات.
تم تشغيل الوحدة ،والضوء األخرض يعمل ،ودرجة الحرارة
املضبوطة أعىل من الدرجة الفعلية .ال تبدأ الوحدة يف
التسخني .ال توجد تنبيهات.

وظيفة التحكم عن بُعد ممكنة ،لكن ال يتصل أي جهاز تحكم .عطل
يف التحكم.
مل يتم تشغيل املضخة الحرارية.

وضع اختيار حوض السباحة/حوض االستحامم الخاص باملضخة
الحرارية غري صحيح .الرتموستات تالف .عطل يف لوحة التحكم.

تم تشغيل الوحدة ،والضوء األخرض يعمل ،ودرجة الحرارة
عطل يف الضاغط .أو أجهزة حامية الضاغط الداخلية تقفل بسبب
املضبوطة أعىل من الدرجة الفعلية .الوحدة تعمل وتتوقف
املخلفات املفرطة .عطل يف مالمس الضاغط .توصيالت كهربية غري
عن العمل بصورة دورية ،أي أن الضاغط يعمل لفرتة وجيزة ثم صحيحة .عطل يف لوحة التحكم .صامم التحويل الداخيل تالف أو
يتوقف عن العمل بعد فرتة التأخرية التي تبلغ خمس دقائق مسدود باملخلفات .املبادل الحراري مسدود باملخلفات .ترسيب يف
قبل الوصول إىل الدرجة املطلوبة.
الشفط يتيح دخول الهواء إىل مسار املياه .سباكة الوحدة معكوسة.

الوحدة تك ّون ثلجاً أو صقيعاً عىل ملف الهواء الخارجي ،تدفق هواء الترصيف مقيد .هواء الترصيف يرتاكم ويتم سحبه
للخلف عرب ملف الهواء الخارجي .املروحة مقيدة ،تدفق هواء
عادة ما يكون يف األسفل.
منخفض .تقوم الرشاشات بالرش عىل ملف الهواء الخارجي
خالل درجات الحرارة الباردة .ملف الهواء الخارجي مسدود
باملخلفات .النباتات موجودة بصورة قريبة للغاية من السخان،
وتسد تدفق هواء الترصيف .تسبب ترسب املربد يف ضغط املربد
املنخفض .تلف محتمل يف املفتاح الداخيل لضغط املربد املنخفض.
افحص حالة التنبيه يف لوحة التحكم للتحقق من تنبيه LOW
( REFRIGتربيد منخفض).

حوض االستحامم ال يسخن إىل الحد األقىص لدرجة الحرارة
والذي يبلغ  104درجة فهرنهايت .الرتموستات مضبوطة عىل
الحد األقىص.
أو
حوض االستحامم يسخن ببطء شديد.
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حوض السباحة يسخن ببطء شديد.
حوض السباحة ال يسخن إىل درجة الحرارة املطلوبة

نظف نظام الرتشيح بالكامل و/أو قم باستبدال عنرص املرشح .افحص دافعة املضخة
تدفق مياه منخفض أو مقيد عرب السخان.
مرشحات متسخة أو بالية أو مرشحات النسائل مسدوة .دافعة مضخة ونظفها .اضبط جميع صاممات السباكة .اصلح ترسبات هواء الشفط ،وش ِّحم حلقة الغطاء
التي عىل شكل  .Oاستخدم غطاء لحوض السباحة .ضع مصدات للريح حول حوض
الرتشيح مسدودة .إعدادات صامم السباكة غري صحيحة .ترسيب يف
الشفط يتيح دخول الهواء إىل مسار املياه .الجو بارد يف الخارج .مؤقت السباحة .قم بإعداد مؤقت مضخة حوض السباحة لفرتة أطول .اتصل باملوزع الذي تتعامل
مضخة حوض السباحة غري معد لفرتة تشغيل كافية .حوض السباحة معه للحصول عىل النصيحة .اتصل باملصنع للحصول عىل النصحية.
غري مغطى .رسعة الرياح عالية فوق حوض السباحة .منظقة حوض
السباحة مظللة.

ضغط ترصيف أعىل من املستوى العادي وضغط شفط أدىن
من املستوى العادي مع إحامء مرتفع وأنابيب موزع باردة
للغاية أو مثلجة ،قد ال يوجد تنبيه لذلك

صامم متدد ترموستايت عالق يف وضع اإلغالق.

 .1افصل بصيلة صامم التمدد الرتموستايت  TXVمن خط الشفط ) ،(SLوامسكها يف
يدك ،إذا عاد الضغط إىل الوضع الطبيعي ،فأعد تركيب البصيلة يف خط الشفط (قد تكون
بعض املخلفات عالقة يف املنفذ) .بالنسبة لصاممات التمدد الرتموستايت القابلة للضغط
افتح الصامم القابل للضبط ،قد يؤدي ذلك إىل إزالة املخلفات وأعد تركيبه يف موضعه
األصيل.
 .2إذا مل تنجح الخطوة ) ،(1فاسرتد الشحنة وقم بإزالة البصيلة من خط الشفط وفك
رأس صامم التمدد الرتموستايت وهزه ،إذا أحدث خشخشة ،فقم باستبدال الرأس
) ،(PN KT-45-ZGAإذا مل يحدث خشخشة ،فقم باستبدال صامم التمدد
الرتموستايت ومجفف املرشح وقم بالشحن بطريقة صحيحة.

ضغط ترصيف أدىن من املستوى العادي وضغط شفط أعىل
من املستوى العادي مع خط شفط وضاغط باردين وعدم
وجود إحامء ،قد ال يوجد تنبيه لذلك.

