دل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام وال ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ــة
م ـ ـ ـ ـ ـ ــع تـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاول ال ـ ـ ـت ـ ـ ــرك ـ ـ ـي ـ ـ ــب

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــزلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
سخانات الماء المنزلية العاملة بالكهرباء وموديالت منطقة االستخدام

للموديالت ذات سعة  23و  38و  57و  72و  114و  151و  189و  246و  303و  454لتر
الغرض من هذا الدليل هو شقين :األول بأنه يوفر للمقاول
المسؤول عن التركيب المتطلبات والتوصيات الضرورية لتركيب
سخان المياه وضبطه بشكل صحيح ،والثاني هو للمشغل المالك
بأنه يشرح المزايا ونواحي التشغيل والسالمة والصيانة وتحري
الخلل في سخان الماء .كما يحتوي هذا الدليل قائمة قطع الغيار.
ً
من الهام جدا أن يقرأ األشخاص الذين يتوقع منهم أن يركبوا
أو يشغلوا أو يضبطوا سخان المياه هذا التعليمات بعناية لكي
يفهموا كيفية أداء هذه المهام .إذا كنت ال تفهم هذه التعليمات
أو أي بنود متضمنة بها فيرجى التماس المشورة المهنية.
يجب توجيه أي أسئلة تتعلق بتشغيل أو صيانة أو خدمة سخان
الماء هذا أو الكفالة إلى البائع الذي اشتريت السخان منه .وإن
طلبت معلومات إضافية فيرجى مراجعة قسم "إن احتجت
لخدمة".

!
!
!

!

ال تتلف هذا الدليل .يرجى قراءة هذا الدليل بعناية
واالحتفاظ به في مكان آمن لمراجعته في المستقبل.
تعرف على هذا الرمز على أنه مؤشر حول معلومات
هامة للسالمة!

ال تحاول تصليح أو تبديل أي جزء في سخان الماء
إال إذا كان ينصح بذلك بشكل مخصص في هذا
الدليل .يجب أن ينفذ جميع أعمال الصيانة فني
معتمد.

التعليمات العامة
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تأكد من قراءة وفهم محتوى دليل االستخدام والعناية بأكمله قبل محاولة تركيب أو تشغيل سخان الماء هذا .هذا من شأنه أن يوفر الوقت والتكاليف .انتبه بشكل خاص إلى احتياطات السالمة
العامة .عدم مراعاة هذه التحذيرات قد يؤدي إلى األذى الجسدي الخطير أو الموت .لم تصمم هذه الماكينة لالستخدام من قبل أشخاص (بما فيهم األطفال) ذوي القدرات العضلية أو الفكرية أو
الحسية المنخفضة ،وال أولئك الذين يفتقدون المعرفة والخبرة بنواحي استخدامها ،ما لم يتم تزويدهم بتعليمات أو اإلشراف عليهم بشأن نواحي استخدام الماكينة من قبل شخص مسؤول عن
سالمتهم .إن واجهت مشاكل في فهم التعليمات الواردة في هذا الدليل ،أو كان لديك أسئلة ،توقف واطلب المساعدة من أخصائي تركيب مؤهل أو من فني صيانة أو من الشركة المحلية للخدمات
الكهربائية.
)AP14866-4 (09/17

معلومات السالمة

احتفظوا بما يلي في سجالتكم

احتياطات السالمة 1,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سجل رقم الموديل والرقم المتسلسل هنا:

رقم الموديل
الرقم المتسلسل
يمكنك العثور على هذه األرقام على بطاقة التقدير على الجهاز.

الصق كشف المبيعات أو شيك الدفع هنا.
يلزم بيان إثبات تاريخ الشراء األصلي من أجل الحصول على خدمة بموجب الضمان.

تعليمات التركيب
الموقع 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وصالت الماء4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اقرأ هذا الدليل

الوصالت الكهربائية6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سوف تجد في هذا الدليل العديد من النصائح المفيدة حول كيفية استخدام وصيانة سخان الماء
بالشكل الصحيح .القدر القليل من الصيانة الوقائية من شأنه أن يوفر لك القدر الكبير من الوقت
والمال طيلة مدة خدمة سخان الماء.
سوف تجد العديد من األجوبة على المشاكل الشائعة ضمن قسم "قبل أن تتصل لطلب الخدمة" .وإن
ً
قمت بمراجعة مخطط نصائح تحري الخلل أوال ،فقد ال يكون هناك ضرورة لالتصال لطلب الخدمة.

تعليمات التشغيل
ضوابط السالمة8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
درجة حرارة الماء9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اقرأ معلومات السالمة
سالمتك وسالمة اآلخرين هي أمور هامة للغاية .هناك العديد من رسائل السالمة في هذا الدليل وعلى
ً
الجهاز .تأكد دوما أن تقرأ وتتبع كافة رسائل السالمة.
هذا رمز تنبيه السالمة  .تعرف على هذا الرمز على أنه مؤشر حول معلومات هامة للسالمة!
ينبهك هذا الرمز إلى المخاطر المحتملة التي يمكنها أن تقتلك أو تؤذيك أنت واآلخرين.
سوف تتبع كافة رسائل السالمة رمز تنبيه السالمة وتحتوي كلمة إما "خطر" " "DANGERأو
"تحذير" " "WARNINGأو "تنبيه" " "CAUTIONأو "مالحظة" "."NOTICE
وتعني هذه الكلمات ما يلي:

!

 DANGERخطر

التصريف10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

!

معينة.

فترات اإلطفاء المطولة 10 . . . . . . . . . . . . . . .
الصيانة 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ظرف خطر مباشر يؤدي إلى الموت أو اإلصابة الشديدة.

ً
!  WARNINGتحذير ظرف يحتمل أن يكون خطرا ومن شأنه أن يسبب الموت أو
اإلصابة الشديدة و /أو أن يلحق الضرر بالممتلكات.
ً
ن
!  CAUTIONتنبيه ظرف يحتمل أن يكو خطرا وقد يسبب إصابة خفيفة أو
متوسطة.

 NOTICEمالحظة:

العناية والتنظيف

نصائح تحري الخلل
قبل االتصال
لطلب الخدمة11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تستدعي االنتباه لمراقبة إجراء محدد أو للحفاظ على حالة

خدمة العمالء
قائمة القطع 13 ,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إن احتجت إلى
مساعدة للصيانة 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مخطط تمرير األسالك 16. . . . . . . . . . . . . . . .
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تركيب سخان الماء
يجب أن يأخذ الموقع المختار لتركيب سخان الماء النواحي التالية بعين االعتبار:

تنظيمات التركيب المحلية
فوق أي توصيات أخرى ترد في هذا الدليل .يجب أن يتم
التركيب من قبل سباك مرخص.

يجب أن يتم تركيب سخان الماء هذا بما يتما�شى مع هذه
التعليمات ،ومع تعليمات أو لوائح السلطات المحلية ،ومع
متطلبات شركات الخدمة ،والتي يجب أن تتبع وتتخذ األولوية

االرتفاعات العالية
صمم هذا الجهاز ليعمل على ارتفاعات ال تزيد عن  4000متر.

الموقع
صمم سخان الماء هذا لتلبية مدى واسع من االستخدام.
سخان الماء هذا المركب في منطقة االستخدام يفي بمتطلبات
سخان الماء الصغير الذي يمكن تركيبه في مساحة محدودة.
ضع سخان الماء في منطقة نظيفة وجافة بأقرب ما يمكن
للمنطقة التي يتواجد عندها أكبر طلب للماء الساخن .أنابيب
الماء الساخن الطويلة والغير معزولة تهدر الكهرباء وتكثر من
صرف الماء.

سخان المياه في منطقة يلحق
! تنبيه :يجب عدم تركيب
ً
فيها التسرب من خزان الماء ضررا باألشياء المجاورة أو في
الطوابق السفلى .وإن تعذر تعزيز مثل هذه المنطقة فننصح
باالستعانة بصينية مناسبة الحتواء الماء المتسرب على أن
يتم وصلها بمنفذ تصريف مناسب وتوضع تحت سخان الماء.

ضع سخان الماء بحيث يمكن إراحة لوحات التوصيل إلى
منظم الحرارة وشمعة التسخين من أجل فحص وصيانة هذه
المكونات أو لفحص حالة الضوابط.
ومتى أمكن ،ضع سخان الماء قرب موقع تصريف أر�ضي
لتسهيل نواحي تصريفه ونضحه.
يجب حماية سخان الماء من درجات حرارة التجمد .ال تركب
سخان المياه في منطقة غير محمية في الهواء الطلق.

