آشنايي با كااليي كه خريدهايد...
همانطور كه از نام اين محصول پيداست ،اين وسيله يك بخاري گازسوز دودكشدار ميباشد .در نتيجه براي نصب و راهاندازي حتم ًا بايد به
يك سيستم دودكش صحيح و مناسب متصل شود.
مسئوليت نصب صحيح اين بخاري بعهده سرويسكار مجاز ميباشد.

سيستم دودكش در داخل ساختمان بايد بگونهاي طراحي و بدون ايراد ساخته شده باشد تا با مكش مناسبي كه ايجاد مينمايد ،همه گازهاي
حاصل از احتراق را از اين طريق به فضاي خارج از ساختمان انتقال دهد.

با توجه به وجود قطعات متفرقه و غير استاندارد در بازار ،در صورت مشاهده اشكال احتمالي در قطعات بخاري و شومينه
نيككاال ( شير كنترل گاز ،لولههاي آلومينيومي ،برنر ،اكسي پيلوت ،هيزم شومينه ،شيشه و  )...با سرويسكار مجاز اين شركت تماس بگيريد تا
در صورت نياز ،در هنگام تعويض از قطعات اصلي و مورد تائيد شركت نيككاال استفاده نمايد.
اين كار قطعاً از بروز مشكالت احتمالي جلوگيري خواهد نمود.

اين بخاري بايد در فضايي نصب گردد كه حتماً داراي تهويه هواي مناسب باشد.
فشار و نوع گاز مصرفي بايد با مشخصات دستگاه مطابقت داشته باشد و در صورت نياز ،تغييرات الزم توسط سرويسكار مجاز
صورت گيرد.
از پوشاندن صفحه روي بخاري با آلومينيوم فويل يا ...جداً خودداري نمائيد .بخاري نياز به تبادل حرارت صحيح دارد.
هنگام نصب بخاري رعايت فاصله تا ديوار مطابق با فاصله تعيين شده از طرف سازنده الزامي است( .حدود  03سانتيمتر)
قبل و بعد از روشن كردن بخاري دقت نمائيد تا اطراف و نزديك بخاري هيچگونه اشياء قابل اشتعال و انفجار وجود نداشته باشد.
پرده نبايد در قسمت باالي بخاري نصب گردد.
جهت كارايي بهتر ،بايستي بخاري متناسب با فضاي اتاق انتخاب شود .لذا از قرار دادن بخاريهاي بزرگ با ظرفيت باال در اتاقهاي
كوچك جداًخودداري فرماييد.
از قرار دادن بخاري در مسير باد و هواي سرد خودداري كنيد .چون باعث خاموش شدن پيلوت ميشود.
از نزديك شدن اطفال و افراد مسن به سطوح گرم بخاري جلوگيري نمائيد.

از گذاردن كتري آب روي بخاري خودداري فرمائيد.
از قرار دادن كفش يا پوشاك مرطوب بر روي بخاري خودداري نمائيد و هيچگاه از بخاري به عنوان وسيله خشك كننده استفاده
ننمائيد.
خواهشمند است هنگاميكه شيشه بخاري ترك برداشته يا شكسته باشد از بخاري استفاده نشود تا شيشه تعويض گردد.
جهت حفظ طول عمر شيشه بخاري ،لطفا شعله را به آرامي و بتدريج كم و زياد نمائيد.
در صورت استشمام بوي گاز ،فورا شير اصلي گاز ساختمان را ببنديد و پنجرهها را باز نمائيد .از روشن كردن كليد برق ،كبريت،
فندك و استفاده از تلفن جداً خودداري كنيد .برق ساختمان را از كنتور اصلي قطع و فوراً با مراجع ذيربط تماس حاصل نمائيد.
اگر مدت طوالني در منزل نيستيد و يا به مسافرت ميرويد ،حتماً شير اصلي گاز ساختمان را ببنديد.
در صورت نياز تبديل ژيگلور گاز شهري به گاز مايع و يا بالعكس ( ،چون ميبايست تغييراتي در سيستم سوخت ايجاد شود) فقط با
سرويسكاران مجاز نيككاال تماس حاصل فرمائيد.
اگر براي سوخت بخاري از كپسول گاز مايع استفاده مي نمائيد ،حتماً كپسول دور از بخاري و بطور ايستاده نگهداري شود  (.ضمن ًا
كپسول بايد مجهز به رگالتور استاندارد شده فشار ضعيف باشد).
هر سه ماه يكبار كليه اتصاالت مسير جريان گاز در بخاري را با كف صابون ،تست و نشتيابي نمائيد.
سرويسكار در هنگام بررسيهاي مقطعي و بازرسيهاي ساالنه مجاز است فقط از قطعات اصلي شركت نيككاال به عنوان جايگزين
استفاده نمايد.
براي تميز كردن بخاري از پارچه نخي مرطوب استفاده نمائيد( .از اسكاچ يا سيم ظرفشوئي استفاده نشود).
در هنگام سرد بودن بخاري اقدام به تميز كردن سطوح آن نمائيد.
براي ايمني بيشتر ،حداقل سالي يكبار كليه سيستم لوله كشي گاز داخل منزل و وسائل گازسوز را توسط افراد متخصص و مطلع
مورد بازديد و بررسي قرار دهيد تا نواقص احتمالي قبل از ايجاد حادثه برطرف گردد.
توصيه ميكنيم بخاري نيز هر سال توسط سرويسكار مجاز مورد بازرسي كامل قرار گيرد( .و چون در فصل سرما مراجعه به
سرويسكاران زياد است) ،لطفا اينكار را اوخر تابستان انجام دهيد.
در صورت مشاهده هر گونه اشكال احتمالي در بخاري كه توسط سرويسكار قابل رفع نباشد ،سريعاً با سرويس مركزي اين شركت
تماس بگيريد)320( 01330000 - )320( 01333 :