صامم متدد ترموستايت عالق يف وضع الفتح

 .1افحص للتحقق من أن بصيلة صامم التمدد الرتموستايت مركبة بإحكام يف خط الشفط،
إذا كانت منحلة ،فقم برتكيبها بإحكام عن طريق إحكام ربط القامطة عىل البصيلة وخط
الشفط.
 .2إذا مل تنجح الخطوة ) (1فقم باستعادة الشحنة واستبدل صامم التمدد الرتموستايت
ومجفف املرشح باستخدام شحنة اللوحة االسمية الصحيحة.

تيار غري عادي أعىل من املستوى الطبيعي.

صامم التمدد الرتموستايت عالق يف وضع اإلغالق/مغلق بصورة جزئية،
تدفق مياه غري كايف ،شحنة مفرطة يف النظام.

انظر إىل عمود السبب املحتمل من أجل :صامم التمدد الرتموستايت عالق يف وضع اإلغالق
وتدفق مياه غري كايف وشحنة الوحدة مفرطة.

تيار منخفض مع إحامء مرتفع

نقص يف شحنة الوحدة.

ابحث عن مصدر ترسب املربد وأصلحه .اسحب املنظفة الخوائية وقم بالشحن

الوحدة تعمل ،لكن يتم فصل القاطع باستمرار.

األسالك غري مركبة بطريقة صحيحة.

أصلح األسالك املركبة بطريقة غري صحيحة وفقاً ملخططات التوصيالت الكهربية.

املشاكل واإلجراء التصحيحي (الوحدات ثالثية الطور فقط)
حالة الخطأ

السبب املحتمل

تعذر تشغيل املضخة الحرارية .الشاشة فارغة .الوحدة توصيل األسالك بطريقة غري صحيحة.
ال تبدأ العمل.

اإلجراء التصحيحي
تحقق من ملبة مراقب الطور داخل الصندوق الكهريب .إذا كانت باللون األحمر،
فقم بتبديل سلكني من أسالك اإلدخال .ميكن تبديل أي سكلني من األسالك الثالثة.

اتصل باملوزع الذي تتعامل معه أو باملصنع للحصول عىل النصيحة قبل محاولة
مراقب طور معيبز
استبدال قطع الغيار .استبدل مراقب الطور.
سلك منحل يف مراقب الطور ،إما من قدرة دخل املصدر أو تحقق من ملبة مراقب الطور داخل الصندوق الكهريب .إذا كانت اللمبة حمراء،
فقم بإصالح طرف سلك قدرة اإلمداد املنحل .إذا كانت اللمبة خرضاء ،فقم بإصالح
من جانب الخرج.
طرف سلك الخرج املنحل.
الضاغط يحدث ضوضاء أو أصواتاً مرتفعة أو غري عادية الضاغط يعمل بالعكس .يحدث ذلك عادة إذا كانت ضفرية بدل اي سكلني من األسالك الثالثة املوجودة يف جانب املالمس املجاور للضاغط.
خالل التشغيل .املروحة تدور ،ال يوجد ترصيف للهواء أسالك الضاغط مفصولة استعدادا ً لإلصالح أو االستبدال مثالً.
البارد من أعىل السخان ،الوحدة تعمل ،ودرجة الحرارة
املضبوطة أعىل من درجة الحرارة الفعلية ،لكن املروحة
ال تقوم بالتسخني.
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قطع الغيار
قطع غيار موضحة بالرسم

8

5
6
4

7
9

17

15
2
3

5
12

4

6

1

16

7

11
10
14

13
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قامئة قطع الغيار
املتنج

رقم القطعة الوصف
جهاز استسعار إزالة صقيع املقاوم الحراري للمجس

1

473665

2

476230Z
476229Z
475011Z
476228Z

3

475121
475139

4

473150

5

473155

ُمحول

6

475731
475154

مكثف (كل املوديالت باستثناء  120Cو)140C
مكثف ( 3PHموديالت  120Cو)140C

7

473778

مفتاح تالمس ،مضخة حرارية

8

475785

موتور املروحة مع  /طقم صمولة بلوطية

9

475783

10

475566

11

475605

ريشة مروحة ( 60هرتز)
املقاوم الحراري للمجس ـ درجة حرارة املاء
مفتاح ضغط املاء

12
13

طقم مكبس( Scroll ARA083 ،موديالت  120Qو  120H/Cو )140H/C 140
طقم مكبس( Scroll ARA072 ،موديل )110
طقم مكبس Scroll HLJ083 ،ـ ( 3PHموديالت  120Cو)140C
طقم مكبس( Scroll ARA061 ،موديل )90
مجفف (كل املوديالت باستثناء  120H/Cو)140H/C
مجفف (املوديالت  120H/Cو)140H/C
ُم َر ّحل املروحة

 475193Zمبادل حراري تيتانيوم 4.5 ،لفة (كل املوديالت باستثناء املوديل )70
 475219Zمبادل حراري تيتانيوم 3.5 ،لفة (املوديل )70
 475176Zطقم تخطي متشعب

14

475381

يونيون ،يب يف يس  2بوصة

15

475787
475999
475242

16

475089

صامم متديد ترموستايت (موديالت 110و  120Qو)120C
صامم متديد ترموستايت (موديالت 120H/C
صامم متديد ترموستايت (موديالت  70و)90
مراقب الفازات

-

475135

مجموعة الصامم االرتدادي (املوديالت  120H/Cو)140H/C

-

473432

-

474816

صامم اللف اللولبي االرتدادي (املوديالت  120H/Cو)140H/C
طقم بطاقة تأطري اللوحة ذاتية اإلعداد

-

475232

موصل خرطوم إدخال  NPTمقاس  1/2 × 5/8بوصة

-

476254

حامي  LGالحراري
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مالحظات
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مالحظات
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