B

إلى منفذ تصريف مفتوح ،يجب أ ،يكون
األنبوب ذو قطر داخلي ال يقل عن  1.9سم
( 4/3بوصة) ومائل تجاه فتحة التصريف
المناسبة.

A

أ-قطر سخان الماء زائد  5سم ( 2بوصة) على األقل
ب-الحد األق�صى  5سم ( 2بوصة)

مالحظة :يجب أن تتماثل صينية احتواء التسرب اإلضافية مع اللوائح التنظيمية المحلية.
يتوفر طقم صينية احتواء التسرب من المتجر الذي اشتريت منه سخان الماء ،أو من موزعي
سخانات الماء في منطقتك.

افحص الشحنة
افحص سخان المياه لمعرفة ما إذا كان هناك أضرار .تفحص العالمات على لوحة تقدير المنتج في سخان المياه للتحقق من أن
مصدر الكهرباء يوافق متطلبات الجهاز.
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تركيب سخان الماء.
التمدد الحراري
حدد ما إذا كان هناك صمام رداد موجود في أنبوب الماء
الداخل .ربما تم تركيب هذا الصمام في أنبوب الماء البارد كمانع
إضافي لعودة التدفق ،أو ربما كان جزء من صمام تقليل الضغط أو
لتنظيم تدفق الماء أو لتقليل قساوة الماء .يمكن للصمام الرداد

الموجود في أنبوب الماء الداخل أن يسبب ما يشار إليه بأنه

"نظام الماء المغلق" .أنبوب الماء البارد الداخل الذي ال يحتوي
صمام رداد أو مانع لعودة التدفق يشار إليه بأنه "نظام ماء مفتوح".
يتمدد حجم الماء عند تسخينه ويولد ارتفاع في الضغط ضمن
النظام المائي .يعرف هذا النشاط بأنه "التمدد الحراري" .في
"نظام الماء المفتوح" ،فإن الماء المتمدد الذي يزيد عن سعة
سخان الماء يعود للتدفق في أنبوب الماء القادم حيث يتبدد
الضغط بسهولة.

في أنبوب الماء البارد بين سخان الماء والصمام الرداد .صمام
التمدد صمم مع وسادة هوائية ضمنية تنضغط بينما يزداد ضغط
النظام وبالتالي تخفف ظرف زيادة الضغط وتق�ضي على عملية
التشغيل المتكرر لصمام إراحة الضغط وتخفيف الحرارة .كما
تتوفر طرق أخرى للتحكم بالتمدد الحراري مثل تركيب صمامات
إراحة الضغط .يرجى االتصال بمقاول التركيب أو مزود الماء
أو فاحص السباكة للحصول على معلومات إضافية بشأن هذا
الموضوع.

لكن "نظام الماء المغلق" يمنع الماء المتمدد من العودة إلى
أنبوب الماء القادم ،ويمكن للتمدد الحراري أن يولد ضغط
خطير وسريع ضمن سخان الماء وأنابيب الماء .االرتفاع المتسارع
للضغط يمكن أن يصل بسرعة إلى حدود السالمة عند صمام
إراحة الضغط والحرارة ،مما يؤدي إلى فتحه أثناء دورة التسخين.
يمكن للتمدد الحراري والتمدد واالنكماش المتكرر في مكونات
سخان الماء ونظام األنابيب أن يسبب إلى خلل مبكر في صمام
اإلراحة وربما في سخان المياه نفسه .ولن يحل تبديل صمام

اإلراحة هذه المشكلة.

الطريقة المقترحة للتحكم بالتمدد الحراري هي تركيب خزان توسع

وصالت إمداد الماء
يرجى مراجعة الرسم التوضيحي المبين هنا من أجل اقتراحات
حول التركيب النموذجي .استخدم وصالت تجميع أو موصالت
نحاسية مرنة عند وصالت الماء البارد والساخن بحيث تتمكن من
فصل سخان الماء بسهولة لخدمته إذا دعا األمر .وصالت الماء

البارد قرب سخان الماء .يمكن تركيب صمام التصريف قرب
مدخل الماء البارد في سخان الماء إن دعا األمر.

البارد والساخن معلمة بشكل واضح ،وهي من قياس  4/3بوصة
مسننة .ركب صمام إغالق وصمام إراحة الشفط في أنبوب الماء
إلى لوحة التوزيع الكهربائي
حابس حرارة  15سم ( 6بوصة)
حد أدنى

مالحظة :ال تطبق الحرارة عند وصالت

الماء البارد أو الساخن .إن تم استخدام
وصالت تركب بواسطة اللحام ،يجب تثبيت
األنبوب على وصلة المهايئة قبل تركيب وصلة
المهايئة على مقرن وصل أنبوب الماء .أي حرارة
تطبق على مقارن وصل مياه اإلمداد سوف تلحق
الضرر الدائم بأنبوب الغمس أو بحابس الحرارة.

التركيب النموذجي

وصلة تجميع

صمام تنفيس
صمام تخفيف الضغط وإراحة الحرارة

إلى مصدر الماء البارد
LD

V
A

CO

L
V

E

E

R

صمام القطع

وصلة تجميع
L

I
E
F

T
HO

خزان التمدد الحراري (إن لزم)
غطاء الولوج لمنظم الحرارة

حابس حرارة  15سم ( 6بوصة)
حد أدنى
األنود

منفذ الماء الساخن إلى
الصنبور

غطاء الولوج لمنظم الحرارة
أنبوب تصريف صمام اإلراحة إلى تصريف
مناسب

صينية إضافية الحتواء التسرب 5
سم ( 2بوصة) حد أدنى
صمام التصريف

المسافة األدنى  150ملم
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ً
تم تزويد صمام مزدوج جديد إلراحة الضغط والحرارة يتطابق مع المعايير القياسية لصمامات اإلراحة وأدوات القطع األوتوماتيكي للغاز في أنظمة سخانات الماء وفقا
لمعايير  ANSI Z21.22/CSA 4.4 M99ويجب تركيبه في الفتحة المزودة وأن يتم تعليمه لهذا الغرض على سخان الماء .يجب عدم تركيب أي صمام من أي نوع بين
صمام اإلراحة والخزان .تنظم اللوائح المحلية نواحي تركيب صمامات اإلراحة

صمام اإلراحة
يجب أن ال يقل تقدير الوحدة الحرارية البريطانية بالساعة
 BTUHلصمام اإلراحة عن تقدير المدخل لسخان الماء كما هو
مبين على لوحة التقدير المثبتة على مقدمة السخان ( 1واط =
 3,412وحدة حرارية بريطانية بالساعة).
أوصل فتحة مخرج صمام اإلراحة إلى فتحة تصريف مناسبة
بحيث ال يالمس الماء المزاح المكونات المنشطة بالكهرباء أو
األشخاص وإلراحة األضرار المحتملة من الماء.

تصرف في وضعية تسمح بإمكانية رؤيتها من مسافة  15سم فوق
فتحة التصريف األرضية .ويجب ترك فتحة أنبوب التصريف
مفتوحة للضغط الجوي .كما يجب تركيب األنابيب في بيئة
خالية من الصقيع .يجب عدم تركيب صمام من أي نوع ،سواء
كان للتنقيص أو اإلعاقة ،ضمن أنبوب التصريف.

! تحذير :يجب أن ال يزيد تقدير ضغط
صمام اإلراحة عن  1034كيلو باسكال ( 150رطل
للبوصة المربعة) كحد أق�صى لضغط التشغيل
كما هو مبين على لوحة تقدير سخان الماء.

يجب أن تكون األنابيب المستخدمة من النوع الموافق عليه
لتوزيع الماء الساخن .يجب أن ال يكون أنبوب التصريف
ً
أصغر من فتحة الصمام ويجب أن يكون مائال نحو األسفل من
الصمام ليسمح بتصريف الماء بشكل كامل (بواسطة الجاذبية)
من الصمام وأنبوب التصريف .أنابيب زيادة التدفق يجب أن

لتمأل سخان الماء
! تحذير :يجب أن يكون الخزان مليء بالماء قبل تشغيل
الكهرباء .سوف تتضرر شمعة التسخين إذا تم تشغيلها حتى
ولو لفترة قصيرة إذا كان الخزان جاف .ال تشمل كفالة
السخان الضرر أو الخلل بسبب تشغيل السخان وهو فارغ أو
شبه فارغ.

سخان الماء ومن األنابيب.
يشير التدفق المستمر للمياه من صنابير الماء إلى أن السخان
معبأ بشكل كامل.