با اينكه مسئوليت نصب و راهاندازي و تشخيص دودكش مناسب براي بخاري شما به عهده سرويسكار مجاز نيككاالست ،لكن به دليل
اهميت موضوع بهتر است شما نيز از جزئيات آن اطالع داشته باشيد.

هر وسيله گازسوز ،از سوختن يك متر مكعب گاز طبيعي ،مقدار يازده متر مكعب گازهاي
حاصل از احتراق توليد ميشود كه بخشي از آنها براي تنفس زيان بخش ميباشند،
(از قبيل گازهاي  NOX ،COو گازهاي نسوخته  )...كه حتماً ميبايست توسط دودكش
به بيرون از ساختمان هدايت شوند.

دودكش خوب حتماً بايد از استحكام كافي برخوردار بوده و در مقابل حرارت ،خوردگي و زنگزدگي ناشي از گازهاي داخل دودكش (احتراق) و
ميعانات آن مقاوم باشد .شايد لولههاي ساخته شده از جنس گالوانيزه مناسبترين نوع انتخاب براي دودكش باشند .لذا از لولههاي زنگزده،
فرسوده ،حلبي و يا لولههاي آكاردئوني در سيستم دودكشها استفاده ننمائيد .ضخامت ورق گالوانيزه لوله دودكش بايد حداقل حدود3/0
ميليمتر باشد.

بايد از اتص ال مناسب و محكم قطعات دودكش به يكديگر و به بخاري و همچنين به دودكش ساختمان اطمينان كامل حاصل گردد كه قطعات
به خوبي در داخل يكديگر قرار گرفته و محكم شدهاند و به راحتي از هم جدا نخواهند شد( .در صورت لزوم ،اين كار ميتواند توسط پيچ و يا
پرچ انجام گردد).
كليه لولهها و اتصاالت دودكش بايد حدود  0سانتيمتر به داخل هم رفته و كامالً محكم شوند.
انتهاي لوله دودكش (روي پشت بام) بايد از باالترين نقطه پشتبام حداقل  03سانتيمتر
بلندتر بوده و تا شعاع يك متر اطراف دودكش نيز ميبايست آزاد باشد .خانههاي با سقف
شيرواني نيز از اين قاعده مستثني نميباشند.

اگر خانهاي كه بخاري در آن قرار دارد در كنار ساختمان بلندتري قرار گرفته است،
در اين حالت ارتفاع دودكش بايد از پشت بام آن ساختمان  03سانتيمتر بلندتر باشد.
انتهاي لوله دودكش بر روي پشتبام حتماً بايد به يك كالهك اچ مانند ( )Hمتصل و
محكم شده باشد و هر از چندگاهي ،از استقرار كالهك دودكش در جاي خود بر روي
پشت بام اطمينان حاصل گردد ( .به ويژه زماني كه هوا طوفاني است).
بيشترين مسير دودكش بايد در داخل ساختمان و يا درون ديوار آن باشد و در حد امكان
از كمترين تعداد اتصاالت زانوئي در دودكش بخاري استفاده نمائيد (حداكثر  0زانوئي).
نكته :آخرين زانوي اتصاالت دودكش هميشه بايد بطرف باال باشد.

دودكش فلزي نبايد بالفاصله مستقيماً به خارج از ساختمان هدايت و رها شود.
چون براي خروج گازهاي حاصل از احتراق بايد حدود  2متر لوله دودكش كامالً گرم باشد.

تحت هيچ شرايطي سطح دودكش داخل ساختمان نبايد پايينتر از سطح بخاري قرار گيرد.
در غير اينصورت نصب بخاري توسط سرويسكار "تا زماني كه دودكش ساختمان توسط
افراد ذيصالح اصالح نگردد" ممنوع ميباشد.

از خروج لوله دودكش در داخل شيشه پنجره نيز خودداري كنيد ،زيرا بعلت گرم شدن
دودكش ممكن است شيشه ترك برداشته و شكسته شود و در نتيجه باعث افتادن
دودكش بخاري و ايجاد خط گردد.

برخي افراد بدليل نداشتن دودكش در محل نصب بخاري ،انتهاي لوله دودكش
بخاري را داخل سطل يا ظرف آب قرار ميدهند.
 .لذا از قراردادن احتمالي دودكش در داخل ظرف آب جداً خودداري نمائيد.