تحقق أن يكون الصمام مغلق بالكامل.
افتح صمام أنبوب ماء اإلمداد في أنبوب الماء البارد.
افتح كل صنبور ماء ساخن ببطء لتسمح للهواء بالتنفيس من

التكاثف
يمكن أن يتشكل التكاثف على الخزان عندما يمأل للمرة األولى
بالماء .كما يمكن أن يتشكل التكاثف عند السحب الكبير للماء
وتكون درجة حرارة ماء اإلمداد باردة.

ال يعد هذا الظرف غير طبيعي ،وسوف يتبدد بعد أن تدفأ
المياه .لكن إن استمر حدوث التكاثف فيجب فحص األنابيب
ومقارن الوصل الحتمال وجود تسرب.

تركيب نموذجي (موديالت منطقة االستخدام)
صمام تنفيس
غطاء الولوج لمنظم الحرارة
R.V.

صمام التحكم
(إختياري)

صمام تخفيف الضغط
وإراحة الحرارة

HOT

RHEEMGLAS
STANDARD

صمام القطع
إلى مصدر الماء البارد
منفذ الماء الساخن إلى
الصنبور
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COLD

المسافة األدنى  150ملم

أنبوب تصريف صمام اإلراحة إلى
تصريف مناسب

! تنبيه :يجب تمرير أنابيب مدخل الماء
البارد كما هو مبين لتجنب التصريف
العر�ضي للمياه من سخان الماء.

تركيب سخان الماء.
التركيبات الكهربائية يجب أن تنفذ فقط من قبل فني كهربائي مرخص.

الوصالت الكهربائية

والنوع المطابق للفتحة في سخان الماء.
الكبل المغلف الغير معدني أو القناة المعدنية أو الكبل
المعدني الغير مغلف والغير معتمد لالستخدام كموصل
أر�ضي يجب أن يشمل موصل منفصل ذو قياس مناسب
يستخدم للتأريض .ويجب وصلها إلى أطراف التأريض
عند سخان الماء وعند صندوق التوزيع الكهربائي.

يجب تزويد دائرة فرعية منفصلة مزودة بموصالت من النحاس
مع أداة حماية زيادة التيار وسبل فصل مناسبة تركب من قبل
كهربائي مؤهل.
يجب أن تتماثل كافة تمديدات األسالك الكهربائية مع
التعليمات المحلية أو القانون الوطني للتمديدات الكهربائية.
راجع الرسم التخطيطي لتمديد األسالك المتواجد عند الغالف
الخلفي من هذا الدليل من أجل معلومات حول التوصيالت
الميدانية.
يتم بيان متطلبات الجهد والقوة الكهربائية لسخان المياه على
لوحة التقدير المتواجدة عند مقدمة سخان الماء.

! تنبيه :تواجد الماء في األنابيب وسخان
الماء ال يوفر الوصل المناسب لألر�ضي .يمكن
لألنابيب والتفريعات الغير معدنية وكذلك
التوصيالت المرنة أن تجعل سخان المياه
ً
معزول كهربائيا.

! تنبيه :يتم بيان متطلبات الجهد والقوة
الكهربائية لسخان المياه على لوحة التقدير
للسخان .يجب تأريض سخان الماء.

يتم تمديد أسالك سخان الماء إلى كتيفة أو صندوق
التمديدات في سخان الماء .ويتم تزويد مقرن تمديدات كهربائية
بفتحة قياسها  16ملم ( 2/1بوصة) أو  21ملم ( 4/3بوصة) من
أجل وصل األسالك في موقع التركيب.
يجب أن تشمل توصيالت الدائرة الفرعية ما يلي:

 قناة معدنية أو كبل ذو غطاء معدني معتمد لالستخدام
كموصل تأريض ومركب مع مقارن وصل معتمدة للحجم
غطاء صندوق
األسالك

موصل القناة

كتيفة وصل
األسالك
موصل القناة

تحذير

تحذير

NING
WAR

NING
WA R

برغي التأريض

موصل القناة

وصالت السلك

غطاء صندوق
األسالك
وصالت السلك

وصالت السلك
كتيفة وصل سخان الماء عند نقطة االستخدام.

صندوق األسالك لسخان الماء(.التشكيل البديل)

صندوق األسالك لسخان الماء

مالحظة :يو�صي هذا الدليل بالحد األدنى المقبول لقياس لدائرة الكهرباء الفرعية وعيار األسالك .راجع الرسم التخطيطي لتمديد األسالك في هذا الدليل من أجل معلومات حول التوصيالت
الميدانية.

دليل قياس الدائرة الفرعية ودليل قياس السلك
السلك النحا�سي املو�صى به
واقي زيادة التيار
قياس  2ملم بناء على
املو�صى به (تقديرآمبير
متطلبات I.E.C
الصاهرأو فاصل الدائرة)

املدخل
(واط)

 220فولط

 230فولط

 240فولط

 220فولط

 230فولط

 240فولط

1500

16

16

16

2.5

2.5

2.5

2500

16

16

16

2.5

2.5

2.5

3000

20

20

20

2.5

2.5

2.5

3500

20

20

20

2.5

2.5

2.5

4500

32

25

25

6.0

6.0

6.0

5500
6000

40
40

32
40

32
40

10
10

6.0
10

6.0
10

بالنسبة للموديالت الحاوية على شمعة تسخين
وحيدة مقدرة عند  400فولط ،فإن مصدر
الكهرباء المقصود هو  230فولط 400/فولط
( 230فولط من السلك إلى الحيادي  400 /فولط
من السلك إلى السلك) على نظام إمداد كهربائي
ثالثي األطوار.
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قائمة تدقيق التركيب
أ .مكان سخان الماء
❑
❑ في الداخل ومحمي من درجات حرارة التجمد.
❑ المنطقة خالية من األبخرة القابلة لالشتعال.
قريب من منطقة طلب الماء الساخن.

❑
❑ هناك مساحة كافية لخدمة سخان المياه.

تم اتخاذ ترتيبات لحماية المنطقة من أضرار المياه.

ب .مصدر إمداد الماء
❑

سخان الماء مليء بشكل كامل بالماء.

❑

تم نضح الهواء من السخان ومن األنابيب.

❑

وصالت الماء محكمة وخالية من التسربات

ج .صمام اإلراحة
❑ صمام إراحة الضغط وتخفيف حرارة الماء مركبين بشكل
صحيح وأنبوب التصريف موصول إلى فتحة تصريف

❑

أنبوب التصريف محمي من التجمد.

د .األسالك
❑ فولطية مصدر الكهرباء تطابق لوحة التقدير لسخان الماء.
❑ سلك الدائرة الفرعية وفاصل الدائرة أو الصاهر من الحجم
الصحيح.
❑الوصالت الكهربائية محكمة والسخان موصول باألر�ضي.
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تشغيل سخان الماء
! تنبيه :يمكن أن يتولد غاز الهيدروجين في نظام الماء الساخن الذي يخدمه سخان الماء هذا إن لم يتم استخدامه لفترة مطولة من الوقت (عادة لمدة اسبوعين أو أطول).
غاز الهيدروجين سريع االشتعال للغاية!! لتبديد مثل هذا الغاز وتقليل مخاطر اإلصابة ،ننصح بأن يتم فتح صنبور الماء الساخن لبضع دقائق عند مغسلة المطبخ قبل
استخدام أي جهاز كهربائي متصل بنظام الماء الساخن .إذا كان الهيدروجين موجود فسوف يكون هناك أصوات غير عادية مثل الهواء الفار عبر األنبوب عند تدفق الماء .ال
تدخن أو تستخدم اللهب المفتوح قرب الصنبور في هذه األثناء.

احتياطات السالمة
افصل الكهرباء عن سخان الماء إن تعرض لظرف زيادة
السخونة أو الحريق أو الفيضان أو الضرر البدني.
ً
ال تشغل سخان الماء إن لم يكن ممتلئا بالماء.
ال تشغل سخان الماء إذا كان صمام قطع الماء البارد
ً
مغلقا.
إذا واجهت صعوبة في فهم أو اتباع تعليمات التشغيل أو
الصيانة فننصح أن يقوم شخص أخصائي أو فني مؤهل
بأداء العمل.

ضوابط السالمة
تم تجهيز سخان الماء بمنظم حرارة ومقيد حدود مزدوج (موفر
ً
اقتصادي) يتواجد خلف لوحة التوصيل ذات الغطاء مالمسا
لسطح خزان الماء .إذا أصبحت درجة حرارة الماء مرتفعة
للغاية ألي سبب من األسباب ،يقوم ضابط مقيد حدود الحرارة
بفصل دائرة التيار عن شمعة التسخين .عندما يفتح هذا
ً
الضابط يجب إعادة تهيئته يدويا.
! تنبيه :يجب تحري سبب ظرف ارتفاع درجة الحرارة من قبل
فني صيانة مؤهل واتخاذ اإلجراءات التصحيحية قبل وضع سخان
الماء في الخدمة من جديد.

إلعادة ضبط ضابط التحكم بدرجة الحرارة:

افصل الكهرباء عن سخان الماء.
افصل لوحات التوصيل ذات الغطاء والعازل.
يجب عدم فصل الغطاء الواقي لمنظم الحرارة.
اضغط زر إعادة التهيؤ األحمر .RESET

! تحذير :إذا تعرض سخان الماء إلى

فيضان ،أو حريق ،أو أضرار فعلية ،اقطع
التيار عن سخان الماء.
ال تعد تشغيل سخان الماء إال بعد أن يتم
فحصه بشكل شامل من قبل فني صيانة
مؤهل.

أعد تركيب العازل ولوحة التوصيل ذات الغطاء قبل
توصيل الكهرباء إلى سخان الماء.
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توضع درجة حرارة الماء
تتطلب توجيهات االتحاد األوروبي لمياه الشرب ( )EG/83/98و
ً
معايير  2:2013-IEC62395أن توفر سخانات الماء سبال لمنع
نمو البكتريا الفيلقية في المياه الصالحة للشرب .ويمكن لسخان
الماء هذا الوفاء بهذه المتطلبات بشرط أنه شغال وأن منظم
الحرارة موضوع ما بين  50و  60درجة مئوية ،بما في ذلك عندما
يستخدم ضمن سلسلة كسخان مياه معزز لسخان مياه يعمل
بالكهرباء الشمسية.
مع أخذ هذا بعين االعتبار ،يرجى مراجعة المعلومات المبينة
أدناه بشأن المخاطر المرتبطة بالتعرض للحروق بسبب الماء
ً
الساخن .اختبر دوما الماء الساخن وامزجه مع الماء البارد
لضمان أنه يكون عند درجة حرارة آمنة لالستخدام.

المبينة في هذا الدليل وعلى البطاقة المصورة على سخان الماء
واالمتثال لها .تتواجد هذه البطاقة على سخان الماء بالقرب من
لوحة التوصيل إلى منظم الحرارة.
تتوفر صمامات مزج لتخفيف درجة حرارة الماء في سخانات
المياه بواسطة مزج الماء الساخن مع الماء البارد في تفريعة
األنبوب .يرجى االتصال بسباك مؤهل أو بهيئة السباكة المحلية
لمعلومات إضافية.

! خطر :هناك احتمال االحتراق بالماء
الشديد السخونة في حال وضع درجة الحرارة
عند قيمة مرتفعة .المنازل التي يتواجد فيها
أطفال صغار أو أشخاص ذوي إعاقة أو مسنين
تحتاج إلى وضع درجة حرارة الماء عند  120درجة
فهرنهايت ( 49مئوية) أو أدنى عند منظم الحرارة
لتجنب مالمسة الماء الساخنة.

يمكن االستعانة بالمخطط الموضح هنا كدليل في تحديد درجة
حرارة الماء المالئمة لمنزلك.

يمكن تنظيم درجة حرارة الماء في سخان الماء من خالل ضبط
مؤشر منظم الحرارة المثبت على السطح والقابل للتعديل
والمتواجد خلف لوحات التوصيل.
السالمة وتوفير الكهرباء هما من ضمن العوامل التي يجب
مراعاتها عند ضبط درجة حرارة سخان الماء عند منظم
الحرارة .كلما تم خفض ضبط درجة حرارة الماء يزداد توفير
الكهرباء وتوفير تكاليف التشغيل.
الماء الذي تزيد درجة حرارته عن  52درجة مئوية ( 125درجة
فهرنهايت) يمكنه أن يسبب الحروق الشديدة على الفور أو يؤدي
إلى الموت بسبب احتراق البشرة .تأكد من قراءة التحذيرات

العالقة بين درجة حرارة الماء والحروق
الحرارة

الوقت للتسبب بحروق خطيرة

 120فهرنهايت ( 49مئوية)

أطول من  5دقائق

 125فهرنهايت ( 52مئوية)

 1.5إلى  2دقيقة

 130فهرنهايت ( 54مئوية)

حوالي  30ثانية

 135فهرنهايت ( 57مئوية)

حوالي  10ثانية

 140فهرنهايت ( 60مئوية)

أقل من  5ثواني

 145فهرنهايت ( 63مئوية)

أقل من  3ثواني

 150فهرنهايت ( 65مئوية)

حوالي  1.5ثانية

 155فهرنهايت ( 68مئوية)

حوالي  1ثانية

الجدول مقدم من قبل معهد شراينرز لمعالجة الحروق

ESE

R

T

ESE

تم ضبط منظم الحرارة من قبل المصنع عند درجة  60مئوية
( 140فهرنهايت) .ومع ذلك ،يمكن للمركب أو المستخدم أن
يعدل منظم الحرارة إلى الوضعية المرغوبة بعد االنتهاء من
التركيب.

الحرارة عند درجة الحرارة المطلوبة.

R

إن لزم الضبط ...
T

أعد تركيب العازل ولوحة التوصيل ذات الغطاء .أوصل
الكهرباء إلى سخان الماء.

زر إعادة التهيئة

مؤشر منظم الحرارة

افصل الكهرباء عن سخان الماء.
افصل لوحات التوصيل ذات الغطاء والعازل.
يجب عدم فصل الغطاء الواقي لمنظم الحرارة.

90°F
)(32°C
)125°F (52°C

150°F
)(66°C

TURNرباء
افصل الكه
OFF
POWER
الصيانة
قبل
BEFORE
SERVICING

باالستعانة بمفك براغي صغير ،اضبط مؤشر منظم

منظم الحرارة والغطاء الواقي.
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الغطاء الواقي لمنظم
الحرارة

العناية بسخان الماء وتنظيفه.
تصريف الماء من السخان
! تنبيه :اقطع الكهرباء عن سخان الماء قبل تصريف
الماء.
ً
! خطر :قبل تشغيل صمام اإلراحة يدويا ،تحقق أن ال
يكون أحد معرض لمخاطر الماء الساخن المنبعث من هذا
الصمام .قد يكون الماء المصرف من الخزان ساخن بما فيه كفاية

لتتمكن من تصريف الماء من السخان بشكل صحيح ،أوقف
إمداد الماء البارد .افتح صنبور الماء الساخن أو ارفع مقبض
صمام اإلراحة لتسمح للهواء بدخول الخزان.
أوصل خرطوم ري الحديقة إلى صمام التصريف عند سخان
الماء ووجه تدفق الماء إلى فتحة تصريف .افتح الصمام.

ليتسبب بمخاطر خروق ويجب توجيهه إلى فتحة تصريف مناسبة لمنع
اإلصابة أو الضرر.

اإلجازات وفترات اإلطفاء المطولة
إن اقت�ضى إبقاء سخان الماء بدون استخدام لفترة مطولة من
الزمن ،يجب فصل الكهرباء الكهربائية ووقف إمداد الماء عن
السخان من أجل توفير الكهرباء ولمنع تراكم غاز الهيدروجين
الخطر.

عمل السخان والضوابط من قبل فني صيانة مؤهل .تحقق أن
يكون سخان الماء معبأ بالكامل قبل وضعه قيد التشغيل من
جديد.

مالحظة :راجع التنبيه الخاص بغاز الهيدروجين
في دليل التعليمات.

كما يجب نضح سخان الماء واألنابيب إن كانوا عرضة لدرجات
التجمد.
بعد الفترة المطولة من إطفاء السخان ،يجب إعادة فحص

الصيانة الوقائية الروتينية
سخان المياه الذي يتم تشغيله وصيانته بشكل صحيح من
شأنه أن يوفر لك سنوات من الخدمة خالية من المتاعب يمكن
االعتماد عليها.
ونقترح أن يؤسس المستخدم برنامج صيانة وقائية روتينية وأن
يتبعه.
ً
كما نو�صي أيضا بالفحص الدوري لضوابط التشغيل وشمعة
التسخين واألسالك من قبل فني خدمة معتمد ومؤهل في
التصليحات الكهربائية.
معظم األجهزة الكهربائية ،حتى الجديدة ،تصدر بعض الصوت
أثناء عملها .إن ازداد مستوى صوت هذا الضجيج بشكل مفرط
فقد تحتاج شمعة التسخين إلى تنظيف .اتصل بمسؤول تركيب
مؤهل أو أخصائي سباكة معتمد لفحصه.
مرة واحدة في السنة على األقل ،ارفع ثم حرر مقبض صمام
إراحة الضغط والحرارة المتواجدة قرب أعلى سخان الماء
للتحقق من صحة عمل الصمام .اسمح بتصريف بضع ليترات
من الماء إلى فتحة تصريف.