مسير دودكش ساختمان قبل از نصب دودكش بخاري حتماً بايد بازرسي شود
تا از بازنمودن مسير آن اطمينان كامل حاصل گردد .اين كار را ميتوان
با دود ناشي از يك تكه كاغذ نيم سوخته در دهانه ورودي دودكش
ساختمان قرار گيرد .بايد دود ناشي از آن به سمت دودكش ساختمان
كشيده شده و از طريق آن به خارج از ساختمان انتقال يابد.

اغلب ديده شده كه در فصل بهار و تابستان ،پرندگان در قسمت انتهايي
لوله دودكش (روي پشت بام) النه ميسازند و باعث گرفتگي نسبي
دودكش ميشوند .لذا الزم است در فصل سرما وقتي كه تصميم به
استفاده از بخاري ميگيريد ،حتما انتهاي لولههاي دودكش را
بررسي و كامالً تميز نمائيد تا دودكشي بدون گرفتگي و مورد تائيد داشته باشيد.

دودكش بخاري در داخل ساختمان نبايد به شكل افقي قرار گيرد
و حداقل بايد از يك زاويه  10درجه نسبت به كف اتاق برخوردار باشد.

يكي از نشانههاي عملكرد صحيح سيستم دودكش بخاري و دودكش ساختمان اين است كه به هنگام استفاده از بخاري( ،حداكثر  0دقيقه
پس از راه اندازي) دودكش فلزي آن كامالً گرم شود .لذا هر از چندگاهي دودكش بخاري را با احتياط امتحان نمائيد تا از گرم بودن آن مطمئن
شويد .در صورت سرد بودن لوله دودكش،

و با نزديكترين سرويسكار مجاز شركت تماس حاصل فرمائيد.

الزم است بين سيستم لوله گاز ساختمان و لوله اتصال به بخاري حتماً يك شير
توپكي قطع و وصل نصب شود تا در هنگام نياز بتوان فوراً جريان گاز را قطع
نمود.
(اين شير بايد كامالً در دسترس باشد).

بخاري را در مكاني قرار دهيد كه كمترين فاصله را با دودكش ساختمان داشته باشد .دقت نمائيد مكان قرارگيري بخاري مسطح بوده و
بخاري كامالً تراز باشد .حداقل فاصله استاندارد و مناسب بخاري از ديوارههاي اطراف  03سانتيمتر است ،آنرا رعايت نمائيد.
براي اتصال بخاري به لوله كشي گاز داخل ساختمان بايستي از لوله نيمه سخت استاندارد( ،از جنس آلومينيوم يا مس) و اتصاالت مناسب
استفاده شود .طول لوله نيمه سخت نبايد از  2متر بيشتر باشد.
همچنين بخاري را ميتوان بوسيله شيلنگ مخصوص گاز و بست آهني از نوع استاندارد شده به سيستم لولهكشي گاز داخل ساختمان متصل
نمود .طول شيلنگ مخصوص گاز نبايد از  3/0متر بيشتر باشد و هر  0سال يكبار ميبايست تعويض شود.

چون هواي الزم براي عملكرد اين نوع بخاري گازسوز از فضاي داخل ساختمان تامين ميشود ،لذا ساختمان يا اطاق محل نصب بخاري بايد
از تهويه مناسبي برخوردار باشد ،بطوريكه هواي تازه براحتي وارد محوطه گردد .در صورتيكه محل مناسب براي ورود هوا به اتاق موجود
نباشد ،بايستي درب يا پنجره را باندازه مورد نياز باز بگذاريد و در حالتي كه دودكش از بيرون ساختمان به پشت بام رفته باشد ،حتماً از عايق
پشم شيشه در دور تا دور دودكش استفاده گردد.

تكمه اصلي كنترل گاز را فشار دهيد ،سپس در خالف جهت
عقربه ساعت بچرخانيد( .در اين حالت جرقه زن عمل ميكند) .تكمه را چند ثانيه در همان
وضعيت نگه داريد ،پس از تخليه هوا و خروج گاز عمل جرقه زدن را تكرار كنيد تا شمعك
روشن شود .پس از روشن شدن شمعك ،تكمه را به مدت  23تا  03ثانيه به همان حالت
نگهداريد تا ترموكوپل گرم و شعله پيلوت ثابت شود .سپس تكمه كنترل گاز را رها كنيد،
شمعك روشن ميماند.
پس از روشن شدن شمعك ،تكمه اصلي كنترل گاز را به
آرامي در خالف جهت عقربه ساعت بچرخانيد ،در اين حالت شعله در وضعيت كم
ميباشد .در صورت نياز ،به آرامي در همان جهت ادامه حركت دهيد تا شعله به

حداكثر زياد برسد .اين كنترل گاز نسبت به شعله دلخواه قابل تنظيم است.
براي خاموش كردن شعله اصلي ،تكمه كنترل گاز را به آرامي در جهت عقربه ساعت بچرخانيد تا به
نقطه شمعك برسد .در اين حالت شعله اصلي خاموش ميشود .سپس براي خاموش كردن شمعك ،تكمه را فشار داده و به نقطه اوليه
برگردانيد .شمعك نيز خاموش ميشود.