يمكن لخزان سخان الماء أن يكون بمثابة حوض لترسب المواد
ً
الصلبة العالقة في الماء .وعلى هذا النحو فليس غريبا أن يتم
تجمع رواسب المياه في قاع الخزان .ننصح بتصريف بضع
ليترات من الماء من خزان السخان كل شهر لتنظيف الخزان من
هذه الترسبات.
اإلغالق السريع للصنابير أو صمامات الملف اللولبي في األجهزة
التي تستخدم الماء بشكل أوتوماتيكي يمكنها أن تسبب صوت
قرقعة .ويمكن لألنابيب الصاعدة الذي توضع في مواقع
ً
مدروسة استراتيجيا في شبكة أنابيب الماء أو ألدوات تخفيف
صوت القرقعة أن تخفف هذه المشكلة.
فحص عمود اآلنود  -يجب فصل عمود اآلنود من خزان سخان
ً
الماء سنويا لفحصه وتبديله عندما يكون أكثر من  6بوصة من
ً
سلك العود مكشوفا عند أي طرف من أطراف العمود .راجع
قائمة قطع الغيار لمعرفة موقع عمود اآلنود .تحقق أن يكون
مصدر إمداد الماء البارد مغلق قبل فصل عمود اآلنود.

! ًخطر :قبل تشغيل صمام اإلراحة
يدويا ،تحقق أن ال يكون أحد معرض
لمخاطر مالمسة الماء الساخن المنبعث
من هذا الصمام .قد يكون الماء ساخن
ليسبب خطر الحرق .يجب توجيه الماء

المصرف إلى مكان تصريف مناسب لمنع اإلصابة
وإلحاق الضرر.

مالحظة :إذا كان صمام إراحة الضغط والحرارة
يصرف الماء بشكل دوري فقد يكون هذا بسبب
التمدد الحراري ضمن نظام ماء "مغلق" .اتصل

بشركة تزويد المياه أو مقاول السباكة
الخاص بك من أجل تصحيح هذه
المشكلة.
ال تسد صمام اإلراحة.
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قبل االتصال لطلب الخدمة ...
نصائح تحري الخلل
ً
وفر الوقت والمال! راجع المخطط المبين على هذه الصفحة أوال إذ فقد ال يكون هناك
داع لالتصال لطلب الخدمة بعد ذلك.

املشكلة

األسباب املحتملة

ما يجب عمله

صوت قرقعة

أحوال املاء في املنزل تسببت
تراكم في القشور أو الترسبات
املعدنية على شمعة التسخين
تراكم الضغط الحاصل نتيجة
التمدد الحراري ضمن نظام
مغلق

● افصل شمعة التسخين ونظفها

صمام اإلراحة يصدرصوت قرقعة أو تصريف

● هذا ظرف تشغيل غيرمقبول ويجب تصحيحه.
يرجى االتصال بمقاول السباكة أو شركة تزويد املاء
من أجل معلومات حول كيفية تصحيه هذا الوضع.
ال تسد فتحة صمام اإلراحة
● هذا ظرف عادي ملقارن احتباس الحرارة الداخلية
أثناء التشغيل وال يدل على الحاجة للخدمة.

صوت ارتجاج أثناء فترات استخدام املاء

احتباس الحرارة الداخلية أثناء
التشغيل

املاء الساخن ال يكفي

قد يفوق استخدام املاء عن سعة ● انتظرحتى يتمكن سخان املاء من تسخين املاء بعد
سخان املاء
فترة الطلب الزائدة
الصاهرمحترق أو فاصل الدائرة ● بدل الصاهرأو أعد تهيئة فاصل الدائرة
نشط
مصدرالكهرباء قد يكون مطفأ
● تحقق أن يكون مصدرإمداد الكهرباء إلى سخان
ن
املاء شغال وأن مفتاح الفصل إن استخدم يكو في
وضعية التشغيل .ON
منظم الحرارة قد يكون عند قيمة ● راجع قسيم ضبط درجة الحرارة على سخان املاء
منخفضة
في هذا الدليل.
صنابيراملاء الساخن مفتوحة أو ● تحقق أن تكون الصنابيرمغلقة.
تسرب
الكهرباء الواصلة إلى املنزل قد
●اتصل بشركة الكهرباء املحلية.
تكون معطلة

املاء شديد السخونة

تمديد أسالك غيرصحيح.

● راجع قسم تركيب سخان املاء في هذا الدليل.

حدود إعادة التهيؤ اليدوي

● راجع قسم ضبط درجة الحرارة على سخان املاء في
هذا الدليل.

درجة حرارة املاء البارد قد تكون
أبرد خالل أشهرالشتاء
منظم الحرارة عند قيمة مرتفعة

● هذا ظرف طبيعي .يزداد وقت التسخين كلما بردت
حرارة املاء.
● راجع قسم ضبط درجة الحرارة على سخان املاء في
هذا الدليل.

! تنبيه :لسالمتكم ،ال تحاولوا تصليح األسالك الكهربائية وال منظمات الحرارة وال شمعة التسخين وال ضوابط التشغيل .اطلب من فني صيانة مؤهل أن ينفذ التصليحات.
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قطع الغيار
تعليمات طلب قطع الغيار
حدد عنوان طلبات قطع الغيار إلى الموزع أو المحل الذي
اشتريت منه سخان الماء.

وصف القطعة (كما هو مبين أدناه) وعدد القطع
المطلوبة.

يحب أن تشمل كافة طلبات قطع الغيار ما يلي:

! تنبيه :لسالمتكم ،ال تحاولوا تصليح األسالك الكهربائية
وال منظمات الحرارة وال شمعة التسخين وال ضوابط
التشغيل .اطلب من فني صيانة مؤهل أن ينفذ التصليحات.

رقم الموديل والرقم المتسلسل لسخان الماء من لوحة
التقدير.
حدد الفولطية والواط كما هو مبين على لوحة التقدير.

وصلة حابس حرارة المدخل

ﺣﻠﻤﺔ ﺣﺎ�ﺲ ﺣﺮارة اﳌﺪﺧﻞ
) ٧٢ﻟ�� ﻓﻘﻂ(

إراحة
صمامإزاﺣﺔ
ﺻﻤﺎم

اﻟﻀﻐﻂ وا��ﺮارة

المخرج
حرارةا��ﺮج
حابسﺣﺮارة
وصلة ﺣﺎ�ﺲ
ﺣﻠﻤﺔ
) ٧٢ﻟ�� ﻓﻘﻂ(

أﻧﺒﻮب اﻟﻐﻤﺲ
ﺣﺸﻮة أﻧﺒﻮب اﻟﻐﻤﺲ

المدخل
حابسﺮارةحرارة
وصلة
اﻟﺪاﺧ��
ﺣﺎ�ﺲ ا��
(إختياري))إﺿﺎ��(

األنوداﻷﻧﻮد
عمودﻗﻀ�ﺐ

ﻏﻄﺎء ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻮز�ﻊ

ﺣﺸﻮة

ﻏﻄﺎء اﻟﻠﻮﺣﺔ
ﺣﺸﻮة ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻮز�ﻊ
)إﺿﺎ��(
ﻋﺎزل اﻟﻔﺠﻮة

ﻣﻨﻈﻢ ا��ﺮارة

اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻮا��
ﳌﻨﻈﻢ ا��ﺮارة
R

SE T

RE

ET
ES

التسخين
حشوة
شمعةاﻟ����ن
ﺣﺸﻮة ﻧﻮاة

۹۰

۱٤۰

۱۰۰

C
DIS

 ۱۲۰ ۱۱۰- OM
ER

۱۳۰

TH

OFF
TURN ER
POWRE
BEFO
ICING
SERV

التسخين
شمعةاﻟ����ن
ﻧﻮاة
ﻛﺘﻴﻔﺔ ﻣﻨﻈﻢ ا��ﺮارة
ﻣﻨﻈﻢ ا��ﺮارة

التوصيل
ﺣﺸﻮةغطاء
حشوة
ﻏﻄﺎء اﻟﻮﺻﻮل
(إختيارية)
)إﺿﺎﻓﻴﺔ(
اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻮا��
لمنظم
الولوج
غطاء
اﻟﻮﺻﻮل
ﻟﻮﺣﺎت
ﳌﻨﻈﻢ ا��ﺮارة
الحرارة
ذات اﻟﻐﻄﺎء

R

SE T

RE

ET
ES

التسخين
حشوة
شمعةاﻟ����ن
ﺣﺸﻮة ﻧﻮاة

۹۰
IS C

۱٤۰

۱۰۰
۱۲۰ ۱۱۰- O - D
M
ER

۱۳۰

TH

OFF
TURN ER
POWRE
BEFO
ICING
SERV

التسخين
اﻟ����ن
شمعةﻧﻮاة
ﻛﺘﻴﻔﺔ ﻣﻨﻈﻢ ا��ﺮارة
ﻋﺎزل اﻟﻔﺠﻮة
ﺻﻤﺎم اﻟﺘﺼﺮ�ﻒ

مالحظة :قد يختلف مظهر بعض القطع من موديل إلى موديل آخر.
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قطع الغيار
موديالت منطقة االستخدام
تعليمات طلب قطع الغيار
حدد عنوان طلبات قطع الغيار إلى الموزع أو المحل الذي
اشتريت منه سخان الماء.

وصف القطعة (كما هو مبين أدناه) وعدد القطع
المطلوبة.

يحب أن تشمل كافة طلبات قطع الغيار ما يلي:
رقم الموديل والرقم المتسلسل لسخان الماء من لوحة
التقدير.

! تنبيه :لسالمتكم ،ال تحاولوا تصليح األسالك الكهربائية
وال منظمات الحرارة وال شمعة التسخين وال ضوابط
التشغيل .اطلب من فني صيانة مؤهل أن ينفذ التصليحات.

حدد الفولطية والواط كما هو مبين على لوحة التقدير.
*بعض الموديالت قد تحتوي هذه القطع أو ال تحتويها .األنابيب
ذات شكل  Jتستخدم فقط على الموديالت سعة  114لتر.

قطعة المد (إضافية)
عمود اآلنود
ُجلبة انزالقية

عازل الجوف
حشوة *

صمام إراحة
الضغط والحرارة

* حشوة

أنبوب الغمس* ، J
المخرج الساخن

* سدادة
منظم الحرارة

SE T

R

E

SE T

RE

غطاء الولوج لمنظم
الحرارة

حشوة *

منظم الحرارة
الغطاء الواقي

الغطاء
90
SC

140

100
120 110 O - D I
MER

130

TH

OFF
TURN ER
POW RE
BEFO
ICING
SERV

عازل الجوف

كتيفة منظم
الحرارة

شمعة
التسخين

حشوة
شمعة
التسخين

مالحظة :قد يختلف مظهر بعض القطع من موديل إلى موديل آخر.
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وصلة المدخل
البارد

تعليمات وصلة الجوف (على بعض الموديالت)

الهدف من هذه التعليمات هو أن تستخدم من قبل فني صيانة مؤهل فقط،
ويجب أداء الخطوات فقط عند الضرورة.
من أجل أن تتمكن من تبديل منظم الحرارة أو شمعة التسخين ،افصل القضيب العر�ضي
للجوف بواسطة اتباع التعليمات المبينة أدناه:
افصل الكهرباء عن سخان الماء.
افصل لوحات التوصيل ذات الغطاء والعازل.
أدر القضيب العارض نحو األعلى واألسفل حتى ينفصل عن بقية فتحة الجوف.
(انظر الرسم التوضيحي هنا)
أبعد القضيب العر�ضي .ال يحتاج للتبديل وال يمكن تبديله.
بدل منظم الحرارة و  /أو شمعة التسخين حسب الضرورة.
أعد تركيب العازل ولوحة التوصيل ذات الغطاء قبل تشغيل الكهرباء إلى سخان
الماء.
مالحظة :القضيب العر�ضي ضروري أثناء عملية التصنيع فقط .لن يؤثر فصل هذا
القضيب على نواحي عمل سخان الماء.

افصل الكهرباء
قبل الصيانة
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إن احتجت إلى مساعدة للصيانة
 .1إذا كان لديك أي أسئلة حول سخان الماء الجديد أو كنت تحتاج لضبطه أو تصليحه أو للصيانة الدورية ،فننصح
ً
ً
أن تراجع أوال المسؤول عن التركيب أو مقاولة السباكة أو وكالة الخدمة الموافق عليها مسبقا .وفي حال انتقلت الشركة
أو لم تعد متوفرة ،راجع دليل الهاتف أو شركة الخدمات المحلية من أجل الحصول على مساعدة مؤهلة للخدمة.
 .2وإن لم يتم حل مشكلتك بما يرضيك فبوسعك عندها االتصال بمديرية الخدمة الوطنية للشركة الصانعة على
العنوان التالي:
				Rheem Manufacturing MEA FZE
P.O. Box 371045
				
2E, East Wing, Office no 407
				
.Dubai Airport Free Zone (DAFZA), UAE
				
عند االتصال بالشركة الصانعة ،يجب توفير المعلومات التالية:
أ.
ب.
ج.
د.
هـ.
و.
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رقم الموديل واألرقام المتسلسلة لسخان الماء كما هو مبين على لوحة التقدير الموصولة بغالف السخان.
العنوان الذي يتواجد فيه السخان ويمكن معاينته.
اسم وعنوان المسؤول عن التركيب أو أي وكالة خدمة نفذت الخدمة أو الصيانة على السخان.
تاريخ التركيب األصلي وأي تواريخ للصيانة المنفذة.
تفاصيل المشكلة بأفضل وصف.
قائمة باألفراد ،مع التواريخ ،الذين اتصلت بهم بخصوص هذه المشكلة.

مخططات تمرير األسالك
ﺷﻤﻌﺔ�ﻣﺰدوﺟﺔ
ﻏ���آﻧﻴﺔ
ﻣﻊ�ﻣﻨﻔﺬ�ذو��٤أﺳﻼك

ﺷﻤﻌﺔ�ﻣﺰدوﺟﺔ
ﻏ���آﻧﻴﺔ
ﻣﻊ�ﻣﻨﻔﺬ�ذو��٣أﺳﻼك
اﳌﻮﺻﻞ�إ���أداة�ﻗﻴﺎس
وﻗﺖ�ﻗﻠﺔ�اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﺷﻤﻌﺔ�ﻣﺰدوﺟﺔ
ﻏ���آﻧﻴﺔ

ﺻﻨﺪوق�اﻟﺘﻮز�ﻊ

ﺻﻨﺪوق�اﻟﺘﻮز�ﻊ

ﺻﻨﺪوق�اﻟﺘﻮز�ﻊ

أﺳﻮد

أﺣﻤﺮ

ﻣﻘﻴﺪ�ﺣﺪ�ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﻋ���
وﺣﺪود�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ

أزرق

أﺻﻔﺮ

TM �٢

أزرق

TM �١

أﺻﻔﺮ

ﺻﻨﺪوق�اﻟﺘﻮز�ﻊ

أزرق

أزرق

أزرق

أزرق

أﺳﻮد

أﺻﻔﺮ

أﺻﻔﺮ

أﺻﻔﺮ

ﻣﻘﻴﺪ�ﺣﺪ�ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﻋ���
وﺣﺪود�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ

أزرق

TM �٢

أزرق

TM �١

أزرق

أﺣﻤﺮ

أﺻﻔﺮ
ا��ﺪ�اﻷﻋ���ﳌﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة
وﺣﺪ�درﺟﺔ�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ

ا��ﺪ�اﻷﻋ���ﳌﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة
أﺻﻔﺮ
وﺣﺪ�درﺟﺔ�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺻﻨﺪوق�اﻟﺘﻮز�ﻊ

ﺻﻨﺪوق�اﻟﺘﻮز�ﻊ

أﺣﻤﺮ
)أﺑﻴﺾ��(١٢٠V:

أﺳﻮد

أزرق
)ﻗﻴﺎس(١٠

أﺻﻔﺮ
)ﻗﻴﺎس(١٠

أﺣﻤﺮ
)ﻋﻴــﺎر�(١٠

أﺳﻮد
)ﻋﻴــﺎر�(١٠

أزرق

أزرق

أزرق

أﺳﻮد

أﺻﻔﺮ

أﺣﻤﺮ

أﺳﻮد

أﺳﻮد

أﺳﻮد

أﺣﻤﺮ

أﺣﻤﺮ�)ﻗﻴﺎس�(١٠

أﺣﻤﺮ�)ﻗﻴﺎس�(١٠

أﺳﻮد�)ﻗﻴﺎس�(١٠

أﺻﻔﺮ

أزرق
أﺣﻤﺮ

أﺳﻮد

أﺣﻤﺮ

أﺳﻮد

۱

ﻣﻘﻴﺪ�ﺣﺪ�ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة
وﺣﺪ�ا��ﺮارة�اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻘﻴﺪ�ﺣﺪ�ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﺳﻔﻞ
۱
وﺣﺪود�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ

۳
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أﺣﻤﺮ

۲
ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﺳﻔﻞ

أﺳﻮد

أﺳﻮد

أﺳﻮد

أﺳﻮد

أﺳﻮد

۱

۱
۳
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۲
٤

۲

۱

أﺳﻮد

۱
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ﺷﻤﻌﺔ�اﻟ����ن
اﻟﻌﻠﻴﺎ
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۱

۲
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أﺣﻤﺮ

۲

ﺻﻨﺪوق
اﻟﺘﻮز�ﻊ

۱

L۲

ﺷﻤﻌﺔ�اﻟ����ن
اﻟﻌﻠﻴﺎ

۲

۱

ﺷــﻤﻌﺔ�أﺣﺎدﻳــﺔ
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أﺳﻮد
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�أزرق
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1

أﺳﻮد

2
أزرق

أزرق

ﻣﻘﻴﺪ�ﺣﺪ�ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﻋ���
وﺣﺪود�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ

أﺳﻮد�)ﻗﻴﺎس�(١٠

ﻣﻘﻴﺪ�ﺣﺪ�ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﻋ���
وﺣﺪود�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ

�
�أزرق

ﻣﻘﻴﺪ�ﺣﺪ�ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﻋ���
وﺣﺪود�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ
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�

3

1

4

2
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1
أﺳﻮد

أزرق

أﺣﻤﺮ�)ﻗﻴﺎس�(١٠

أﺻﻔﺮ

2

ﺷﻤﻌﺔ اﻟﺘﺴﺨني
اﻟﻌﻠﻴﺎ

أﺻﻔﺮ

أﺣﻤﺮ

ﻣﻘﻴﺪ�ﺣﺪ�ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﺳﻔﻞ
وﺣﺪود�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻣﻘﻴﺪ�ﺣﺪ�ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﺳﻔﻞ
وﺣﺪود�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺷﻤﻌﺔ اﻟﺘﺴﺨني
اﻟﻌﻠﻴﺎ

1

4

2

أﺣﻤﺮ

2

1

3

1

3

1

4

2
1
2

أﺻﻔﺮ

أﺣﻤﺮ�)ﻗﻴﺎس�(١٠

فرعية ثالثية
من أجل وصل سخان الماء هذا إلى دائرة ً
الطور ،يرجى وصل األسالك المركبة ميدانيا إلى سخان
الماء كما هو مبين في مخطط تمرير األسالك المطابق
هنا .تم تزويد صندوق توزيع أسالك منفصل مع سخان
الماء هذا (افحص قاع الصندوق) من أجل مالئمة تمديد
األسالك ووصلها .ركب صندوق توزيع األسالك كما هو
مبين في صفحة التركيب أو التعليمات المرفقة في الكيس
البالستيكي الملصق إلى سخان الماء.

ﺷﻤﻌﺔ اﻟﺘﺴﺨني
اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻣﻘﻴﺪ�ﺣﺪ�ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﺳﻔﻞ
وﺣﺪود�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻣﻘﻴﺪ�ﺣﺪ�ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﺳﻔﻞ
وﺣﺪود�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ

1
أﺣﻤﺮ

2

3

1
2

L١

G

أزرق

ﺷﻤﻌﺔ اﻟﺘﺴﺨني
اﻟﻌﻠﻴﺎ

*

L٣

G

L٢

L٢

*

L٣

L١

ﻣﻘﻴﺪ�ﺣﺪ�ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﻋ���
وﺣﺪود�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ

أﺻﻔﺮ

ﺷﻤﻌﺔ�ﻓﺮﻋﻴﺔ�ﻣﻦ��٣أﻃﻮار
إ���ﻟﻮﺣﺔ�اﻟﺘﻮز�ﻊ�اﻟﻜهﺮ�ﺎ�ﻲ

أﺳﻮد�)ﻗﻴﺎس�(١٠

منظمات حرارة Therm-O-Disc
(نوع )59T
2

ﺷﻤﻌﺔ�ﻣﺰدوﺟﺔ
ﻏ���آﻧﻴﺔ

أﺻﻔﺮ

4

1

ﺷﻤﻌﺔ�ﻣﺰدوﺟﺔ
آﻧﻴﺔ�اﻟﻌﻤﻞ

أزرق)ﻗﻴﺎس�(١٠

3

اﻟﺸ�ﻞ�E

L١

�

4

اﻟﺸ�ﻞ�F

اﻟﺸ�ﻞ�D

2

أﺳﻮد

أﺳﻮد

1

1

2

2

أﺣﻤﺮ

أﺳﻮد

اﻟﺸ�ﻞ�H

اﻟﺸ�ﻞ�G

2

4

2

أﺳﻮد

ﺷﻤﻌﺔ اﻟﺘﺴﺨني
اﻟﺴﻔﲆ

ﺷﻤﻌﺔ اﻟﺘﺴﺨني
اﻟﺴﻔﲆ

1

3

1

ﺷﻤﻌﺔ�اﻟ����ن
اﻟﺴﻔ��

اﻟﺸ�ﻞ�C

أﺻﻔﺮ�)ﻗﻴﺎس�(١٠

مخططات تمرير األسالك
سخان ماء يعمل بالكهرباء
للتطبيقات ثالثية الطور
1

ﺷﻤﻌﺔ�اﻟ����ن
اﻟﺴﻔ��

*�ﻗﺪ�ﻳﻠﺰم�ﻣﻮﺻﻞ�اﻟﺘﺄر�ﺾ.
راﺟﻊ�ﻗﺴﻢ�اﻟ�ﺴﻠﻴﻚ����اﻟﺪﻟﻴﻞ.

ﺷﻤﻌﺔ�ﻓﺮﻋﻴﺔ�ﻣﻦ��٣أﻃﻮار
إ���ﻟﻮﺣﺔ�اﻟﺘﻮز�ﻊ�اﻟﻜهﺮ�ﺎ�ﻲ
L٢

2

ﺷﻤﻌﺔ�اﻟ����ن
اﻟﺴﻔ��

اﻟﺸ�ﻞ�٢-A

آﻧﻴﺔ�اﻟﻌﻤﻞ
الماء العامل بالكهرباء كما هو مبين هنا
تم تسليك سخان

ﺷﻤﻌﺔ�ﻓﺮﻋﻴﺔ�ﻣﻦ��٣أﻃﻮار
إ���ﻟﻮﺣﺔ�اﻟﺘﻮز�ﻊ�اﻟﻜهﺮ�ﺎ�ﻲ

*

ﺷﻤﻌﺔ�اﻟ����ن
اﻟﺴﻔ��

اﻟﺸ�ﻞ�B

ﺷﻤﻌﺔ�أﺣﺎدﻳﺔ

ﺟهﺰ���ﺎن�اﳌﺎء�هﺬا�ﻟﺪى�اﳌﺼﻨﻊ�ﻣﻦ�أﺟﻞ�اﻟﻮﺻﻞ�ﺑﻤﺼﺪر�ﻃﺎﻗﺔ�ذو�ﺳﻠﻜ�ن�.ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام�ﻣﻊ�ﻣﺆﻗﺖ�ﻓ��ة�ﻗﻠﺔ�اﻻﺳﺘﺨﺪام
�،اﻓﺼﻞ�ﺻﻤﻮﻟﺔ�اﻟﺴﻠﻚ�ﻣﻦ�اﻟﺴﻠﻜ�ن�اﻷﺣﻤﺮ�واﻷﺳﻮد�ﺛﻢ�أوﺻﻠهﺎ�إ���ﻣﺆﻗﺖ�ﻓ��ة�ﻗﻠﺔ�اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﺷﻤﻌﺔ�ﻣﺰدوﺟﺔ

ﺷﻤﻌﺔ�ﻣﺰدوﺟﺔ
ﻏ���آﻧﻴﺔ

G

أﺳﻮد

اﻟﺸ�ﻞ�E

اﻟﺸ�ﻞ�C

أﺳﻮد

اﻟﺸ�ﻞ�D
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۲

أﺣﻤﺮ

اﻟﺸ�ﻞ�F

ﺷﻤﻌﺔ�اﻟ����ن
اﻟﺴﻔ��

ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﺳﻔﻞﺷﻤﻌﺔ�اﻟ����ن
اﻟﺴﻔ��

۲

۱

أﺳﻮد

ﺷﻤﻌﺔ�اﻟ����ن
اﻟﺴﻔ��

ﺷﻤﻌﺔ�اﻟ����ن
اﻟﺴﻔ��

۲

۲

۲

أﺻﻔﺮ

أﺣﻤﺮأﺣﻤﺮ�)ﻗﻴﺎس�(١٠

۲

ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﺳﻔﻞ

۲

۲

٤

۲

٤

۲
۱

أﺳﻮد

۲
۱

۱

۱

۳

۱

۳

٤

۲
۳

اﻟﺪارة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ
إﻟﻰ ﻟﻮﺣﺔ
اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ

ﻣﻘﻴﺪ�ﺣﺪ�ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﺳﻔﻞ
وﺣﺪود�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺷﻤﻌﺔ�اﻟ����ن
اﻟﻌﻠﻴﺎ

۱
۱

أﺳﻮد�)ﻗﻴﺎس�(١٠

ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﺳﻔﻞ

ﺷﻤﻌﺔ�اﻟ����ن
اﻟﻌﻠﻴﺎ

L١

ﺷﻤﻌﺔ اﻟﺘﺴﺨني
اﻟﺴﻔﲆ

ﺷﻤﻌﺔ اﻟﺘﺴﺨني
اﻟﺴﻔﲆ

اﻟﺸ�ﻞ�H

اﻟﺸ�ﻞ�G

۱٦
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أﺣﻤﺮ�)ﻗﻴﺎس�(١٠

۱

ﻣﻘﻴﺪ�ﺣﺪ�ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﺳﻔﻞ
وﺣﺪود�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ

۲
�١٢٠ﻓﻮﻟــﻂ�ﻓﻘــﻂ
أﺳﻮد�)ﻗﻴﺎس�(١٠

ﻣﻘﻴﺪ�ﺣﺪ�ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﺳﻔﻞ
وﺣﺪود�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻣﻘﻴﺪ�ﺣﺪ�ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﺳﻔﻞ
وﺣﺪود�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻣﻘﻴﺪ�ﺣﺪ�ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﻋ��
وﺣﺪود�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ

٤
أﺻﻔﺮ

۲

ﺷﻤﻌﺔ�اﻟ����ن
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ﺷﻤﻌﺔ�اﻟ����ن
اﻟﻌﻠﻴﺎ

۲

٤

۲

۱

ﺷــﻤﻌﺔ�اﻟ��ــ��ن

G

TM ٢

أﺻﻔﺮ

ﺷﻤﻌﺔ�اﻟ����ن
اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻣﻘﻴﺪ�ﺣﺪ�ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﻋ��
وﺣﺪود�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ

۳

أزرق

ﺷﻤﻌﺔ�اﻟ����ن
اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻣﻘﻴﺪ�ﺣﺪ�ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﻋ��
وﺣﺪود�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ

أﺻﻔﺮ

۲

ﺷﻤﻌﺔ�اﻟ����ن
اﻟﻌﻠﻴﺎ

٤
٤

۱

أﺣﻤﺮ
)أﺑﻴﺾ��(١٢٠V:

۱

۱
۲

أﺳﻮد

٤

۲

۲

۱

۱
ا��ﺪ�اﻷﻋ���ﳌﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة
وﺣﺪ�درﺟﺔ�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ

۲

۲

ﺻﻨﺪوق�اﻟﺘﻮز�ﻊ

٤

۱

۱

۳

٤

۱
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۳
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٤

٤

۲
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۱
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أزرق
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۲

۲

L١

۳

۱

*

L١

۳

ﻣﻘﻴــﺪ�ﺣــﺪ
L١
ﻣﻨﻈــﻢ�ا��ــﺮارة�
وا��ــﺮارة�اﻟﻌﺎﻟﻴــﺔ�

اﻟﺪارة�اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
إ���ﻟﻮﺣﺔ�اﻟﺘﻮز�ﻊ�اﻟﻜهﺮ�ﺎﺋﻴﺔ

أﺳﻮد

٤

۱

٤

۱

۱

L٢
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اﻟﺘﻮز�ﻊ�اﻟﻜهﺮ�ﺎﺋﻴﺔ

أﺻﻔﺮ
)ﻗﻴﺎس(١٠

٤

۲

٤

۲

TM ٢
G

اﻟﺪارة�اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
L١
إ���ﻟﻮﺣﺔ

N

ا��ﺪ�اﻷﻋ���ﳌﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة
وﺣﺪ�درﺟﺔ�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ

۳

۱

۳

۱

٤

L٢

TM ٢

L٢
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 GاﻟﺪارةL١اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
إﱃ ﻟﻮﺣﺔ
اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

G

H
إ���ﻣﺼﺪر�اﻟﻄﺎﻗﺔ�اﻟﺜﺎﻧﻮي�،وﻣﻘﻴﺎس
أوﻗﺎت�ﻗﻠﺔ�اﻻﺳﺘﺨﺪام
أﺳﻮد

ﻣﻘﻴﺪ�ﺣﺪ�ﻣﻨﻈﻢ�ا��ﺮارة�اﻷﻋ��
وﺣﺪود�ا��ﺮارة�اﻟﻌﻠﻴﺎ

G

اﻟﺪارة�اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
إ���ﻟﻮﺣﺔ
اﻟﺘﻮز�ﻊ�اﻟﻜهﺮ�ﺎﺋﻴﺔ

۳

ﺻﻨﺪوق�اﻟﺘﻮز�ﻊ

L١

L١

TM ١
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G

ﺻﻨﺪوق�اﻟﺘﻮز�ﻊ

L٢

*

G

L٢

G

)L2 (120V:N
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اﳌﻮﺻﻞ�إ���أداة�ﻗﻴﺎس
وﻗﺖ�ﻗﻠﺔ�اﻻﺳﺘﺨﺪام

اﻟﺪارة�اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
إ���ﻟﻮﺣﺔ�اﻟﺘﻮز�ﻊ�اﻟﻜهﺮ�ﺎﺋﻴﺔ

ﺷﻤﻌﺔ�ﻣﺰدوﺟﺔ
ﻏ���آﻧﻴﺔ

اﻟﺪارة�اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
إ���ﻟﻮﺣﺔ
اﻟﺘﻮز�ﻊ�اﻟﻜهﺮ�ﺎﺋﻴﺔ

ﺷﻤﻌﺔ�ﻣﺰدوﺟﺔ
آﻧﻴﺔ�اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻊ�ﻣﻨﻔﺬ�ذو��٤أﺳﻼك

اﻟﺪارة�اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
إ���ﻟﻮﺣﺔ
اﻟﺘﻮز�ﻊ�اﻟﻜهﺮ�ﺎﺋﻴﺔ

ﺻﻨﺪوق�اﻟﺘﻮز�ﻊ

TM ٢

*

L١

ﺷﻤﻌﺔ�ﻣﺰدوﺟﺔ
إ���ﻣﺼﺪر�اﻟﻄﺎﻗﺔ�اﻟﺜﺎﻧﻮي�،وﻣﻘﻴﺎس ﻏ���آﻧﻴﺔ
أوﻗﺎت�ﻗﻠﺔ�اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻊ�ﻣﻨﻔﺬ�ذو��٤أﺳﻼك

ﺷﻤﻌﺔ�ﻣﺰدوﺟﺔ
ﻏ���آﻧﻴﺔ
ﻣﻊ�ﻣﻨﻔﺬ�ذو��٣أﺳﻼك

اﻟﺪارة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
إﱃ ﻟﻮﺣﺔ
اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺪارة�اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
إ���ﻟﻮﺣﺔ
اﻟﺘﻮز�ﻊ�اﻟﻜهﺮ�ﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺪارة�اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
إ���ﻟﻮﺣﺔ
اﻟﺘﻮز�ﻊ�اﻟﻜهﺮ�ﺎﺋﻴﺔ

ﺷﻤﻌﺔ�ﻣﺰدوﺟﺔ
آﻧﻴﺔ�اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻊ�ﻣﻨﻔﺬ�ذو��٤أﺳﻼك

ﺷﻤﻌﺔ�ﻣﺰدوﺟﺔ
آﻧﻴﺔ�اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺸ�ﻞ�١-A

