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SAFE INSTALLATION, USE, AND SERVICE
The proper installation, use and servicing of this water heater is extremely important to your safety and the safety of others.
Many safety-related messages and instructions have been provided in this manual and on your own water heater to warn you and
others of a potential injury hazard. Read and obey all safety messages and instructions throughout this manual. It is very important
that the meaning of each safety message is understood by you and others who install, use, or service this water heater.
This is the safety alert symbol. It is used to alert you
to potential personal injury hazards. Obey all safety
messages that follow this symbol to avoid possible
injury or death.

	DANGER

DAN G ER i n d i c a t e s a n i m m i n e n t l y
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or injury.

	WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous
situation which, if not avoided, could result
in death or injury.

	CAUTION
CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous
situation which, if not avoided, could result
in minor or moderate injury.
CAUTION used without the safety alert
symbol indicates a potentially hazardous
situation which, if not avoided, could result
in property damage.

All safety messages will generally tell you about the type of hazard, what can happen if you do not follow the safety message, and
how to avoid the risk of injury.

Important Definitions
•
•

Qualified Installer or Service Agency:
Installation and service of this water heater requires ability equivalent to that of a Qualified Agency (as defined by ANSI below) in the field
involved. Installation skills such as plumbing, electrical supply are required in addition to electrical testing skills when performing service.
ANSI Z223.1 2006 Sec. 3.3.83:
“Qualified Agency” - “Any individual, firm, corporation or company that either in person or through a representative is engaged in and
is responsible for (a) the installation, testing or replacement of gas piping or (b) the connection, installation, testing, repair or servicing
of appliances and equipment; that is experienced in such work; that is familiar with all precautions required; and that has complied with
all the requirements of the authority having jurisdiction.”

GENERAL SAFETY INFORMATION
Precautions

Children should be supervised to insure they do not play with the
appliance.

DO NOT USE THIS APPLIANCE IF ANY PART HAS BEEN UNDER
WATER. Immediately call a qualified service technician to inspect the
appliance and to replace any part of the control system which has been
under water.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This water heater must be grounded in accordance with the
National Electrical Code and/or Local/National Code. These
must be followed in all cases. Failure to ground this water heater
properly may also cause erratic control system operation on
ELECTRONIC CONTROL models.

If the unit is exposed to the following, do not operate the heater until all
corrective steps have been made by a qualified service agency.
1.) External fire 2.) Damage. 3.) Firing without water.

This water heater must be connected to a grounded metal, permanent
wiring system; or an equipment grounding conductor must be run
with the circuit conductors and connected to the equipment grounding
terminal or lead on the water heater.

This appliance is not to be used by children or persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
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Hydrogen Gas (Flammable)

Hydrogen gas can be produced in a hot water system served
by this heater that has not been used for a long period
of time (generally two weeks or more). Hydrogen gas is
extremely flammable. To reduce the risk of injury under these
conditions, it is recommended that the hot water faucet be
opened for several minutes at the kitchen sink before using
any electrical appliance connected to the hot water system. If
hydrogen is present there will probably be an unusual sound
such as air escaping through the pipe as the water begins to
flow. THERE SHOULD BE NO SMOKING OR OPEN FLAME
NEAR THE FAUCET AT THE TIME IT IS OPEN.
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INTRODUCTION
Thank You for purchasing this water heater. Properly installed
and maintained, it should give you years of trouble free service.
Installation and service of this water heater requires ability equivalent
to that of a licensed tradesman or qualified agency (page 2) in the
field involved. Plumbing and electrical work are required.

Installer in this manual. These diagrams will serve to provide the
installer with a reference for the materials and method of piping
suggested. IT IS NECESSARY THAT ALL WATER PIPING AND
THE ELECTRICAL WIRING BE INSTALLED AND CONNECTED
AS SHOWN IN THE DIAGRAMS.

Abbreviations Found In This Instruction Manual:

The model and rating plate on page 6 certain markings into
useful information. These references should be used to identify
the heater.

•
•
•
•
•
•

ANSI - American National Standards Institute
ASME - American Society of Mechanical Engineers
GAMA - Gas Appliance Manufacturer’s Association
NEC - National Electrical Code
NFPA - National Fire Protection Association
UL - Underwriters Laboratory

2. The installation must conform with these instructions and
the Local/National code authority having jurisdiction and the
requirements of the power company. In the absence of Local/
National codes, the installation must comply with the latest
editions of the National Electrical Code, NFPA 70 or the Canadian
Electrical Code CSA C22.1. The National Electrical Code may
be ordered from: National Fire Protection Association, 1
Batterymarch Park, Quincy, MA 02269. The Canadian Electrical
Code is available from the Canadian Standards Association,
8501 East Pleasant Valley Road, Cleveland, OH 44131.

Preparing for the Installation
1. Read the “General Safety Information” section of this manual first
and then the entire manual carefully. If you don’t follow the safety
rules, the water heater may not operate safely. It could cause
DEATH, SERIOUS BODILY INJURY AND/OR PROPERTY
DAMAGE.

3. If after reading this manual you have any questions or do not
understand any portion of the instructions, call the toll free
number listed on the back cover of this manual for technical
assistance.

This manual contains instructions for the installation, operation,
and maintenance of the electric water heater. It also contains
warnings throughout the manual that you must read and be
aware of. All warnings and all instructions are essential to the
proper operation of the water heater and your safety. READ THE
ENTIRE MANUAL BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL OR
OPERATE THE WATER HEATER.

A sample rating plate is shown on page 6 of this manual. In
order to expedite your request, please have full model and serial
number available for the technician.
4. Carefully plan your intended placement of the water heater.
Examine the location to ensure the water heater complies with
the “Locating the New Water Heater” section in this manual.

Detailed installation diagrams are provided for the Qualified
4

Dimensions and capacities data
DRE/DVE MODEL DIFFERENCES
This Instruction Manual covers two models of
commercial electric water heaters; CSBS models and
CSBI models. These two models are equipped from the
factory with different controls.
CSBS models are factory equipped with surface mounted
thermostat/ECO combination controls. CSBI models are
factory equipped with an electronic control system.
In this Instruction Manual “CSBS” models are referred
to as: “Surface Mount Control” models.
In this Instruction Manual “CSBI” models are referred to
as: “Electronic Control” models.

Figure 1.
Table 1.
Tank Capacity in
Gallons (Liters)

Max. Working
Pressure in PSI (kPA)

A - Inches (mm)

B - Inches (mm)

C - Inches (mm)

Inlet/Outlet

50 (189.3)

150 (1034.2)

55 3/4 (1416)

21 3/4 (552)

27 (685)

1 1/4 NPT

80 (302.8)

150 (1034.2)

60 1/4 (1350)

25 1/2 (648)

31 (787)

1 1/4 NPT

119 (450.5)

150 (1034.2)

62 1/4 (1581)

29 1/2 (749)

35 (889)

1 1/4 NPT

Table 2. Recovery Capacities
Standard
kW Input

Input
BTUH

6

20,478

9

30,717

12

40,956

13.5

46,075

15

51,195

18

61,434

24

81,912

27

92,151

30

102,390

36

122,868

40.5

138,226

45

153,585

54

184,302

DegF
DegC
Gallon
Liter
Gallon
Liter
Gallon
Liter
Gallon
Liter
Gallon
Liter
Gallon
Liter
Gallon
Liter
Gallon
Liter
Gallon
Liter
Gallon
Liter
Gallon
Liter
Gallon
Liter
Gallon
Liter

30°
17°
82
310
123
466
164
621
184
696
205
776
246
931
328
1241
369
1397
410
1552
492
1862
554
2097
615
2328
738
2793

U. S. Gallons/Hr. and Liters/Hr. at TEMPERATURE RISE INDICATED
40°
50°
60°
70°
80°
90°
100°
110°
120°
22°
28°
33°
39°
44°
50°
56°
61°
67°
62
49
41
35
31
27
25
22
21
235
185
155
132
117
102
95
83
79
92
74
62
53
46
41
37
34
31
348
280
235
201
174
155
140
129
117
123
98
82
70
61
55
49
45
41
466
371
310
265
231
208
185
170
155
138
111
92
79
69
62
55
50
46
522
420
348
299
261
235
208
189
174
154
123
102
88
77
68
61
56
51
583
466
386
333
291
257
231
212
193
184
148
123
105
92
82
74
67
61
696
560
466
397
348
310
280
254
231
246
197
164
140
123
109
98
89
82
931
746
621
530
466
413
371
337
310
276
221
184
158
138
123
111
101
92
1045
836
696
598
522
466
420
382
348
307
246
205
176
154
137
123
112
102
1162
931
776
666
583
519
466
424
386
369
295
246
211
184
164
148
134
123
1397
1117
931
799
696
621
560
507
466
418
3332
277
237
208
1185
166
151
138
1582
12612
1048
897
787
4485
628
572
522
461
369
307
263
230
205
184
168
154
1745
1397
1162
995
871
776
696
636
583
553
443
369
316
277
246
221
201
184
2093
1677
1397
1196
1048
931
836
761
696
5

130°
72°
19
72
28
106
38
144
43
163
47
178
57
216
76
288
85
322
95
360
113
428
128
484
142
537
170
643

140°
78°
18
68
26
98
35
132
40
151
44
167
53
201
70
265
79
299
88
333
105
397
119
450
132
500
158
598

MODEL AND RATING
COMMERCIAL STORAGE
TANK WATER HEATER
IPX1
MODEL NUMBER

SERIAL NUMBER

ITEM ID / PART NUMBER

XXXXXXXXXX

1116M000575

XXXXXXXXXX
MAXIMUM

Ph

V

(PHASE)

(VOLTS)

(HERTZ)

ELEMENTS

EACH

TOTAL

3

220-240

50-60

6

6000

36000

Hz

W (WATTS)

No. of

CAPACITY
US GAL

l (LITERS)

119.0

450.5

Figure 2.
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WORKING PRESSURE
PSI
kPa

150

1034

LOCATING THE NEW WATER HEATER
Facts to Consider About the Location

1. On a level surface. The Qualified Installer may shim the channel
type skid base as necessary if levelling is required.
2. Near a floor drain. The heater should be located in an area where
leakage of the tank or connections will not result in damage to
the area adjacent to the heater or to lower floors of the structure.
3. Close to the point of major hot water usage and the power supply.
Hot water piping and branch circuit wiring should be as short as
possible.
Insulate hot and cold water piping where heat loss and condensation
may be a problem.
Heater construction permits installation, maintenance, and service
work to be performed through the front control panel.

Carefully choose a location for the new water heater. The
placement is a very important consideration for the safety of the
occupants in the building and for the most economical use of
the appliance.

Suggested clearances from adjacent surfaces are 12″ (30 cm) on
top, 30″ (76 cm) in front for access to the unit.
The heater may be installed on or against combustible surfaces. The
left side and back may be placed flush against adjacent surfaces.

Whether replacing an old water heater or putting the water heater in
a new location, the following critical points must be observed. The
water heater must be located:

The temperature of the space in which the water heater is installed
must not go below 32°F (0°C) or above 122°F (50°C).

User Care
Water may drip from the discharge pipe of the pressure relief device and this pipe must be left open to the atmosphere.
The pressure relief device must be operated at least once a year to insure proper operation, verify that it is not blocked and to remove lime
deposits. This is to be done by a Qualified Service Agent as a part of the regular maintenance.

Draining the Water Heater

Filling the Water Heater

The water heater must be drained if it is to be shut down and exposed
to freezing temperatures. Maintenance and service procedures may
also require draining the heater.
1. Turn off the electrical disconnect switch.
2. Close the supply water inlet valve to heater.
3. Attach hose to outlet opening of drain valve and direct end to drain.
4. Open a nearby hot water faucet and the heater drain valve.
5. If the heater is being drained for an extended shutdown, it is
suggested the drain valve be left open during this period. The
hose may be removed.
Follow FILLING instructions when restoring hot water service.
1. Turn off the electrical disconnect switch.
2. Close the water heater drain valve.
3. Open a nearby hot water faucet to permit the air in the system
to escape.
4. Fully open the cold water inlet pipe valve allowing the heater
and piping to be filled.
5. Close the hot water faucet as water starts to flow. The
heater is now ready for STARTUP and TEMPERATURE
REGULATION.
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USER’S INFORMATION
control system menus are accessed through the UIM (User Interface
Module) located on front panel of water heater. See Figure 5.

Thermostat Settings-surface mount Controls
Adjustment of temperature controls on surface mounted controls is
to be performed by a qualified service agent at initial start-up.

The Operating Set Point is adjustable from 90°F/42°C to 190°F/88°C.
The factory setting is 120°F/49°C. See the Electronic Control Models
Operation section of this manual for instructions on how to adjust
the Operating Set Point and other user settings.

Thermostat Settings - Electronic Controls

These models are equipped with an electronic control system. The
control system senses temperature from a factory installed Immersion
Temperature Probe. See Figure 3. The “Operating Set Point” is
adjusted to control water temperature. This is an adjustable user
setting in the control system’s “Temperatures Menu.” This and all

Figure 3. UIM (User Interface Module)
Set the Operating Set Point at the lowest setting which produces an
acceptable hot water supply. This will always give the most energy
efficient operation.

ELECTRONIC CONTROL MODELS OPERATION
Control System Features

Up & Down Buttons

Advanced Diagnostics: Plain English text and animated icons
display detailed operational and diagnostic information. LCD screen
on the front of the water heater displays the Sequence of Operation
in real time. Fault or Alert messages are displayed when operational
problems occur. Advanced Service menu displays a list of possible
causes for current Fault and Alert conditions to aid in servicing.

Operational Buttons

Used to navigate (up and down) and to select (highlight) menu items.
Also used to adjust or change (increase/decrease, on/off, set time)
various user settings.
The 3 Operational Buttons are multifunctional. Their current function
is defined by the text that appears above each button on the LCD
screen. The function will change depending on what menu is currently
displayed or what menu item is selected. When no text appears on the
LCD screen above an Operational Button there is no function assigned.

Economy Mode Operation: Control system automatically lowers
the Operating Set Point by a programmed value during user defined
time periods. Helps reduce operating costs during unoccupied or
peak demand periods.

The Desktop Screen
Figure 5 below shows the control system “Desktop Screen.” This
is the default screen. If there are no active Fault or Alert conditions
and no user input for approximately 10 minutes the control system
will return to this screen automatically.

Linear Sequencing: Banks of heating elements (3 elements per
bank) are energized according to adjustable (1 to 20°) differential set
points for each bank. First bank on is the last bank off. Helps reduce
operating costs during low/moderate loads.

Model Information

Control System Navigation

Model information and menu titles are shown in the black bar at the
top of the Desktop Screen.

The UIM (User Interface Module) is located on the front cabinet of the
Electronic Control Model water heaters. All operational information
and user settings are displayed and accessed using the UIM. The
UIM includes five snap acting (momentary) user input buttons; an
Up, Down and 3 Operational Buttons.

Tank Temperature

Current water temperature as sensed from the immersion
Temperature Probe.
Operating Set Point: Temperature at which the control system will
maintain tank (water) temperature in the Normal Mode. This line of
text will read Economy Set Point whenever the control system is
operating in the Economy Mode.
Status: The Operating State of the control system is displayed
beneath the Operating Set Point.

FIGURE 4. UIM - USER INTERFACE MODULE

FIGURE 5.
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Menu: The left Operational Button is pressed to enter the Main Menu
where all control system menus are accessed. See Table 5. - Control
System Menus for a list of control system menus.

in the Economy Mode Setup menu. The current Operating Mode,
either Normal Mode or Economy Mode, is displayed beneath the
day and time.

Help: The right Operational Button is pressed to access instructions
and explanations for user settings, Operating States, Status Icons,
manufacturer’s web address, technical support phone number and
service agent contact information.

Discreet Menu Contact Information: From the Desktop Screen
press and hold down the middle (unmarked) Operational Button for
30 seconds and then release it. This will launch a discreet menu
where personalized contact information can be entered. Installing
contractors and/or service agents can enter their company name and
telephone number. This contact information will be displayed with all
Fault and Alert messages.

Day/Time/Operating Mode: The current time and day are also
displayed on the Desktop Screen. “Clock Not Set” will be displayed
until the time clock has been initially set. Day and Time are adjusted

Table 3. - Status Icons
ICON

DESCRIPTION
Water temperature in the tank has fallen. Shaded area of the animated thermometer icon will rise and fall in
response to water temperature in the storage tank as sensed from the immersion Temperature Probe.
Water temperature in the tank has reached the Operating Set Point. Shaded area of the animated thermometer
icon will rise and fall in response to water temperature in the storage tank as sensed from the immersion
Temperature Probe.
The control is unable to initiate a heating cycle. This will happen whenever a Fault condition is detected by the
control system or when either of the two Enable/Disable circuits are open circuits.
The control system is in Heating Mode and has energized the electromagnetic contactor coils for at least one bank
of heating elements. This animated icon DOES NOT indicate current has been sensed from the heating elements,
only that there is a call for heat present and the control system has initiated heating operation.
Heating elements icon for a water heater equipped with 1 Bank of heating elements. Each circle represents one
heating element. Each diagonal row of 3 elements = 1 Bank of elements. Open circles represent heating elements
the control system has not energized and is not sensing electrical current from.
Heating elements icon for a water heater equipped with 2 Banks of heating elements. Each circle represents one
heating element. Each diagonal row of 3 elements = 1 Bank of elements. Open circles represent heating elements
the control system has not energized and is not sensing electrical current from.
Heating elements icon for a water heater equipped with 3 Banks of heating elements. Each circle represents one
heating element. Each diagonal row of 3 elements = 1 Bank of elements. Open circles represent heating elements
the control system has not energized and is not sensing electrical current from.
Heating elements icon for a water heater equipped with 3 Banks of heating elements. Each circle represents one
heating element. Each diagonal row of 3 elements = 1 Bank of elements. Filled circles represent heating elements
the control system has energized AND is sensing electrical current from.
Heating elements icon for a water heater equipped with 3 Banks of heating elements. Each circle represents one
heating element. Each diagonal row of 3 elements = 1 Bank of elements. Open circles with an X represent heating
elements the control system has energized that it IS NOT sensing electrical current from.
The control has detected/declared a Fault Condition. Fault message details can be viewed in the Current Fault
menu. Heating operation is discontinued (locked out) until the condition that caused the fault is corrected. Power to
the water heater must be cycled off and on to reset the control system. Note; cycling power will not reset the control
system if the condition that caused the fault has not been corrected.
The control has detected/declared an Alert Condition. The water heater will continue to operate during an Alert
Condition but there is an operational condition that requires the attention of a Qualified Service Agent. Alert message
details can be viewed in the Current Alert menu.
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Table 4. - Operating States
STATE

DESCRIPTION

Standby

The water heater is not in an active heating cycle. This usually indicates the temperature in the tank has reached
the Operating Set Point and the control system has terminated the heating cycle.

Heating

The control system is in the Heating Mode. At least one bank of heating elements has been energized.

Alert

The control system has detected/declared an Alert Condition. The controls system will continue heating operation.
However, a Qualified Service Agent should be contacted to check/service the water heater.

Fault

The control system has detected/declared a Fault Condition. The control system will discontinue heating operation
and “lock out.” Power to the water heater must be cycled off and on to reset the control system. Note; cycling power
will not reset the control system until the condition that caused the fault has been corrected.

Table 5. - Control System Menus
MENUS

DESCRIPTION

Temperatures

Most commonly accessed menu. Operating Set Point, Differential settings, Tank Temperature and Tank Probe
Offset are located in this menu.

Heater Status

Current Operating State/Mode (heating/standby etc) and status (open/closed - on/off - yes/no) of monitored water
heater functions and components are displayed in this menu.

Economy Mode
Setup

Seven day 24 hour time clock with temperature set back capability to reduce operating costs during unoccupied
or reduced demand periods.

Alarm Output
Setup

The control system’s CCB (Central Control Board) features on board SPDT (single pole double throw) relay contacts
for building EMS (Energy Management System) notification of operational conditions such as Fault Conditions and
heating mode status. This menu features a list of user definable conditions for relay activation.

Display Settings

Temperature units (°F or °C), appearance (brightness contrast) and backlight delay user adjustable settings are
located in this menu.

Heater Information

Elapsed time of operation, total heating cycle time, heating cycle count, heating element bank(s) cycle count and
heating bank on time along with UIM and CCB software revisions can be viewed in this menu.

Current Fault/Alert

Displays any current Alert or Fault messages.

Fault History

Retains 9 event history of Fault/Alert messages with time stamp. The Fault History is useful when dealing with intermittent
operational problems or when the customer has reset the control system prior to a service agent’s arrival.

Fault Occurrence

Running total of all Fault and Alert Conditions that have occurred are displayed in this menu. Can help determine
potential root cause(s) of related operational problems.

Restore Factory
Defaults

This control system feature allows the user to restore control system user settings to their factory default settings.
Alarm Output Setup and Display Settings menu items ARE NOT changed when factory defaults are restored.

Help Menu

Accessible by pressing the corresponding Operational Button from most menus and screen displays. This menu
provides access to instructions and explanations for user settings, Operating States, Status Icons, manufacturer’s
web address, technical support phone number and service agent contact information.

Temperatures Menus
Operating Set Point

User adjustable setting 90°F (32.2°C) to 190°F (87.8°C) range;
factory default is 120°F (48.9°C). When the water temperature
sensed by the control system from the immersion Temperature
Probe reaches the Operating Set Point the control system will end
the heating cycle. A call for heat will be activated again when the
water temperature drops below the Operating Set Point minus the
1st Differential Setting.
Example: Operating Set Point is 120°F (48.9°C), the 1st Differential
Setting is 2°F (1.1°C) (factory default). A call for heat will be activated
when the sensed water temperature drops to 118°F (47.8°C).
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Differential Settings

Tank Temperature

Adjustable user setting(s) 1°F (0.6°C) to 20°F (11.0°C) range; factory default
is 2°F (1.1°C). The water heaters covered in this Instruction Manual will
have 3, 6 or 9 heating elements. Each group of 3 heating elements is one
“Bank” of heating elements. Heating elements are energized in Banks of 3.
Each Bank of heating elements will have a Differential Setting associated
with it. Differential Settings are located in the Temperatures Menu.

Non adjustable information display. Current water temperature as sensed
by the control system from the immersion Temperature Probe.

Tank Probe Offset

User adjustable setting -5°F (-2.8°C) to +5°F (2.8°C) range; factory
default is 0°F (0°C). If the current Tank Temperature is sensed (from
the immersion Temperature Probe) at 120°F (48.9°C) and the offset is
adjusted to -5°F (-2.8°C) the control system would calibrate or “offset”
the Tank Temperature to 115°F (46.1°C). Heating cycles would then
start/stop based on the calibrated Tank Temperature.

There is a 1st Differential Setting on all models. There will be one
additional Differential Setting visible/adjustable for each additional
Bank of (3) heating elements.

Operating Sequence

Used to calibrate for slight differences in control system temperature
sensing. This can improve the precision of temperature control in
the storage tank and at points of use. This feature can also be used
to compensate for building recirculation loops (hot water returning
to the storage tank) that may cause the heating cycle to terminate
prematurely.

With an Operating Set Point of 120°F (48.9°C) and all Differential
settings at 2°F (1.1°C) the On/Off sequencing of heating element
Banks would be as follows:
BANK NUMBER

DIFFERENTIAL
SETTING

TURN ON TEMP

TURN OFF TEMP

Bank 1

2°F (1.1°C)

118°F (47.8°C)

120°F (48.9°C)

Temperature Settings

Bank 2

2°F (1.1°C)

116°F (46.7°C)

118°F (47.8°C)

Bank 3

2°F (1.1°C)

114°F (45.6°C)

116°F (46.7°C)

The Operating Set Point and the Differential Settings are adjusted
in the Temperatures Menu. The following instructions explain how to
adjust these user settings and navigate the control system menus.

ACTION

DISPLAY

From the Desktop Screen, press the Operational Button underneath “MENU”
to enter the Main Menu.
Notice how the text above the Operational Buttons on the display changes
as you navigate through the various menus and screens.

With Temperatures selected (highlight in black) in the Main Menu, press the
Operational Button underneath “SELECT” to enter the Temperatures Menu.
If Temperatures is not selected use the Up and Down buttons to select this
menu item.

With the Operating Set Point selected in the Temperatures Menu, press
the Operational Button underneath “CHANGE” to activate the adjustment
mode for this menu item.

Press the Up and Down buttons to adjust the Operating Set Point to the
desired setting.
Press the Operational Button underneath “UPDATE” to confirm the new
setting. Press the Operational Button underneath “CANCEL” to discard the
new setting and retain the previous setting.
The new Operating Set Point value should now be displayed as the current
value.
NOTE: Use this same procedure to adjust the Differential settings and the
Tank Probe Offset in the Temperatures Menu.
This same procedure is used to change user settings in other control system
menus.
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Heater Status Menu

Alarm Condition

This menu displays non adjustable operational information. This
menu contains more information that can be displayed on one screen
of the LCD display. Use the Up & Down Buttons to navigate to the
bottom of this menu.

Alarm Relay Output

Displays the status of the user definable Alarm Output function - see
Alarm Output Setup Menu. Yes = alarm condition has been met, No
= alarm condition has not been met.
Displays the state of the normally open contacts of the Alarm Output
relay. This relay (J3 contacts on the CCB) is used for building EMS
(Energy Management System) notification of operational conditions
such as Fault conditions.

Top of Menu

Economy Mode Setup Menu
This menu contains settings used to establish an “Economy Set
Point” and “Economy Mode” operating periods. This control system
feature can help reduce operating costs during unoccupied, low load,
or peak demand periods.

Desktop Screen During Economy Mode

Bottom of Menu

Economy Mode Setup Menu

Status

Displays the current Operating State of the control system. IE:
Heating, Standby, Fault see Table 4. - Operating States.

Element Banks On

Displays the current number of heating element Banks the control
system has energized. Each Bank of elements contains 3 heating
elements.

ECO Contact

Displays the current state of the ECO high temperature limit
switch contacts. The ECO switch is located inside the immersion
Temperature Probe (two red wires).

Setpoint Adjustment

Adjustable user setting (2°F (1.1°C) to 50°F (27.8°C) - factory default
is 20°F (11.0°C) the control system uses to calculate the “Economy
Set Point.” The Economy Set Point = normal Operating Set Point
minus the programmed Setpoint Adjustment value. The Economy Set
Point is the water temperature the control system maintains during
programmed Economy Mode time periods. “Economy Set Point” is
displayed instead of “Operating Set Point” and “Economy Mode”
appears beneath the current time on the Desktop Screen during
Economy Mode time periods.

Enable / Disable 1 & 2

Displays the current state, open or closed, of the two Enable/Disable
circuits (J7 socket on the CCB - see wiring diagrams) provided
for external supervisory controls such as building EMS (Energy
Management System). Both of these Enable/Disable circuits must be
closed to “enable” heating operation. If either Enable/Disable circuit is
open for any reason heating operation will be “disabled.” There is a plug
with two jumper wires installed from the factory in the CCB J7 socket
to enable heating operation when external controls are not in use.

Current Time

Seven Day 24 hr clock. Use this menu item to set the current time and
day of the week. Current day and time are not set from the factory.
“Clock Not Set” will be displayed on the Desktop until the time/day
has been initially set.

Service Note: If a supervisory control(s) is used to enable/disable
heating operation, install field wiring between the J7 socket on
the CCB and a set of “dry contacts” on the external control per
all applicable building codes. This is a switching circuit only: DO
NOT apply any external voltage or connect any load (IE: relay coil)
to either circuit. This can only be set up by a Qualified Installer or
Service Technician.

Heater In Economy Mode

Displays whether the control system is currently operating in
Economy Mode or not.

Element Bank On

Daily Operating Mode (Sun - Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat)

Displays the on/off status of each Bank of heating elements. Yes =
On, No = Off.

Seven daily sub menus are listed at the bottom of the Economy
Mode Setup menu. There are 3 Operating Modes in each sub menu;
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Normal Operation Between: When this operating mode is active
there will also be start and stop times to program. The normal
Operating Set Point is used between the programmed start and stop
times and the Economy Set Point will be in effect during the rest of
the day. There is one start time and one stop time event per day.

“Normal Operation All Day” - “Economy Mode All Day” and “Normal
Operation Between.” Only one Operating Mode can be active, the
factory default is Normal Operation All Day.
Normal Operation All Day: When this operating mode is active the
normal Operating Set Point is used for the entire day.

Economy Mode Settings

Economy Mode All Day: When this operating mode is active the
Economy Set Point is used for the entire day.

Setpoint Adjustment Value

ACTION

DISPLAY

From the Desktop Screen, press the Operational Button underneath “MENU”
to enter the Main Menu.
Notice how the text above the Operational Buttons on the display changes
as you navigate through the various menus and screens.

Use the Up/Down buttons to select (highlight in black) the Economy Mode
Setup menu from the Main Menu. Press the Operational Button underneath
“SELECT” to enter the Economy Mode Setup menu.

Use the Up/Down buttons to select (highlight in black) Setpoint Adjustment.
Press the Operational Button underneath “CHANGE” to activate the
adjustment mode for the Setpoint Adjustment value.

Use the Up/Down buttons to change the Setpoint Adjustment to the desired
value. The Setpoint Adjustment value is adjustable from 2°F (1.1°C) to 50°F
(27.8°C). The factory default is 20°F (11.0°C).
Notice how the text above the Operational Buttons on the display changes
to “UPDATE” & “CANCEL” when the adjustment mode is activated and how
the current value is outlined rather than highlighted in black.
Press the Operational Button underneath “UPDATE” to enter and confirm
the new value. Pressing the Operational Button underneath “CANCEL”
would discard the new value and retain the previous value.

The new Setpoint Adjustment value should now be displayed as the
current value.
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Economy Mode Settings
Time Clock Settings

ACTION

DISPLAY

From the Desktop Screen navigate to the Economy Mode Setup menu.
Use the Up/Down buttons to select (highlight in black) Current Time sub
menu. Press the Operational Button underneath “CHANGE” to enter the
Current Time sub menu.

Use the Up/Down buttons to select the “Weekday” setting.
Press the Operational Button underneath “CHANGE” to activate the
adjustment mode for this setting.

Press the Up and Down buttons to adjust the Weekday setting to the
current day.
Notice how the text above the Operational Buttons on the display changes
to “ACCEPT” & “CANCEL” when the adjustment mode is activated and how
the current setting is outlined rather than highlighted in black.
Press the Operational Button underneath “ACCEPT” to enter and confirm
the new setting. Pressing the Operational Button underneath “CANCEL”
would discard the new setting and retain the previous setting.

Use the Up/Down and the CHANGE/ACCEPT Operational Buttons to
individually select and change the remaining time settings (Hour, Minutes,
AM/PM) to the current time in the same way as outlined above.
When finished making changes press the Operational Button underneath
“BACK” to confirm all new settings and update the control system. The
display will automatically return to the Economy Mode Setup menu.

The new settings should be displayed as the Current Time.
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Economy Mode Settings
Daily Operating Mode Settings

ACTION

DISPLAY

Economy Mode All Day:
From the Economy Mode Setup menu use the Up/Down buttons to select
(highlight in black) the Daily sub menu for “Sun.” Press the Operational
Button underneath “CHANGE” to enter this menu.

Use the Up/Down buttons to select (highlight in black) the “Economy Mode
All Day” setting.
Press the Operational Button underneath “SELECT” to change from the
factory default Normal Operation All Day setting to the Economy Mode All
Day setting.
Press the Operational Button underneath “BACK” to confirm the new setting
and update the control system. You will be returned to the Economy Mode
Setup menu. The new setting should now be displayed for Sun.

Normal Operation Between:
From the Economy Mode Setup menu Use the Up/Down and CHANGE
buttons to enter the Mon sub menu.
Use the Up/Down buttons to select (highlight in black) the “Normal Operation
Between” setting. Press the Operational Button underneath “SELECT” to
change the operating mode for Monday to Normal Operation Between.
Note that when this setting is selected Start and Stop time user settings
appear on the display.
Use the Up/Down buttons to navigate between the Start and Stop time Hour,
Minutes and AM/PM settings.
With each item selected press the Operational Button underneath “SELECT”
to activate the adjustment mode for each setting. Use the Up/Down buttons
to change the value to the desired setting.
Press the Operational Button underneath “ACCEPT” to enter the new setting
or “CANCEL” to discard the new setting and retain the previous setting.
Press the Operational Button underneath “BACK” to confirm the settings
and update the control system. You will be returned to the Economy Mode
Setup menu. The new settings should be shown for Mon.
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Alarm Output Setup Menu

Display Settings Menu

Permits user to set the condition (from a list of options) for when
the CCB’s integral alarm output relay will be energized. Alarm relay
connections (common, normally open, normally closed) are located
on the J3 terminal strip on the CCB. Alarm output relay contacts are
capable of switching 1 amp maximum at 120 VAC. This can only be
set up by a Qualified Installer or Service Technician.

Permits user to set display options for viewing information on the
UIM’s LCD screen.

The alarm relay operates in the background according to the settings
in this menu and is not capable of disabling water heater operation.
The alarm relay is used for external notification/verification of
various operational conditions such as fault conditions and heating
mode status. This relay can be used with building EMS (Energy
Management System) and other external supervisory controls.

Temperature Units

Adjustable user setting that changes temperature units display to
Celsius °C or Fahrenheit °F.

Backlight Delay

Adjustable user setting that determines how long the UIM’s LCD
backlight remains illuminated after a key has been pressed. Available
settings are; Always Off, 10, 30 or 60 seconds and Always On.

Contrast

Adjustable user setting to adjust the UIM’s LCD screen contrast
between text and background.

Display Settings

Changing the user settings in this menu is done using the same
methods for changing the Operating Set Point.

Service Note

Adjustable user settings in the Display Settings menu are unaffected
by Restore Factory Defaults.

Heater Information Menu
This menu displays non adjustable operational information.

Output Function

Adjustable user setting. Available options for the Alarm Output
Function setting are:
Heating Mode: Used for heating mode on/off status notification.
Enable / Disable Closed: Used for notification and/or verification of
the enable/disable circuits open/closed status. There are two enable/
disable circuits available for external supervisory control(s) at the J7
socket on the CCB - see wiring diagrams. Enable/disable circuit(s)
status can be viewed in the Heater Status Menu. This can only be
set up by a Qualified Installer or Service Technician.
Temp < Heater SP: Used for external notification when current tank
temperature drops below Operating Set Point.

TOP OF MENU

Temp < Alarm SP: Used for external notification when current tank
temperature drops below programmable Alarm SP.
Fault or Alert: Used for external notification whenever a Fault or
Alert condition is active.
Fault: Used for notification whenever a Fault condition is active.
Disabled: Disables the Alarm Relay Output Function.
Alarm SP: Adjustable user setting (90°F (32.2°C) to 190°F (87.8°C))
the control system uses for the “Temp < Alarm SP” function described
above. This setting has no effect with any other Alarm Output functions.
Alarm Output Settings: Changing the user settings in this menu is
done using the same methods for changing the Operating Set Point.
Service Note: Adjustable user settings in the Alarm Output Setup
menu are unaffected by Restore Factory Defaults.

BOTTOM OF MENU
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Elapsed Time

Total Heating Time

This menu displays non adjustable operational information. The
control system records and stores the last 9 Fault and Alert messages
in chronological order in this menu. The most recent will be at the
top of the list. A time stamp is displayed below each listed Fault and
Alert message showing when the Fault or Alert condition occurred.

Bank # Cycles

The Fault History is useful when dealing with intermittent operational
problems or when the customer has reset the control system prior to
a service agent’s arrival.

Total accumulated time the control system (water heater) has been
energized.
Total accumulated time the control system has been in the heating
mode. IE: any heating elements have been energized.
Total accumulated count of heating cycles for each Bank of heating
elements.

With a Fault or Alert item selected press the Operational Button
underneath “VIEW” to display the details for the Fault or Alert
message. The Fault/Alert message screen displays a brief description
of the condition, contact information and access to the Advanced
service information sub menu.

Bank # On Time

Total accumulated heating on time for each Bank of heating elements.

CCB Version

Software version for Central Control Board.

Current / History Fault Message

UIM Version

Software version for User Interface Module.

Current Fault / Alert Menu
This menu displays non adjustable operational information. With the
Fault History sub menu selected in Main Menu; press the Operational
Button underneath “SELECT” to display the current Fault or Alert
message. If there is not a Fault or Alert condition currently active
“(none)” is displayed to the right of this menu.

Main Menu - Current Fault Selected

Fault Occurrence Menu
Total accumulated number each individual Fault condition has
occurred is displayed in this menu. This running total of Fault
Occurrences can be useful in determining which (if any) operational
problems have been persistent.

Fault Occurrence Menu

Fault History Menu
Fault History Menu

Restore Factory Defaults Menu
This control system menu allows the user to restore most of the
control system’s user settings to their factory default settings. User
settings in the Alarm Output Setup and Display Settings menus are
unaffected by executing Restore Factory Defaults.
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Restore Factory Defaults
ACTION

DISPLAY

From the Main Menu use the Up/Down buttons to select (highlight in black)
the “Restore Factory Defaults” menu.
Press the Operational Button underneath “SELECT.” The Restore Factory
Defaults menu will be displayed.

From the Restore Factory Defaults menu press the Operational Button
underneath “YES.” The display will show text confirming the factory default
settings have been restored.
Press the Operational Button underneath “BACK” to exit the Restore Factory
Defaults menu.

The following pages are for Installation, Service/
Maintenance and Troubleshooting.
These instructions are to be used and performed by a
Qualified Installer or Service Agency only.
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INSTALLATION
Required Ability
Installation and service of this water heater requires ability equivalent
to that of a qualified agency (page 2) in the field involved. Plumbing
and electrical work is required.

General
The installation must conform with these instructions and the Local/
National code authority having jurisdiction and the requirements
of the power company. In the absence of Local/National codes
requirements, follow NFPA-70 (current edition). In the absence of
Local/National codes, the installation must comply with the latest
editions of the National Electrical Code, NFPA 70 or the Canadian
Electrical Code CSA C22.1. The National Electrical Code may be
ordered from: National Fire Protection Association, 1 Batterymarch
Park, Quincy, MA 02269. The Canadian Electrical Code is available
from the Canadian Standards Association, 8501 East Pleasant
Valley Road, Cleveland, OH 44131.

Contaminated Water
This water heater shall not be connected to any heating system(s)
or component(s) used with a non-potable water heating appliance.
Toxic chemicals, such as those used for boiler treatment shall not
be introduced into this system.

Circulating Pump
Field installed circulating pumps should be of all bronze construction.

Particular attention should be given to the installation of thermometers
at the locations indicated in the diagrams as these are necessary for
checking the operation of the heater.

Insulation Blankets
Insulation blankets are available to the general public for external use
on electric water heaters but are not necessary with this product. The
purpose of an insulation blanket is to reduce the standby heat loss
encountered with storage tank heaters. Your water heater meets or
exceeds the EPACT and ASHRAE/IES 90.1 standards with respect
to insulation and standby loss requirements, making an insulation
blanket unnecessary.

Be sure to turn off power when working on or near the electrical
system of the heater. Never touch electrical components with wet
hands or when standing in water. When replacing fuses always use
the correct size for the circuit. see page 13. Do NOT test electrical
system before heater is filled with water, follow the START UP
procedure in the OPERATION section of this manual.
The principal components of the heater are identified in the
Features and Components illustrations on pages 37 and 38.

Should you choose to apply an insulation blanket to this heater,
you should follow these instructions below. Failure to follow these
instructions can result in fire, serious personal injury, or death.
• Do not cover the temperature and pressure relief (T & P) valve
with an insulation blanket.
• Do not cover the instruction manual. Keep it on the side of the
water heater or nearby for future reference.
• Do obtain new warning and instruction labels for placement on
the blanket directly over the existing labels.

Temperature-Pressure Relief Valve

MIXING VALVE USAGE:

Water heaters are intended to produce hot water. Water heated to
a temperature which will satisfy space heating, clothes washing,
dish washing, cleaning and other sanitizing needs can scald and
permanently injure you upon contact. Some people are more likely to
be permanently injured by hot water than others. These include the
elderly, children, the infirm, or physically/developmentally disabled.
If anyone using hot water in your home fits into one of these groups
or if there is a Local/National code or state law requiring a maximum
water temperature at the hot water tap, then you must take special
precautions. In addition to using the lowest possible temperature
setting that satisfies your hot water needs, a means such as a
MIXING VALVE, should be used at the hot water taps used by these
people or at the water heater.
MIXING VALVES for reducing point of use temperature are
available. Consult a qualified installer or service agency. Follow all
manufacturer’s Instructions for installation of these valves. Before
changing the factory setting on the thermostat, read the “Temperature
Regulation” section in this manual.

This water heater is provided with a properly rated/sized and certified
combination temperature - pressure relief valve by the manufacturer.
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that maintains periodic inspection of production of listed equipment
of materials as meeting the requirements for Relief Valves for Hot
Water Supply Systems, ANSI Z21.22 • CSA 4.4, and the code
requirements of ASME.
If replaced, the new valve must meet the requirements of Local/
National codes, but not less than a combination temperature and
pressure relief valve rated/sized and certified as indicated in the
above paragraph. The new valve must be marked with a maximum
set pressure not to exceed the marked hydrostatic working pressure
of the water heater (150 psi = 1,035 kPa) and a discharge capacity
not less than the water heater Btu/hr or kW input rate as shown on
the water heater’s model rating plate.
For safe operation of the water heater, the temperature and pressure
relief valve must not be removed from its designated opening nor
plugged. The temperature-pressure relief valve must be installed
directly into the fitting of the water heater designed for the relief
valve. To prevent leakage use pipe dope or Teflon tape on threads.
Install discharge piping so that any discharge will exit only within 6
inches (15.2 cm) above, or at any distance below the structural floor.
Be certain that no contact is made with any live electrical part. The
discharge opening must not be blocked or reduced in size under
any circumstances. Excessive length, over 30 feet (9.14 m), or
use of more than four elbows can cause restriction and reduce the
discharge capacity of the valve.

The temperature-pressure relief valve must be manually operated
at least once a year, by a qualified service agent, to remove lime
deposits and to verify that it is not blocked; Caution should be taken
to ensure that (1) no one is in front of or around the outlet of the
temperature-pressure relief valve discharge line, and (2) the water
manually discharged will not cause any bodily injury or property
damage because the water may be extremely hot. If after manually
operating the valve, it fails to completely reset and continues to release
water, immediately close the cold water inlet to the water heater, follow
the draining instructions in this manual, and replace the temperaturepressure relief valve with a properly rated/sized new one.
If you do not understand these instructions or have any questions
regarding the temperature-pressure relief valve call the toll free number
listed on back cover of this manual for technical assistance.

No valve or other obstruction is to be placed between the relief
valve and the tank. Do not connect discharge piping directly to
the drain unless a 6” (15.2 cm) air gap is provided. To prevent
bodily injury, hazard to life, or property damage, the relief valve
must be allowed to discharge water in adequate quantities should
circumstances demand. If the discharge pipe is not connected
to a drain or other suitable means, the water flow may cause
property damage.

Water Line Connections
This manual provides detailed piping installation diagrams (see back
section of this manual) for typical methods of application. Permanently
connect to the water mains and do not connect by use of a hose-set.
For the heater inlet and outlet connections, di-electric unions are
recommended. The water heater may be installed by itself, or with a
separate storage tank, on both single and two-temperature systems.
When used with a separate storage tank, the circulation may be either
by gravity or by means of a circulating pump. When a circulating pump
is used it is important to note that the flow rate should be slow so that
there will be a minimum of turbulence inside the heater.

Closed Water Systems
Water supply systems may, because of Local/National code requirements or
such conditions as high line pressure, among others, have installed devices
such as pressure reducing valves, check valves, and back flow preventers.
Devices such as these cause the water system to be a closed system.

The Discharge Pipe:
• Shall not be smaller in size than the outlet pipe size of the valve or
have any reducing couplings or other restrictions.

Thermal Expansion
As water is heated, it expands (thermal expansion). In a closed system
the volume of water will grow when it is heated. As the volume of water
grows there will be a corresponding increase in water pressure due
to thermal expansion. Thermal expansion can cause premature tank
failure (leakage). This type of failure is not covered under the limited
warranty. Thermal expansion can also cause intermittent temperaturepressure relief valve operation: water discharged from the valve due
to excessive pressure build up. This condition is not covered under
the limited warranty. The temperature-pressure relief valve is not
intended for the constant relief of thermal expansion.

• Shall not be plugged or blocked.
• Shall be of material listed for hot water distribution.
• Shall be installed so as to be in a continuously downward direction
to allow complete drainage of both the temperature-pressure relief
valve and the discharge pipe.
• Shall terminate at an adequate drain.
• Shall not have any valve or other obstruction between the relief valve
and the drain. Water may drip from the discharge pipe of the pressurerelief device and that this pipe must be left open to the atmosphere

A properly sized thermal expansion tank should be installed on all closed
systems to control the harmful effects of thermal expansion. Contact a
local plumbing service agency to have a thermal expansion tank installed.

• Discharge must be in a frost free environment
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Electrical

GENERAL

The installation must conform with these instructions and the Local/National code authority having jurisdiction and the requirements of the
power company. In the absence of Local/National codes, the installation must comply with the current editions of the National Electrical Code,
NFPA 70 or the Canadian Electrical Code CSA C22.1.
An electrical ground is required to reduce risk of electrical shock or possible electrocution. The water heater shall be connected to a separate
grounded branch circuit with over-current protection and an all pole, full disconnect switch. The water heater shall be grounded in accordance
with Local/National codes.
Voltage applied to the heater should not vary more than +5% to -10% of the model and rating plate marking for satisfactory operation.
All field wiring to be installed in approved conduit per local Local/National codes.
Table 6. - Allowable Ampacities of Insulated Conductors
Not more than three conductors in raceway, cable, or earth (directly buried), based on ambient temperature of 30°C (86°F)
(Note: Table taken from the National Electric Code, NFPA 70 (United States))

+ The load current rating and the overcurrent protection for these conductors shall not exceed 15 amperes for 14 AWG. 20 amperes for 12
AWG. and 30 amperes for 10 AWG copper; or 15 amperes for 12 AWG and 25 amperes for 10 AWG aluminum and copper-clad aluminum.
* For dry locations only. See 75°C column for wet locations.
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Amperage Table/Overcurrent Protection

transformer. Standard equipment includes control circuit fusing using
two, 3 amp, class G fuses with 600 volt rating. Do not substitute
fuses of a different rating.

The rating of the overcurrent protection must be computed on the
basis of 125% of the total connected load amperage. Where the
standard ratings and settings do not correspond with this computation,
the next higher standard rating or setting should be selected.

Sequence of Operation
1. When the control is powered, the UIM should display model
information, water temperature, Operating Set Point, heating
status and operating mode.

Heater Circuits - Electronic Control Models
The water heater’s electrical components are pictured and identified
in Diagrams 1 and 2. The model and rating plate illustration on page
6 identifies heater circuit ratings. The ELECTRONIC CONTROL
model has two electrical circuits.

2. If the control determines that the actual water temperature inside
the tank is below the programmed Operating Setpoint minus the
(1st) differential, a call for heat is activated.
3. After all safety checks are verified, the CCB will energize
contactor coils starting with the lower bank of heating elements
(each diagonal row of three heating elements is considered a
“bank” - see Diagram 1) then energize the middle bank (if so
equipped) and top bank (if so equipped). The middle and top
banks (if so equipped) are energized according to programmed
2nd and 3rd differential set points.

• The control circuit, which controls the electrical power to heating
elements, referring the following control circuit diagram Figure 6.
• The power circuit, which is operated by the control circuit carries the
electrical load of the heating elements. The following describes the
heater circuits and includes wiring diagrams for Delta configuration,
refer to the “WYE Configuration diagrams” for water heaters operating
at 380V/400V/415V/575V. All heater circuits are designed for 50/60
cycle alternating current.

4. The control remains in the heating mode until the water temperature
reaches the programmed Operating Setpoint. At this point the
contactors will be de-energized in the reverse order.

Control Circuit - Electronic Control Models

5. The control system now enters the standby operating mode
while continuing to monitor the water temperature and the state
of other system devices. If the water temperature drops below
the programmed Operating Setpoint minus the (1st) differential,
the control will automatically return to step 2 and repeat the
heating cycle.

These models are equipped with an electronic control system. The
system includes a CCB (Central Control Board) circuit board, an
immersion temperature probe with ECO for temperature sensing
and limiting, a UIM (User Interface Module) for user interface &
information display and element current sensors for monitoring the
power circuits. Refer to the control circuit label on the water heater
for details. The CCB is powered by a small 120V/24V transformer.
The control circuit operates on 120V supplied by a larger 100VA

NOTE: See the Electronic Control Models Operation section for
more detailed information on temperature settings mentioned above.

Figure 6. - 120 VAC CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER CONNECTIONS - ELECTRONIC CONTROL MODELS
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WIRING DIAGRAMS
CCB (CENTRAL CONTROL BOARD) CIRCUIT BOARD
CONTROL CIRCUIT DIAGRAM - ELECTRONIC CONTROL MODELS

TERM. BLK

132

J2

BLK
WHT

L1 L2

L3

120V
TRANSFORMER

3 A FUSE

OUT 3

WHT

BLK
CONTACT # 6

OUT 2

UIM

J4

UPPER BANK CONTACT COILS
(NINE ELEMENTS MODEL ONLY)

CONTACT # 5
WHT

BLK
CONTACT # 4

(SIX AND NINE ELEMENTS MODEL ONLY)

CONTACT # 3

MIDDLE BANK CONTACT COILS

OUT 1

WHT

BLK
CONTACT # 2

LOWER BANK CONTACT COILS

CONTACT # 1

J1

24 V
25 VA
TRANSFORMER

J5

RED
BLACK
BLACK
RED

J7

TEMP & ECO PROBE
1
2 JUMPER ( ENABLE / DISABLE 1)
3
4 JUMPER ( ENABLE / DISABLE 2)
W / RED WIRE

LOWER BANK #1 ELEMENT SENSOR

J12

W / BLUE WIRE

LOWER BANK #2 ELEMENT SENSOR

W / GREEN WIRE

LOWER BANK #3 ELEMENT SENSOR

W / RED WIRE

MIDDLE BANK #1 ELEMENT SENSOR

J13

W / BLUE WIRE

MIDDLE BANK #2 ELEMENT SENSOR

W / GREEN WIRE

MIDDLE BANK #3 ELEMENT SENSOR
(J13: SIX & NINE ELEMENTS MODEL ONLY)

W / RED WIRE

J14

UPPER BANK #1 ELEMENT SENSOR

W / BLUE WIRE

UPPER BANK #2 ELEMENT SENSOR

W / GREEN WIRE

UPPER BANK #3 ELEMENT SENSOR
(J14: NINE ELEMENTS MODEL ONLY)

Diagram 1.
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WIRING DIAGRAMS
POWER CIRCUIT DIAGRAMS - ELECTRONIC CONTROL MODELS
Single / Three Phase Delta
The water heater’s electrical components are pictured and identified on page 7. The following describes the heater circuits and includes
wiring diagrams. All heater circuits are designed for 60/50 hertz alternating current. The water heater circuit wiring is 12 AWG, AWM, or TEW
type, rated 600 volts, 105°C. Fusing consists of three 30 amp fuses for each contactor. Fusing is an optional feature for Canadian models.

DIAGRAM 2.

24

WIRING DIAGRAMS

NINE ELEMENT - SINGLE AND THREE PHASE
DIAGRAM 3.

CONVERSION TO SINGLE PHASE

CONVERSION TO THREE PHASE

When the heater is shipped for connection to a three-phase electrical
service, it may be connected to a single-phase electrical service of
the same voltage by:

When heater is shipped for connection to a single-phase electrical
service, it may be connected to a three-phase electrical service of
the same voltage by:

1. Disconnect blue wires and yellow wires from terminal L3.

1. Disconnect blue wires from terminal L1.

2. Reconnect all blue wires to terminal L1 (with black wires).

2. Disconnect yellow wires from terminal L2.

3. Reconnect all yellow wires to terminal L2 (with red wires).

3. Reconnect all blue wires and yellow wires to terminal L3.

4. Connect incoming power to terminals L1 and L2.

4. Connect incoming power to terminals L1, L2, and L3.
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WIRING DIAGRAMS
POWER CIRCUIT DIAGRAMS - SURFACE MOUNT CONTROL MODELS
Single / Three Phase Delta
The water heater’s electrical components are pictured and identified on page 8. The following describes the heater circuits and includes wiring
diagrams. All heater circuits are designed for 60/50 hertz alternating current. The water heater circuit wiring is 12 AWG, AWM, or TEW type,
rated 600 volts, 105°C. Fusing consist of two 30 amp fuses for each element. Fusing is an optional feature for Canadian models.

DIAGRAM 4.
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WIRING DIAGRAMS

NINE ELEMENTS - SINGLE AND THREE PHASE

DIAGRAM 5.

CONVERSION TO SINGLE PHASE

CONVERSION TO THREE PHASE

When the heater is shipped for connection to a three-phase electrical
service, it may be connected to a single-phase electrical service of
the same voltage by:

When heater is shipped for connection to a single-phase electrical
service, it may be connected to a three-phase electrical service of
the same voltage by:

1. Disconnect blue wires from terminal L2.

1. Disconnect blue wires from terminal L1

2. Connect all blue wires to terminal L1 (with black wires).

2. Disconnect red wires from terminal L2.

3. Disconnect all red wires from terminal L3.

3. Connect all blue wires to terminal L2 (with yellow wires).

4. Connect all red wires to terminal L-2 (with yellow wires).

4. Connect red wires to terminal L3.

5. Connect incoming power to terminals L1 and L2.

5. Connect incoming power to terminals L1, L2 and L3.
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WIRING DIAGRAMS

UNIVERSAL TRANSFORMER CONFIGURATION
INPUT VOLTAGE

INPUT CONNECTION

OUTPUT CONNECTION

220 VOLT

H1-H2

X1-X4

380 VOLT

H1-H3

X1-X4

400/415 VOLT

H1-H3

X1-X3

575/600 VOLT

H1-H5

X1-X3

Transformer Connections for “Y” Connections

DIAGRAM 6.
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WIRING DIAGRAMS

TERM. BLK

132

J2

BLK
WHT

L1 L2

L3

120V
TRANSFORMER

3 A FUSE

OUT 3

WHT

BLK

UPPER BANK CONTACT COILS
(NINE ELEMENTS MODEL ONLY)

CONTACT # 3
OUT 2

J4

UIM

BLK

WHT

(SIX AND NINE ELEMENTS MODEL ONLY)
CONTACT # 2

MIDDLE BANK CONTACT COILS

OUT 1

BLK

WHT
LOWER BANK CONTACT COILS

CONTACT # 1

J1

24 V
25 VA
TRANSFORMER

J5

RED
BLACK
BLACK
RED

J7

TEMP & ECO PROBE
1
2 JUMPER ( ENABLE / DISABLE 1)
3
4 JUMPER ( ENABLE / DISABLE 2)
W / RED WIRE

LOWER BANK #1 ELEMENT SENSOR

J12

W / BLUE WIRE

LOWER BANK #2 ELEMENT SENSOR

W / GREEN WIRE

LOWER BANK #3 ELEMENT SENSOR

W / RED WIRE

MIDDLE BANK #1 ELEMENT SENSOR

J13

W / BLUE WIRE

MIDDLE BANK #2 ELEMENT SENSOR

W / GREEN WIRE

MIDDLE BANK #3 ELEMENT SENSOR
(J13: SIX & NINE ELEMENTS MODEL ONLY)

W / RED WIRE

J14

UPPER BANK #1 ELEMENT SENSOR

W / BLUE WIRE

UPPER BANK #2 ELEMENT SENSOR

W / GREEN WIRE

UPPER BANK #3 ELEMENT SENSOR
(J14: NINE ELEMENTS MODEL ONLY)

Control Circuit Diagram “Y” Connections - Electronic Control Models

DIAGRAM 7.
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WIRING DIAGRAMS

Fuses Optional For
Canadian Models

“Y” Connection Power Circuit Diagram for Units with “Immersion” Type Temperature Probe

DIAGRAM 8.
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WIRING DIAGRAMS

“Y” ConnectionS Power Circuit Diagram for Units with Surface - Mounted Thermostat

DIAGRAM 9.
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OPERATION
General

Initial Start Up

Refer to the Features and Components section of this manual (pages
7 & 8) for the location of components mentioned in the instructions
that follow.

The following checks should be made by the installer when the heater
is placed into operation for the first time.

NEVER turn on power to the water heater without being certain the
water heater is filled with water and a temperature and pressure
relief valve is installed in the relief valve opening.

2. Open the front panel, check all water and electrical connections
for tightness. Also check connections on top and side of heater.
Repair water leaks and tighten electrical connections as
necessary.

1. Turn off the electrical disconnect switch.

DO NOT TEST ELECTRICAL SYSTEM BEFORE HEATER IS
FILLED WITH WATER. FOLLOW FILLING AND START-UP
INSTRUCTIONS IN OPERATION SECTION.

3. Depress the red manual reset button on each Thermostat/ECO
combination control (Surface Mount Control Models only).
4. Turn on the electrical disconnect switch.
5. Observe the operation of the electrical components during the first
heating cycle. Use care as the electrical circuits are energized.
6. Close the front panel.
Temperature control and contactor operation should be checked by
allowing heater to come up to temperature and shut off automatically.
Use care as the electrical circuits are energized.

Draining the Water Heater
The water heater must be drained if it is to be shut down and exposed
to freezing temperatures. Maintenance and service procedures may
also require draining the heater.

Filling the Water Heater

1. Turn off the electrical disconnect switch.
2. Close the supply water inlet valve to heater.
3. Attach hose to outlet opening of drain valve and direct end to drain.
4. Open a nearby hot water faucet and the heater drain valve.
5. If the heater is being drained for an extended shutdown, it is
suggested the drain valve be left open during this period. The
hose may be removed.
Follow FILLING instructions when restoring hot water service.
1. Turn off the electrical disconnect switch.
2. Close the water heater drain valve.
3. Open a nearby hot water faucet to permit the air in the
system to escape.
4. Fully open the cold water inlet pipe valve allowing the heater
5. and piping to be filled.
6. Close the hot water faucet as water starts to flow. The
heater is now ready for STARTUP and TEMPERATURE
REGULATION.
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TEMPERATURE REGULATION
High Temperature Limit Controls (ECO)

Thermostat Settings - Surface Mount Control

Both the ELECTRONIC CONTROL and SURFACE MOUNT
CONTROL model water heaters are equipped with one or more ECO
(energy cut off) non adjustable high temperature limit control(s). An
ECO is a normally closed switch that opens (activates) on a rise
in temperature. If the ECO switch contacts open (activate) due to
abnormally high water temperatures it will lock-out and disable further
heating element operation. It is important that a qualified service
agent be contacted to determine the reason for the ECO activation
before resetting the ECO. Once the reason has been determined
and corrected the ECO(s) can be reset as follows:

Adjustment of temperature controls on surface mounted controls is
to be performed by a qualified service agent at initial start-up.

These models have multiple thermostat/ECO combination controls
one for each heating element installed. These thermostats are set
from the factory at 140°F/60°C. Set the thermostat dial at the lowest
setting which produces an acceptable hot water supply. This will
always give the most energy efficient operation.

Surface Mount Control Models

Surface Mount Control models have multiple surface mounted
Thermostat/ECO combination controls. One for each installed heating
element - see the Surface Mount Control wiring diagrams in this
manual. The ECO high temperature limit switch contacts on each
control will open when the tank temperature reaches approximately
200°F/93°C. If activated, the ECO reset button will be slightly extended
and stiff to the touch. When the ECO switch contacts open (activate)
voltage to ONE heating element ONLY is terminated to prevent further
heating operation of that element. Voltage may still be present at other
heating elements and they may still be heating the water.

The water heater is supplied with thermostats that may come from
different manufactures and have different temperature indications
as described below.
Thermodisc
Thermodisc thermostats are adjustable from approximately 120°F
(49°C) (lowest setting) to 180°F (82°C) (highest setting) see figure
7A. These thermostats are set from the factory at approximately the
140°F (60°C) setting. The over temperature device (ECO high limit)
attached to each thermostat has a manual reset.

The ECO is a manual reset switch. Should one or more ECO activate,
the tank temperature must drop below 120°F/49°C before an ECO
can be reset. To manually reset an ECO:
1.
2.
3.
4.
5.

APCOM Thermostats
Apcom thermostats have three designated set points; LO, MED and
HI. See figure 7B.The approximate equivalent temperatures for these
three settings are: LO = 140°F (60°C), MED = 160°F (71°C) and HI
= 180°F (82°C). These thermostats are set from the factory at the
LO 140°F (60°C) setting. The over temperature device (ECO high
limit) attached to each thermostat has a manual reset.

Disconnect the power supply to the water heater.
Allow the tank temperature to cool below 120°F/49°C.
Remove the front control cover from the effected control(s).
Press the manual reset button on each of the effected controls.
Once the control(s) has been reset the control cover should be
replaced prior to restoring power to the water heater.

Electronic Control Models

The ECO high temperature limit switch is located inside the
immersion Temperature Probe (two red wires) on ELECTRONIC
CONTROL models. The ECO switch contacts will open when the
water temperature reaches approximately 202°F/94°C. When the
ECO switch contacts open (activate) the electronic control system
locks out and displays a Fault message. Voltage to the contactor
coils and heating elements is terminated to prevent further heating
operation.

LO

HI

MODEL
WH19HC

40A 120-277 VAC
25A.480 VAC
125VA.PT.DTY.
120-480 VAC

MED

APCOM
INC

Should the ECO activate, the water temperature must drop below
140°F/60°C before the control system can be reset. Once the water
temperature has cooled below this point the power supply to the water
heater must be turned off and on again to reset the control system.

	FIGURE 7A.	Figure 7B.

Thermostat Controls

Table 7 shows the approximate time-to-burn relationship for normal
adult skin.

30A 120-250 VAC
22A 277 VAC
12.5A 480VAC
125 VA.PT.DTY. 120-480 VAC

The water heaters covered in this instruction manual are equipped
with adjustable thermostat controls to control water temperature. Hot
water temperatures required for automatic dishwasher and laundry
use can cause scald burns resulting in serious personal injury and/
or death. The temperature at which injury occurs varies with the
persons age and duration of exposure. The slower response time
of children, the elderly or disabled persons increases the hazards to
them. Never allow small children to use a hot water tap or draw their
own bath water. Never leave a child or disabled person unattended
in a bathtub or shower.

Table 7.
Water Temperature

Time to Produce 2nd & 3rd
Degree Burns on Adult Skin

180°F (82°C)

Nearly Instantaneous

160°F (71°C)

About 1/2 second

150°F (66°C)

About 1-1/2 seconds

140°F (60°C)

Less than 5 seconds

The water heater should be located in an area where the general
public does not have access to set temperatures.

130°F (54°C)

About 30 seconds

Setting water heater temperatures at 120°F (49°C) will reduce risk of
scalds. Some areas require settings at specific lower temperatures.

120°F (49°C)

More than 5 minutes

80°F (27°C)

-------------------------
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MAINTENANCE
General

For convenience, sediment removal and element lime scale removal
should be performed at the same time as follows.

Lime Scale Removal
Lime scale accumulations on the heating elements is a normal
condition, common to all immersion type elements. Factors which
affect the amounts of this formation are:
1. Amount of hot water used. As the volume of water heated
increases, more scale results.
2. Water temperature. As the temperature of the water is increased,
more scale is deposited on the elements.
3. Characteristics of water supply.
Regardless of water treatment, examine elements regularly.
Lime scale accumulations may cause noises to occur during
operation.

Periodically the drain valve should be opened and the water allowed
to run until it flows clean. This will help to prevent sediment buildup
in the tank bottom.

It is recommended that a heating element be removed periodically
for examination. If it is scaled, all of the elements should be removed
and cleaned. If the tank bottom has an accumulation of sediment it
should be cleaned.

Periodically check the temperature and pressure relief valve to
ensure that it is in operating condition. Lift the lever at the top of the
valve several times until the valve seats properly and operates freely.

Lime scale should be removed by dissolving the accumulation in
UN•LIME® delimer. Do not use muriatic or hydrochloric acid base
deliming solutions to remove lime scale from the elements.

Water heater maintenance includes periodic tank flushing and
cleaning, and removal of lime scale from the heating element.
The heater tank is equipped with an anode rod to aid in corrosion control.

THE PROCESS FOR LIME SCALE REMOVAL IS AS FOLLOWS:

Anode Inspection and Replacement

1. Turn off electrical disconnect switch.

Inspection of the sacrificial anode every 6 to 12 months allows you
to identify a spent anode and replace it. Replace the anode when
its diameter is 3/8” (1 cm) of an inch, or annually which ever is first.
Aggressive, very hot and softened water causes rapid consumption of
the anode requiring frequent inspections. Call the toll free number on
the back cover of this manual for information on obtaining replacement
anode rods.

2. Drain the heater following DRAINING instructions.
3. Open front panel.
4. Disconnect the element wiring. Try not to disturb the wiring
unnecessarily and reconnection will be easier.
5. Unscrew each element.
6. Remove the elements and gaskets from the openings.
• Use a twisting, pulling action to remove elements scaled beyond
the size of the tank openings.
• Brush loose scale from elements.

Table 8.
MAINTENANCE SCHEDULE

Component
Tank

Operation
Flushing

Elements

Lime Scale
Removal

Interval
Periodically
As needed

Required

7. Lime scale removal:
• Place limed ends of heating elements into UN•LIME delimer and
allow scale to dissolve. Do not permit delimer or water to contact
heating element electrical terminals.
• Silicates, sulfates and aluminates must be removed by scraping
or other mechanical means. Lime scale dissolvents willnot remove
these types of scale occasionally encountered.
Call the toll free phone number on the back cover of this Instruction
Manual to purchase UN-LIME and heating element gaskets.

Un•Lime delimer &
element gaskets, Part
®

Tank flushing should be performed in accordance with the above
schedule. Tank sediment removal and element lime scale removal must
be performed as needed as determined by periodic inspection. Following
are the instructions for performing recommended maintenance.

Flushing

Other scale removal:

The water heater drain valve should be opened periodically to help
prevent sediment buildup on the tank bottom.

1. Flush cleaned ends of elements with water when deliming or
cleaning is completed.
2. Remove sediment and scale from the tank bottom through access
provided by the element openings or drain valve opening.
• The cold water inlet valve and drain valve may be opened to aid
the cleanout process.
3. Clean remaining gasket material from tank and element flanges
Do not reuse original element gaskets.
4. Put new gaskets on elements and install into tank openings.
• Uniformly tighten element bolts. Torque to approximately 32
ft./lbs.
5. Attach element wires to connection points from which they were
removed.
6. Follow FILLING instructions to restore hot water service.
• Check for water leaks around elements and proper operation
when heater is filled.
• Close the front panel.

1. Turn off the electrical disconnect switch.
2. Attach hose to outlet opening of drain valve and direct end to drain.
• Open the drain valve by turning the hand wheel to the left
(counterclockwise). Allow water to flow until it runs clean.
• If water does not flow from opened drain valve, follow instructions
for sediment removal.
3. When finished flushing:
• Close heater drain valve and remove hose.
• Turn on electricity.

Sediment Removal
Water borne impurities consist of fine particles of soil and sand which
settle out and form a layer of sediment on the bottom of the tank. In
time, if not removed, the level of sediment might reach the heating
elements and cause their failure.
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TROUBLESHOOTING CHECKLIST
Checklist

ABNORMAL SOUNDS

1. Sediment or lime scale accumulations on the elements causes
sizzling and hissing noises when the heater is operating.
• The sounds are normal, however, tank bottom and elements should
be cleaned. See Maintenance section of this manual.
2. Some of the electrical components of the water heater make
sounds which are normal.
• Contactors will “click” or snap as the heater starts and stops.
• Transformers and contacts often hum.

Water leakage is suspected

Refer to Leakage Checkpoint on the following page.
1. Check to see if the heater drain valve is tightly closed.
2. If the outlet of the relief valve is leaking it may represent:
• Excessive water temperature.
• Faulty relief valve.
• Excessive water pressure.

Not enough or no hot water

3. Excessive water pressure is the most common cause of relief
valve leakage. It is often caused by a “closed system”. See
“Closed Water Systems” and “Thermal Expansion” in the
Installation section of this manual for more information.

1. Be certain the electrical disconnect switch serving the water
heater is in the ON position.
2. Check the fuses.

4. Examine the area around the element for gasket leakage.
• Tighten elements or, if necessary, follow WATER AND LIME SCALE
REMOVAL procedure to replace gaskets.

• The electrical disconnect switch usually contains fuses.
• The heater has fusing.

IF YOU CANNOT IDENTIFY OR CORRECT THE SOURCE OF
MALFUNCTION

3. If the water was excessively hot, and is now cold, the high limit
switch may have activated.

1. Turn the power supply to the water heater off.

• See the Temperature Regulation section of this manual for more
information on how to reset the ECO high limit controls.

2. Close the supply water inlet valve to the heater.
3. Contact a Qualified Service Agency in your area. Call the toll free
phone number on the back cover of this Instruction Manual for
assistance in locating a service agency in your area.

4. The capacity of the heater may have been exceeded by a large
demand for hot water.
• Large demands require a recovery period to restore water
temperature.

REPLACEMENT PARTS

Call the toll free phone number on the back cover of this Instruction
Manual for assistance in locating replacement parts. When ordering
parts, specify the complete model number, serial number, (see rating
plate), quantity and name of the part desired. Standard hardware
items should be purchased locally.

5. Cooler incoming water temperature will lengthen the time
required to heat water to the desired temperature.
6. Look for hot water leakage.
7. Sediment or pipe scale may be affecting water heater operation.
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Leakage Checkpoints
INSTRUCTIONS: USE THIS ILLUSTRATION AS A GUIDE WHEN CHECKING FOR SOURCES OF WATER LEAKAGE

All water which appears at the heater bottom or on the surrounding floor may be caused by condensation, loose connections or relief valve
operation and leakage. Do not replace the heater until a full inspection of all potential leak points is made and corrective steps taken to stop
the leak. Leakage from other appliances, water lines, or ground seepage should also be suspected until proved otherwise.
Where possible, remove or lift top cover to
examine threads of fittings installed into tank
for evidence of leakage. Correct fitting leaks
as necessary.

Relief valve operation and leakage may be
due to water expansion during heating cycle
or foreign material on seat of valve. If the valve
is not piped to an open drain, the released
water could be mistaken for a leaking heater.
To check where threaded portion enters tank,
insert Q-tip or similar absorbent material
between jacket opening and valve to swab
spud area. Remove valve* if leak is indicated
and repair with pipe joint compound.

Water on the side of the tank may be
condensation due to the panel or insulation
not being in place.
Water leaks at the elements may be due to:
1. Defective elements which leak at terminals
or through flange. Replace element*.
2. Loose element/gasket leak:
Tighten element with element wrench. If
leak continues, remove element* and discard
gasket. Clean gasket seating areas and
reinstall element with new gasket.

Condensation and dripping may appear on
pipes when inlet water temperature is low.
Pipe fitting may be leaking.

Drain valve leakage could be from the valve itself. Either
correct the problem or replace the valve*. To check for
leakage where threaded portion enters tank, insert Q-tip
or similar absorbent material between jacket opening
and valve to swab spud area. Remove valve* if leak is
indicated and repair with pipe joint compound.

All water which appears at the heater bottom or on the
surrounding floor may be caused by condensation, loose
connections or relief valve operation and leakage. Do not
replace the heater until a full inspection of all potential leak
points is made and corrective steps taken to stop the leak.
Leakage from other appliances, water lines, or ground seepage
should also be suspected until proved otherwise.

* Contact a Qualified Service Agency as it is necessary to
shut off electricity and drain tank to perform procedure.

FIGURE 8.
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FEATURES AND COMPONENTS

ELECTRONIC CONTROL MODELS

FIGURE 9.
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FEATURES AND COMPONENTS

SURFACE MOUNT CONTROL MODELS

FIGURE 10.
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Figure 11 - MANIFOLD KITS

ALL DIMENSIONS IN INCHES (millimeters)

MANIFOLD KITS
TWO HEATERS
Tank Capacity
gallons (liters)

Part Number

H

W

D

A

52 (189.3)

9003429205

66 1/4
(1683)

56 3/4
(1441)

27 1/4
(692)

13 1/4
(337)

80 (302.8)

9003429205

70 1/2
(1791)

60 1/4
(1530)

31 1/4
(794)

9 3/4
(248)

120 (450.5)

9003429205

73 1/4
(1861)

64 1/2
(1638)

35 3/4
(908)

5 1/2
(140)

Inlet and outlet size - 1 1/2

THREE HEATERS
Tank Capacity
gallons (liters)

Part Number

H

W

D

A

52 (189.3)

9003430205

66 1/4
(1683)

91 3/4
(2330)

27 1/4
(692)

13 1/4
(337)

80 (302.8)

9003430205

70 1/2
(1791)

95 1/4
(2419)

31 1/4
(794)

9 3/4
(248)

120 (450.5)

9003430205

73 1/4
(1861)

99 1/2
(2527)

35 3/4
(908)

5 1/2
(140)

Inlet and outlet size - 2 1/2

FOUR HEATERS
Tank Capacity
Part Number
gallons (liters)

W

D

A

52 (189.3)

9003431205

66 1/4
(1683)

126 3/4
(3219)

27 1/4
(692)

13 1/4
(337)

80 (302.8)

9003431205

70 1/2
(1791)

130 1/4
(3308)

31 1/4
(794)

9 3/4
(248)

120 (450.5)

9003431205

73 1/4
(1861)

134 1/2
(3416)

35 3/4
(908)

5 1/2
(140)

Inlet and outlet size - 2 1/2
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Limited Warranty
State Water Heaters, the warrantor, extends the following LIMITED WARRANTY to the owner of this water heater.
1.	THE TANK
If the glass-lined tank in this water heater shall prove upon examination by the warrantor to have leaked due to natural corrosion from potable water
therein, during the first THREE years after initial installation, the warrantor will supply a complete new State water heater of equivalent size and
current model. Some government agencies are requiring energy efficient standards for water heaters. In the event regulations prohibit sale of a model
of equivalent size and construction, State will provide a model which complies with the regulations of your area, in which case the consumer will
be charged the difference in price between the like replacement and the energy efficient model required. The warranty on the replacement water
heater will be limited to the unexpired term of the original warranty.
2.	ALL OTHER PARTS
If within ONE year after initial installation of this water heater, any part or portion shall prove upon examination by the warrantor to be defective in
material or workmanship, the warrantor will repair or replace such part or portion at its option.
3.	CONDITIONS AND EXCEPTIONS
This warranty shall apply only when the water heater is installed in accordance with local plumbing and building codes, ordinances and regulations,
the printed instructions provided with it and good industry practices. In addition, a temperature and pressure relief valve, certified by and officially
sanctioned and recognized independent testing agency and approved by the American Society of Mechanical Engineers, must have been installed.
a.
This warranty shall apply only when the heater is:
(1) used at temperatures not exceeding the maximum calibrated setting of its thermostat;
(2) used at water pressure not exceeding the working pressure shown on the heater;
(3) filled with potable water, free to circulate at all times and with the tank free of damaging water sediment or scale deposits;
(4) used in a non-corrosive and non-contaminated atmosphere;
(5) used with factory approved anode rod(s) installed;
(6)
in its original installation location;
(7)
in the United States, its territories or possessions or Canada;
(8) sized in accordance with proper sizing techniques for commercial and/or residential water heaters;
(9) bearing a rating plate which has not been altered, defaced or removed, except as required by the warrantor;
(10) used in an open system or in a closed system with properly sized and installed thermal expansion tank;
(11) operated with properly installed sediment trap;
(12) fired with the fuel for which it was factory built;
(13) fired at the factory rated input;
(14) operated with the inner and outer combustion chamber doors in place.
b. Any accident to the water heater, any misuse, abuse (including freezing or thermal expansion damage) or alteration of, any operation in a
modified form, or any attempt to repair tank leaks will void this warranty.
c.
This warranty is void if a device acting as a backflow prevention device (check valves etc.) is installed in the cold water supply the heater is
connected to, unless an effective method of controlling thermal expansion is also installed at the heater(s) and operational at all times. The
temperature and pressure relief valve installed on the heater is not an acceptable method.
4.	SERVICE AND REPAIR EXPENSES
Under the limited warranty the warrantor will provide only a replacement water heater or part thereof. The owner is responsible for all other costs.
Such costs may include but are not limited to:
a.
Labor charges for service removal, repair or reinstallation of the water heater or any component part;
b.
Shipping, delivery, handling, and administrative charges for forwarding the new heater or replacement part from the nearest distributor and
returning the claimed defective heater or part to such distributor.
c.
All cost necessary or incidental for any material and/or permits required for installation of the replacement heater or part.
5.	LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES
Implied warranties, including the warranty of merchantability imposed on the sale of this heater under state law or local code are limited to one (1)
year duration for the heater or any of its parts. Some areas do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may
not apply to you.
6.	CLAIM PROCEDURE
Any claim under the warranty should be initiated with the dealer who sold the heater, or with any other dealer handling the warrantor’s products. If this
is not practicable, the owner should contact:
U.S. Customers
State Industries, Inc.
500 Tennessee Waltz Parkway
Ashland City, TN 37015
Telephone: (800) 365-0024
a.

The warrantor will only honor replacement with identical or similar water heater or parts thereof which are manufactured or distributed by the
warrantor.
b.
Dealer replacements are made subject to in-warranty validation by warrantor.
7.	DISCLAIMERS
NO OTHER EXPRESS WARRANTY HAS BEEN OR WILL BE MADE IN BEHALF OF THE WARRANTOR WITH RESPECT TO THE MERCHANT
ABILITY OF THE HEATER OR THE INSTALLATION, OPERATION, REPAIR OR REPLACEMENT OF THE HEATER. THE WARRANTOR SHALL NOT
BE RESPONSIBLE FOR WATER DAMAGE, LOSS OF USE OF THE UNIT, INCONVENIENCE, LOSS OR DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY
OR OTHER CONSEQUENTIAL DAMAGE. THE WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE BY VIRTUE OF THIS WARRANTY OR OTHERWISE FOR
DAMAGE TO ANY PERSONS OR PROPERTY, WHETHER DIRECT OR INDIRECT, AND WHETHER ARISING IN CONTRACT OR IN TORT.
a.
Some areas do not allow the exclusion or limitation of the incidental or consequential damage, so the above limitations or exclusions may not
apply to you.
b.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from area to area.
Fill in the following for your own reference. Keep it. Registration is not a condition of warranty. The model and serial number are found on the heater’s
rating plate.
Model No.________________________ Serial No._______________________________________________Date Installed______________________________
Dealer’s Name__________________________________________________________________________________________________________________
Dealer’s Address______________________________________________________________________________ Phone No._________________________
City and State________________________________________________________________________________ Zip_______________________________
KEEP THIS WARRANTY POSTED ADJACENT TO THE HEATER FOR FUTURE REFERENCE.
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الضمان المحدود
شركة سخانات المياه األمريكية ،الضامن ،الضمان المحدود التالي إلى مالك سخان المياه الحالي.
الخزان
إذا ثبت من خالل الفحص الذي يجريه الضامن أن الخزان المبطن بالزجاج في سخان المياه الحالي به تسريب بسبب التآكل الطبيعي من المياه الصالحة للشرب الموجودة به ،خالل أول ثالث سنوات بعد
التركيب األولي ،يجب على الضامن تقديم سخان مياه أمريكي كامل جديد بنفس الحجم وبنفس الطراز الحالي .تتطلب بعض الوكاالت الحكومية معايير موفرة للطاقة لسخانات المياه .وفي حال أن كانت هناك لوائح
ً
طرازا يتوافق مع اللوائح المطبقة في منطقتك ،وفي هذه الحالة سوف يتحمل العميل الفرق في السعر بين البديل المماثل والطراز الموفر للطاقة
تحظر بيع طراز بنفس الحجم أو التكوين ،سوف تقدم الشركة
المطلوب .وسوف يقتصر الضمان المطبق على سخان المياه البديل على المدة غير المنتهية من الضمان األصلي.
كافة األجزاء األخرى
إذا ثبت من خالل الفحص الذي يجريه الضامن ،خالل عام بعد التركيب األولي لسخان المياه الحالي ،وجود عيب في المواد أو الصناعة في أي جزء ،فيجب على الضامن إصالح أو استبدال هذا الجزء حسب
ما يتراءى له.
الشروط واالستثناءات
ً
ينطبق هذا الضمان فقط في حالة تركيب سخان المياه ً
ووفقا للتعليمات المطبوعة المرفقة بالسخان وممارسات الصناعة الجيدة .باإلضافة إلى ذلك ،يجب
وفقا للقواعد والقوانين وأعراف السباكة والبناء المحلية،
تركيب محبس تنفيس للحرارة والضغط يكون معتم ًدا ومصدق عليه رسميًا ومعترف به من وكالة اختبار مستقلة ومصدق عليه من الجمعية األمريكية للمهندسين الميكانيكيين.
ينطبق هذا الضمان على السخان فقط في حالة:
أ.
(((1استخدامه في درجات حرارة ال تتجاوز الحد األقصى لإلعداد المعاير به للثرموستات؛
(((2استخدامه في ضغط مياه ال يتجاوز ضغط العمل الموضح على السخان؛
(((3ملئه بمياه صالحة للشرب ،ويتم تدويرها بحرية في كافة األوقات مع خلو الخزان من رواسب المياه المسببة للتلف وبقايا الجير؛
(((4استخدامه في أجواء غير مسببة للتآكل وغير ملوثة؛
(((5استخدامه مع تركيب قضيب (قضبان) األنود المعتمدة من المصنع؛
(((6أن يكون في مكان التركيب األصلي له؛
(((7في الواليات المتحدة ،واألقاليم أو المناطق الخاصة بها أو كندا؛
(((8تحديد حجمه ً
وفقا لتقنيات الحجم الصحيحة لسخانات المياه التجارية و/أو السكنية؛
(((9يحمل لوحة طراز وفئة لم يتم تغييرها أو تشويهها أو إزالتها ،باستثناء ما يكون مطلوبًا من الضامن؛
((1(1االستخدام في نظام مفتوح أو نظام مغلق مع تركيب خزان تمدد حراري بحجم صحيح؛
((1(1التشغيل مع تركيب مصيدة للرواسب بحجم صحيح؛
((1(1تشغيله بنوع الوقود الذي تم تحديده له في المصنع؛
((1(1التشغيل بمعدل إدخال الوقود المحدد له في المصنع؛
((1(1التشغيل مع وجود أبواب غرفة االحتراق الداخلية والخارجية في مكانها.
ب .يبطل هذا الضمان في حالة تعرض سخان المياه ألي حادث أو إساءة استعمال أو االستعمال الخاطئ (يشمل ذلك التلف بسبب التجميد أو التمدد الحراري) أو إحداث تغييرات به أو تشغيله بصورة
معدلة أو أي محاولة إلصالح التسريب في الخزان.
ج .يبطل هذا الضمان في حالة تركيب جهاز يقوم بدور جهاز منع التدفق العكسي (صمامات الفحص وغيرها) في خط إمداد المياه الباردة المتصل بالسخان ،ما لم يتم أيضا تركيب طريقة فعالة للتحكم في
التمدد الحراري للسخان (السخانات) وتشغيلها في كافة األوقات .وال يعتبر محبس تنفيس الحرارة والضغط المركب في السخان طريقة مقبولة للقيام بهذا األمر.
مصروفات الصيانة واإلصالح
بموجب الضمان المحدود ،سوف يوفر الضامن فقط سخان مياه بديل أو جزء منه .ويتحمل المالك المسؤولية عن كافة التكاليف األخرى .وهذه التكاليف قد تتضمن على سبيل المثال ال الحصر:
مصروفات العمالة إلزالة سخان المياه أو أي جزء مكون بغرض الصيانة أو اإلصالح أو إعادة التركيب؛
أ.
ب .مصروفات الشحن والتسليم والمناولة والمصروفات اإلدارية إلرسال السخان الجديد أو الجزء البديل من أقرب موزع وإعادة السخان أو الجزء المعيب المطلوب إلى ذلك الموزع.
كافة التكاليف الضرورية أو العارضة ألية مواد و/أو تصاريح مطلوبة لتركيب السخان البديل أو جزء منه.
ج.
القيود المفروضة على الضمانات المطبقة
تقتصر الضمانات المطبقة ،بما فيها ضمان الرواج التجاري المفروض على بيع هذا السخان بموجب قانون الوالية أو القانون المحلي؛ تقتصر على مدة عام واحد ( )1بالنسبة للسخان أو أي من أجزائه .ال تسمح
بعض الواليات بتقييد مدة دوام الضمان المطبق ،بالتالي قد ال يتم تطبيق القيد السابق عليك.
إجراء المطالبة
يجب الشروع في أي مطالبة بموجب الضمان مع الموزع الذي باع السخان ،أو مع أي موزع آخر يتعامل مع منتجات الضامن .إذا كان ذلك غير ممكن ،يجب على المالك االتصال بـ:
عمالء الواليات المتحدة
State Industries, Inc.
500 Tennessee Waltz Parkway
Ashland City, TN 37015
هاتف)800( 0024-365 :
سوف يقوم الضامن فقط بتقديم بديل مماثل أو مشابه لسخان المياه أو األجزاء الخاصة به والتي قام الضامن بتصنيعه أو توزيعه.
أ.
ب .تكون عمليات االستبدال الخاصة بالموزع خاضعة لمراجعة داخل الضمان من جانب الضامن.
إخالء المسؤولية
ال يوجد هناك أي ضمان صريح آخر تم إجراؤه أو سيتم إجراؤه بالنيابة عن الضامن فيما يتعلق بالرواج التجاري للسخان أو بتركيب أو تشغيل أو إصالح أو استبدال السخان .ال يتحمل الضامن أية مسؤولية عن
تلوث المياه ،أو خسارة استخدام الوحدة ،أو عدم المالئمة ،أو فقد أو تلف الممتلكات الشخصية أو األضرار األخرى المترتبة .كما ال يتحمل الضامن المسؤولية القانونية بسبب هذه الضمان أو خالفه فيما يتعلق
مباشرا أو غير مباشر ،وسواء كان ناجمًا عن أمر متعاقد عليه أو تقصير.
بالضرر الذي يلحق بأي أشخاص أو ممتلكات ،سواء كان
ً
ال تسمح بعض المناطق باستثناء أو تقييد التلف العارض أو المترتب ،بالتالي قد ال يتم تطبيق القيود أو االستثناءات السابقة عليك.
أ.
ً
حقوقا قانونية محددة ،وقد تكون لك ً
أيضا حقوق أخرى تختلف من منطقة لمنطقة.
ب .يمنحك هذا الضمان

ً
شرطا للضمان .يوجد الطراز والرقم المسلسل على لوحة الطراز والفئة الخاصة بالسخان.
قم بملء النموذج التالي كمرجع لك .واحتفظ به .ال يعتبر التسجيل
رقم الطراز __________________________الرقم المسلسل ______________________________________________تاريخ التركيب ________________________________
اسم الموزع ______________________________________________________________________________________________________________________
عنوان الموزع____________________________________________________________________________________رقم الهاتف__________________________ .
المدينة والوالية ___________________________________________________________________________________ الرمز البريدي _________________________
ً
ملصقا بجوار السخان للرجوع إليه في المستقبل.
احتفظ بهذا الضمان
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مخططات المواسير
الشكل  - 11مجموعات المشعب

كافة األبعاد بوحدات البوصة (الملليلتر)

مجموعات المشعب

مخرج

سخانين
سعة الخزان جالون
(لتر)
)189.3( 52
)302.8( 80

مدخل

)450.5( 120

رقم الصنف
9003429205
9003429205
9003429205

H
66 1/4
)(1683
70 1/2
)(1791
73 1/4
)(1861

W
56 3/4
)(1441
60 1/4
)(1530
64 1/2
)(1638

5 1/2
)(140

35 3/4
)(908

9 3/4
)(248

31 1/4
)(794

13 1/4
)(337

27 1/4
)(692

A

D

حجم اإلدخال واإلخراج 1-1/2 -

مخرج

ثالث سخانات
سعة الخزان جالون
(لتر)
)189.3( 52

H

رقم الصنف
9003430205

مدخل

)302.8( 80
)450.5( 120

9003430205
9003430205

66 1/4
)(1683
70 1/2
)(1791
73 1/4
)(1861

W
91 3/4
)(2330
95 1/4
)(2419
99 1/2
)(2527

5 1/2
)(140

35 3/4
)(908

9 3/4
)(248

31 1/4
)(794

13 1/4
)(337

27 1/4
)(692

A

D

حجم اإلدخال واإلخراج 2-1/2 -

مخرج

أربعة سخانات
سعة الخزان جالون
(لتر)
)189.3( 52
)302.8( 80

مدخل

)450.5( 120

H

رقم الصنف
9003431205
9003431205
9003431205

W

66 1/4
)(1683
70 1/2
)(1791
73 1/4
)(1861

126 3/4
)(3219
130 1/4
)(3308
134 1/2
)(3416

5 1/2
)(140

35 3/4
)(908

9 3/4
)(248

31 1/4
)(794

13 1/4
)(337

27 1/4
)(692

A

D

حجم اإلدخال واإلخراج 2-1/2 -
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الخصائص والمكونات

الطرازات ذات تحكم إلكتروني

أقطاب التوصيل
مخرج الماء

محبس الحرارة والضغط

 – UIMوحدة واجهة المستخدم في الكابينة
األمامية

مجموعة توزيع الطاقة

محول دائرة التحكم  120فولت

محول  24فولت
(خلف مجموعة الصمامات الكهربائية)

لوحة دائرة التحكم المركزية
(لوحة التحكم المركزية)
صمام/مجموعة دائرة
التحكم

مسبار الحرارة الذي يعمل بالغمس
(يحتوي ً
أيضا على مفتاح فصل عند الوصول
لحد الحرارة العالية)
صمامات/مجموعات دائرة الطاقة
( 2لكل صف مكونات تسخين)

مكونات التسخين ( )3الصف 3
(الصف العلوي)
أجزاء التالمس
( 2لكل صف مكونات تسخين)
مكونات التسخين ( )3الصف 2
(الصف األوسط)

لوحة ASME
(إذا كانت مستخدمة)

مكونات التسخين ( )3الصف 1
(الصف السفلي)

صرف

مدخل المياه
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نقاط فحص التسريب
تعليمات :استخدم هذا الشكل التوضيحي كدليل عند فحص مصدر تسريب المياه
قد تكون المياه التي تظهر أسفل السخان أو على األرض المحيطة به ناجمة عن التكثف أو عدم إحكام ربط الوصالت أو تشغيل محبس التنفيس أو وجود تسريب .ال تقم باستبدال السخان إال بعد إجراء
فحص كامل لكافة نقاط التسريب المحتملة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية إليقاف التسريب .ويجب االشتباه في وجود تسريب من أجهزة أخرى أو خطوط المياه أو تسريب أرضي حتى يتم إثبات العكس.
قم بإزالة أو رفع الغطاء العلوي إن أمكن لفحص األجزاء الحلزونية
لتركيبات الخزان لمعرفة السبب في التسريب .وقم بتصحيح
التسريب في التركيبات إذا لزم األمر.

ربما يكون السبب في تشغيل أو حدوث تسريب في محبس التنفيس
هو تمدد المياه أثناء دورة التسخين أو لوجود مادة غريبة في قاع
المحبس .إذا لم يكن المحبس متصال بمصرف مفتوح ،فإن الماء
المتصرف ال يكون عالمة على وجود تسريب في السخان .لفحص
الجزء الحلزوني الذي بداخل الخزان ،أدخل ممسحة قطنية أو
مادة امتصاص مشابهة بين فتحة السترة والمحبس لمسح المنطقة
المجوفة .قم بإزالة المحبس * في حالة وجود عالمة على التسريب
وقم بإصالح وصلة الماسورة.

قد تتكثف المياه بجانب الخزان نتيجة عدم تركيب اللوحة أو
العازل.
قد تكون المياه المتسربة على المكونات ناجمة عن:
 .1المكونات المعيبة التي يحدث بها تسريب من
األطراف أو عبر الحافة .استبدل المكون*.

		

 .2المكون غير المحكم/تسريب الجوان:
قم بإحكام ربط المكون باستخدام مفتاح ربط .في 		
حالة استمرار التسريب ،قم بإزالة المكون* وتخلص
من الجوان .قم بتنظيف أماكن استقرار الجوان وأعد
تركيب المكون باستخدام جوان جديد.

يحتمل ظهور تكثف أو تقطر على المواسير عندما تكون درجة
حرارة المياه الداخلة منخفضة .ربما يكون هناك تسريب في
تركيبات المواسير.
قد تكون المياه التي تظهر أسفل السخان أو على األرض المحيطة به ناجمة عن التكثف أو
عدم إحكام ربط الوصالت أو تشغيل محبس التصريف أو وجود تسريب  .ال تقم باستبدال
السخان إال بعد إجراء فحص كامل لكافة نقاط التسريب المحتملة واتخاذ اإلجراءات
التصحيحية إليقاف التسريب  .ويجب االشتباه في وجود تسريب من أجهزة أخرى أو
خطوط المياه أو تسريب أرضي حتى يتم إثبات العكس.

قد يكون التسريب في محبس التصريف من المحبس نفسه .عليك إما تصحيح
المشكلة أو استبدال المحبس* .لفحص التسريب في الجزء الحلزوني الذي بداخل
الخزان ،أدخل ممسحة قطنية أو مادة امتصاص مشابهة بين فتحة السترة والمحبس
لمسح المنطقة المجوفة .قم بإزالة المحبس * في حالة وجود عالمة على التسريب
وقم بإصالح وصلة الماسورة.
*

نظرا ألن ذلك مهم إليقاف تشغيل الكهرباء
اتصل بوكالة صيانة مؤهلة ً
وتصريف الخزان لتنفيذ إجراء الصيانة.
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قائمة الفحص

تحذير
•قبل إزالة أية لوحات وصول أو صيانة في
سخان المياه ،تأكد من إيقاف تشغيل المصدر
الكهربائي الخاص بسخان المياه.
•قد يؤدي اإلخفاق في القيام بذلك إلى الوفاة أو
اإلصابة البدنية الخطيرة أو تلف في الممتلكات.

قائمة استكشاف األعطال وإصالحها
األصوات غير العادية
1 .1يؤدي تراكم الرواسب وقشور الجير على المكونات إلى صدور صوت صفير أو أزيز عند
تشغيل السخان.
•يعتبر هذا الصوت طبيعيًا ،لكن يجب تنظيف قاع الخزان والمكونات .راجع قسم الصيانة
بهذا الدليل.
2 .2بعض المكونات الكهربائية في سخان المياه تصدر أصوات تعتبر طبيعية.
ً
"صوتا" أو يحدث لها تعشيق عند بدء تشغيل السخان أو توقفه.
•تصدر أجهزة التالمس
•عادة ما تصدر المحوالت وأجزاء التالمس صوت دندنة.

االشتباه في وجود تسريب في المياه
راجع نقاط فحص التسريب في الصفحة التالية.
1 .1افحص للتحقق مما إذا كان محبس التصريف في السخان مغلقا بإحكام أم ال.
2 .2إذا كان هناك تسريب في مخرج محبس التنفيس ،فقد يكون ذلك بسبب:

عدم وجود مياه كافية أو مياه ساخنة

•زيادة في درجة حرارة المياه.
•عطل في محبس التنفيس.
•زيادة في ضغط المياه.

1 .1تأكد من أن مفتاح الفصل الكهربائي الذي يغذي سخان المياه مضبوط على وضع التشغيل.
2 .2افحص المصاهر.
•عادة ما يحتوي مفتاح الفصل الكهربائي على صمامات كهربائية.
•يحتوي السخان على وظيفة المصهر.
3 .3إذا كانت المياه شديدة السخونة ،وأصبحت باردة اآلن ،فربما تم تنشيط مفتاح الفصل عند
الوصول للحد األقصى.
•راجع قسم تنظيم درجة الحرارة بهذا الدليل للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تعيين
عناصر تحكم فصل الطاقة ( )ECOالذي يعمل عند الوصول إلى الحد األقصى.
4 .4ربما تم تجاور سعة السخان من خالل الطلب على المياه الساخنة بكميات كبيرة.
•تتطلب الطلبات الزائدة فترة استعادة الستعادة حرارة المياه.
5 .5تؤدي برودة المياه الداخلة إلى زيادة الوقت المطلوب لتسخين المياه إلى درجة الحرارة
المطلوبة.
6 .6افحص وجود تسريب في المياه الساخنة.
7 .7قد تؤثر الرواسب وقشور المواسير على تشغيل سخان المياه.

3 .3يعتبر ضغط المياه الزائد أهم أسباب حدوث تسريب في محبس التنفيس .وعادة ما يحدث
بسبب "انغالق النظام" .راجع قسم "أنظمة المياه المغلقة" و"التمدد الحراري" في قسم التركيب
بهذا الدليل لمزيد من المعلومات.
4 .4افحص المنطقة المحيطة بالمكون ً
بحثا عن وجود تسريب في الجوان.
•قم بإحكام ربط المكونات ،إذا لزم األمر ،واتبع إجراء إزالة المياه وقشور الجير الستبدال
الجوانات.

إذا لم تتمكن من التعرف على أو تصحيح مصدر العطل
1 .1قم بإيقاف إمداد الطاقة عن سخان المياه.
2 .2أغلق محبس إمداد المياه إلى السخان.
3 .3اتصل بوكالة الصيانة المؤهلة في منطقتك .اتصل بالرقم المجاني الموجود على غالف هذا
الدليل للحصول على مساعدة بشأن تحديد مكان وكالة الصيانة في منطقتك.

قطع الغيار القابلة لالستبدال
اتصل بالرقم المجاني الموجود على غالف هذا الدليل للحصول على مساعدة بشأن تحديد مكان
قطع الغيار القابلة لالستبدال .عند طلب قطع غيار ،يجب أن تحدد رقم الطراز بالكامل والرقم
المسلسل (راجع لوحة الفئة) والكمية واسم قطعة الغيار المطلوبة .يجب شراء العناصر المطابقة
للمواصفات القياسية المحلية.
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عام

خطر

الصيانة
توفيرا للراحة ،يجب تنفيذ إزالة الرواسب وإزالة قشور الجير من على المكونات في نفس الوقت
ً
كما يلي.

إزالة قشور الجير
تعتبر تراكمات قشور الجير على مكونات التسخين حالة عادية ،وشائعة في كافة المكونات من

•خطر اإلصابة بحروق

النوع المغموس في الماء .والعوامل التي تؤثر على مقدار هذا التراكم كالتالي:

•تصريف المياه الساخنة.
•ابتعد عن مخرج الصرف الخاص بمحبس
التنفيس

1 .1مقدار المياه الساخنة المستخدمة .مع زيادة حجم المياه التي يتم تسخينها ،يتراكم المزيد من
القشور.

ساخن

2 .2درجة حرارة المياه .مع زيادة درجة حرارة المياه ،يزداد مقدار الجير المترسب على المكونات.
3 .3خصائص المياه.

حريق

بغض النظر عن معالجة المياه ،يجب فحص المكونات بانتظام.

إزالة كافة المكونات وتنظيفها .إذا كان هناك تراكم من الرواسب على قاع الخزان فيجب تنظيفها.

افحص محبس تنفيس الحرارة والضغط بصفة دورية للتأكد من أنه في حالة تشغيل سليمة .ارفع
الذراع الموجود أعلى المحبس عدة مرات حتى يستقر المحبس في وضع صحيح ويعمل بحرية.

قد تتسبب تراكمات قشور الجير في حدوث ضوضاء أثناء التشغيل.

ً
نظيفا .سوف
التدفق
يصبح
حتى
المياه
بجريان
يجب فتح محبس التصريف بصفة دورية والسماح
يساعد ذلك على منع تراكم الرواسب في قاع السخان.

تتضمن صيانة سخان المياه الغسل والتنظيف الدوري للخزان ،وإزالة الطبقة الجيرية من مكوّن
السخان.
يتم تزويد خزان المياه بقضيب أنود للمساعدة في التحكم في التآكل.

فحص األنود واستبداله

التشغيل
الغسل

يوصى بأن تتم إزالة مكون التسخين بصفة دورية للفحص .في حالة تراكم قشور عليها ،فيجب
يجب إزالة قشور الجير من خالل حل التراكم باستخدام مزيل الجير  . ®UN•LIMEال تستخدم
محاليل إزالة الجير من أحماض المورياتيك أو الهيدروكلوريك إلزالة قشور الجير من على
المكونات.

تكون عملية إزالة قشور الجير كالتالي:

يتيح لك فحص أنود الحماية كل  6إلى  12شهر التعرف على األنود المستنفذ واستبداله .يجب
استبدال األنود عندما يصل قطره إلى  3/8بوصة ( 1سم) ،أو مرة في العام ،أيهما يحدث ً
أوال.
ً
تآكال سريعًا في األنود مما يتطلب إجراء فحص
تؤدي المياه الضارة شديدة السخونة واللطيفة
متكرر .اتصل بالرقم المجاني الموجود على غالف هذا الدليل للحصول على معلومات حول
الحصول على قضبان أنود بديلة.

الفاصل
دوريًا

1 .1قم بإيقاف تشغيل مفتاح الفصل الكهربائي.
2 .2قم بتفريغ السخان ً
وفقا لتعليمات التفريغ.
3 .3افتح اللوحة األمامية.
4 .4افصل توصيالت المكونات .ال تحاول فصل األسالك بدون داعي وسوف تكون عملية إعادة

6 .6قم بإزالة المكونات والجوانات من الفتحات.

جدول الصيانة

إزالة الطبقة
الجيرية

التوصيل سهلة.
5 .5قم بفك مسامير كل مكون.

الجدول .8
المكون
الخزان
المكونات

حسب الحاجة

مطلوب

•استخدم السحب واللي إلزالة المكونات التي بها قشور تزيد عن حجم فتحات الخزان.

مزيل الجير ®Un•Lime
وجوانات المكونات ،قطع الغيار

•قم بإزالة القشور الحرة بالفرشاة.
7 .7إزالة قشور الجير:
•ضع نهايات مكونات التسخين المتراكم عليها قشور جير في مزيل الجير  UN•LIMEواترك

يجب القيام بغسل الخزان تبعًا للجدول السابق .يجب إجراء إزالة لرواسب الخزان وقشور الجير
من المكونات حسب الحاجة أثناء إجراء الفحوصات الدورية .فيما يلي تعليمات إجراء الصيانة
الموصى بها.

الغسل

الجير يتحلل .ال تسمح بمالمسة مزيل الجير أو المياه لألطراف الكهربائية لمكونات التسخين.
•يجب إزالة السليكات والسلفات واأللمونيات من خالل الكشط أو الوسائل الميكانيكية األخرى .ال
تقوم المواد المذيبة لقشور الجير بإزالة هذه األنواع من القشور التي قد تتم مصادفتها أحياًنا.
اتصل بالرقم المجاني الموجود على الغالف الخلفي لهذا الدليل لشراء مزيل الجير UN-LIME

يجب فتح محبس تصريف سخان المياه بصفة دورية للمساعدة في منع تراكم الرواسب في قاع
الخزان.
1 .1قم بإيقاف تشغيل مفتاح الفصل الكهربائي.

وجوانات مكونات التسخين.

إزالة القشور األخرى:
1 .1قم بغسل المكونات لتنظيفها بالماء عند اكتمال إزالة الجير أو التنظيف.

2 .2قم بتركيب خرطوم في فتحة إخراج محبس التصريف ووجه نهاية الخرطوم إلى بالوعة
الصرف.
•افتح محبس التصريف من خالل إدارة عجلة المقبض إلى اليسار (عكس عقارب الساعة) .اترك
المياه تتدفق حتى تصبح نظيفة.
• إذا لم تتدفق المياه من محبس التصريف المفتوح ،اتبع التعليمات الخاصة بإزالة الرواسب.
3 .3عند االنتهاء من الغسل:

2 .2قم بإزالة الرواسب والقشور من قاع الخزان عبر فتحة الوصول الناجمة عن فتحات المكونات
وفتحة محبس التصريف.
•يمكن فتح محبس دخول الماء البارد ومحبس التصريف للمساعدة في عملية التنظيف.
3 .3قم بتنظيف مواد الجوان المتبقية من الخزان وحواف المكونات ال تقم بإعادة استخدام جوانات
المكونات األصلية.
4 .4قم بوضع جوانات جديدة على المكونات وقم بتركيبها في فتحات الخزان.

• أغلق محبس تصريف السخان وقم بإزالة الخرطوم.
•قم بتشغيل الكهرباء.

•قم بإحكام ربط مسامير المكونات بشكل متناسق .يجب أن يصل عزم الربط إلى حوالي 32
قدم/رطل.

•أغلق اللوحة األمامية.

إزالتها ،إلى مكونات التسخين وتسبب التعطل.

•افحص وجود تسريبات للمياه حول المكونات والتشغيل الصحيح عند ملء السخان.

6 .6اتبع تعليمات الملء الستعادة خدمة المياه الساخنة.

تتألف الشوائب المحمولة في الماء من جزئيات دقيقة من التربة والرمال والتي تستقر في قاع
الخزان وتكوّن طبقة من الرواسب .وبمرور الوقت ،قد يصل مستوى الرواسب في حالة عدم

5 .5قم بتركيب أسالك المكونات في نقاط التوصيل التي تمت إزالتها منها.

إزالة الرواسب
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تنظيم درجة الحرارة
يجب ضبط وحدات التحكم في الحرارة المثبتة على السطح بواسطة وكيل صيانة مؤهل قبل
التشغيل األولي.

يتطلب وجود سخانات المياه من طرازي "التحكم اإللكتروني" و"وحدة التحكم المثبتة على السطح"
مع وحدة تحكم في الحد األقصى لدرجة الحرارة غير قابلة للضبط ومزودة بمفتاح لفصل الطاقة
( .)ECOومفتاح فصل الطاقة هو مفتاح مغلق بطبيعة الحال يفتح (يتم تنشيطه) عند ارتفاع درجة
الحرارة .في حالة فتح (تنشيط) أجهزة التالمس في مفتاح فصل الطاقة ( )ECOبسبب ارتفاع
درجة حرارة المياه بصورة غير عادية فسوف يتم قفله وإيقاف عمل مكونات التسخين .من المهم
االتصال بوكيل صيانة مؤهل لتحديد سبب تنشيط مفتاح فصل الطاقة ( )ECOقبل إعادة تعيين هذا
المفتاح .وبمجرد تحديد السبب وتصحيحه ،يمكن إعادة تعيين مفاتيح فصل الطاقة ( )ECOكما يلي:

إعدادات الثرموستات-وحدات التحكم المثبتة على السطح

وحدات التحكم في الحد األقصى لدرجة الحرارة (مفتاح فصل الطاقة ())ECO

خطر

تنبيه

ساخن

قد تصبح عناصر التحكم ساخنة أثناء التشغيل العادي.
يجب توخي الحذر لتجنب الحروق.

حريق

يمكن أن تؤدي المياه بدرجة حرارة أعلى من 125
درجة فهرنهيت ( 52درجة مئوية) إلى حروق
خطيرة مما يؤدي إلى إصابة بالغة أو الوفاة.
ويعتبر األطفال وكبار السن والمعاقين بدنيًا أو عقليًا
هم الفئات األكثر عرضة لإلصابة بحروق.
يجب تحسس المياه قبل االستحمام.
تتوافر محابس لتحديد درجة الحرارة.
اقرأ دليل التعليمات للتعرف على إعداد درجة
الحرارة اآلمن.

وحدات التحكم المثبتة على السطح

تحتوي وحدات التحكم المثبتة على السطح على وحدات تحكم بمجموعات متعددة من الثرموستات/
مفاتيح فصل طاقة ( )ECOمثبتة على السطح .واحدة لكل وحدة تسخين مثبتة  -راجع مخططات
توصيل عناصر التحكم المثبتة على السطح في هذا الدليل .سيتم فتح موصالت مفتاح الحد األقصى
لدرجة الحرارة لمفتاح فصل الطاقة ( )ECOعندما تصل درجة حرارة السخان إلى  200درجة
فهرنهيت 93/درجة مئوية .وفي حالة تنشيطه ،سيتمدد زر إعادة تعيين  ECOبشكل طفيف ويصبح
جامد الملمس .عندما تقوم موصالت مفتاح فصل الطاقة ( )ECOبفتح (تنشيط) الجهد الكهربي،
يتم إنهاء عنصر تسخين واحد فقط لمنع التسخين اإلضافي لذلك العنصر .قد يظل الجهد الكهربي
موجو ًدا في عناصر التسخين األخرى وقد تستمر هذه العناصر في تسخين المياه.
مفتاح فصل طاقة ( )ECOهو مفتاح إعادة ضبط يدوي .في حالة تنشيط مفتاح فصل طاقة ()ECO
واحد أو أكثر ،فيجب أن تقل درجة حرارة السخان عن  120درجة فهرنهيت 49/درجة مئوية حتى
يمكن إعادة تعيين مفتاح فصل طاقة ( .)ECOإلعادة تعيين مفتاح فصل طاقة ( )ECOيدويًا:
.1
.2
.3
.4
.5

1افصل مصدر الطاقة إلى سخان المياه.
2اترك درجة حرارة حرارة الخزان لتبرد وتصل إلى أقل من  120درجة فهرنهيت 49/
درجة مئوية.
3قم بإزالة غطاء عنصر التحكم األمامي من عناصر التحكم المتأثرة.
4اضغط زر إعادة التعيين اليدوي على كل عناصر التحكم المتأثرة.
5بمجرد إعادة تعيين عناصر التحكم ،من المفترض أن يتم استبدال غطاء عنصر التحكم قبل
استعادة الطاقة إلى سخان المياه.

الطرازات بنظام التحكم اإللكتروني

يوجد مفتاح الحد األقصى لدرجة الحرارة لمفتاح فصل الطاقة ( )ECOبداخل مسبار الحرارة
الذي يعمل بالغمس (سلكان أحمران) على طرازات التحكم اإللكتروني .يتم فتح أجزاء التالمس
لمفتاح فصل الطاقة عندما تبلغ درجة حرارة المياه  202درجة فهرنهيت 94/درجة مئوية تقريبًا.
وعند فتح أجزاء تالمس مفتاح فصل الطاقة (تنشيطها) ،يتم قفل نظام التحكم اإللكتروني وعرض
رسالة عطل .ويتم فصل التيار عن ملفات مفتاح التالمس ومكونات التسخين إليقاف التسخين.

تحتوي الطرازات على عناصر تحكم لمجموعات من الثرموستات ،ECO/واحدة لكل وحدة تسخين
مثبتة .وقد تم تعيين مجموعات الثرموستات هذه في المصنع على  140درجة فهرنهيت60/
درجة مئوية .قم بتعيين درجة الثرموستات على أقل تعيين يؤدي إلى إنتاج مقدار مياه مقبول.
سوف يوفر لك ذلك الحصول على أفضل تشغيل موفر للطاقة.
تم تزويد سخان المياه بمجموعة ثرموستات قد تكون مصنعة من مصنعين مختلفين ولها مؤشرات
درجات حرارة مختلفة كما هو موضح أدناه.
Thermodisc
يمكن ضبط ثرموستاتات  Thermodiscتقريبًا من  120درجة فهرنهيت ( 49درجة مئوية)
(أدنى إعداد) إلى  180درجة فهرنهيت ( 82درجة مئوية) (أعلى إعداد) راجع الشكل رقم  7أ.
تم تعيين هذه الثرموستاتات من المصنع على إعداد  140درجة فهرنهيت ( 60درجة مئوية).
ويشتمل جهاز درجة الحرارة الزائدة (مفتاح فصل الطاقة ذو الحد األقصى) المتصل بكل ثرموستات
على وحدة إلعادة الضبط يدويًا.
الثرموستاتات من النوع APCOM
ثرموستاتات  Apcomلها ثالث نقاط تعيين؛ منخفض ومتوسط وعالي .راجع الشكل  7ب.
درجات حرارة المتوافقة تقريبًا مع هذه اإلعدادات الثالثة هي :منخفض =  140درجة فهرنهيت
( 60درجة مئوية) ومتوسط =  160درجة فهرنهيت ( 71مئوية) وعالي =  180درجة فهرنهيت
( 82درجة مئوية) .تم تعيين هذه الثرموستاتات من المصنع على اإلعداد المنخفض  140درجة
فهرنهيت ( 60درجة مئوية) .ويشتمل جهاز درجة الحرارة الزائدة (مفتاح فصل الطاقة ذو الحد
األقصى) المتصل بكل ثرموستات على وحدة إلعادة الضبط يدويًا.
زر إعادة التعيين
اليدوي ECO

إعادة تعيين

مفتاح فصل الطاقة
(الجزء العلوي من
عنصر التحكم)

درجة الثرموستات

40A 120-277 VAC
25A.480 VAC
125VA.PT.DTY.
120-480 VAC

LO

MED

وحدات ثرموستات التحكم
يتم تزويد سخانات المياه الواردة في هذا الدليل بوحدات ثرموستات للتحكم في درجة حرارة المياه.
ويمكن أن تؤدي المياه المسخنة إلى درجات حرارة تفي بمتطلبات غساالت األطباق والغساالت
األوتوماتيكية إلى حروق يترتب عليها إصابات شخصية بالغة و/أو الوفاة .وتختلف درجة الحرارة
التي تحدث عندها اإلصابة تبعًا لعمر الشخص ومدة التعرض للحرارة .وقد يسهم بطء وقت االستجابة
لدى األطفال أو كبار السن أو المعاقين في زيادة مخاطر هذه الحروق .ال تسمح لألطفال الصغار
ً
مطلقا
باستخدام صنبور المياه الساخنة أو سحب مياه االستحمام الخاصة بهم .وال تترك األطفال
أو المعاقين بدون مراقبة في حوض االستحمام أو الدوش.
ويجب وضع سخان المياه في منطقة ال تسمح للعامة بالوصول إلى ضبط درجة الحرارة.
يؤدي ضبط درجات الحرارة في السخان على  120درجة فهرنهيت ( 49درجة مئوية) إلى
الحد من مخاطر الحروق .تتطلب بعض المناطق ضبط الحرارة على درجات صغيرة محددة.

MODEL
WH19HC

في حالة تنشيط مفتاح فصل الطاقة ( ،)ECOيجب أن تنخفض درجة حرارة المياه إلى أقل من
 140درجة فهرنهيت 60 /درجة مئوية قبل إعادة تعيين نظام التحكم .وبمجرد انخفاض درجة
حرارة المياه إلى أقل من هذه النقطة يجب إيقاف مصدر طاقة السخان وتشغيله مرة أخرى إلعادة
تعيين نظام التحكم.

إعادة تعيين
180°
فهرنهيت

120°
فهرنهيت

الثرموستات (الجزء
السفلي من وحدة
التحكم)

HI

APCOM
INC

30A 120-250 VAC
22A 277 VAC
12.5A 480VAC
125 VA.PT.DTY. 120-480 VAC

 140درجة فهرنهيت

الشكل  7ب.

الشكل  7أ.

يوضح الجدول  7العالقة التقريبية بين الوقت ودرجة اإلصابة بالحروق في جلد البالغين العادي.
الجدول .7

حوالي  30ثانية

130 °فهرنهيت (54 °مئوية)

أقل من  5ثواني

140 °فهرنهيت (60 °مئوية)

حوالي  1-1/2ثانية

150 °فهرنهيت (66 °مئوية)

حوالي  1/2ثانية

160 °فهرنهيت (71 °مئوية)

في نفس اللحظة تقريبًا

180 °فهرنهيت (82 °مئوية)

وقت حدوث حروق من الدرجة الثانية والثالثة
في جلد البالغين

درجة حرارة المياه

-------------------------

80 °فهرنهيت (27 °ئوية)

أكثر من  5دقائق

120 °فهرنهيت (49 °مئوية)
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عام

التشغيل
بدء التشغيل ألول مرة

راجع قسم الخصائص والمكونات في هذا الدليل (الصفحات  7و )8للتعرف على أماكن المكونات
الواردة في التعليمات التالية.
تجنب ً
مطلقا توصيل الطاقة لسخان المياه بدون التأكد من أن السخان مليء بالماء وتركيب محبس
تنفيس الحرارة والضغط في فتحة محبس التنفيس.
ال تقم باختبار النظام الكهربائي قبل ملء السخان بالماء .اتبع تعليمات الملء وبدء التشغيل في
قسم التشغيل.

يجب إجراء الفحوصات التالية من جانب عامل التركيب عند تشغيل السخان ألول مرة.
1 .1قم بإيقاف تشغيل مفتاح الفصل الكهربائي.
2 .2افتح اللوحة األمامية ،وتحقق من إحكام كافة وصالت المياه والوصالت الكهربائية .افحص
ً
أيضا الوصالت الموجود أعلى السخان وفي الجانب .قم بإصالح أي تسريب في المياه مع
إحكام الوصالت الكهربائية حسب الضرورة.
3 .3اضغط زر إعادة التعيين اليدوي األحمر في كل توليفة من وحدات الثرموستات/مفتاح فصل
الطاقة (( )ECOفي الطرازات ذات وحدة تحكم على السطح فقط).
4 .4قم بتشغيل مفتاح الفصل الكهربائي.
نظرا ألن
5 .5الحظ تشغيل المكونات الكهربائية خالل دورة التسخين األولى .يجب توخ الحذر ً
الدوائر الكهربائية تكون متصلة بالطاقة.

خطر

6 .6أغلق اللوحة األمامية.
يجب فحص تشغيل التحكم في الحرارة ومفتاح التالمس من خالل السماح بارتفاع درجة حرارة
نظرا ألن الدوائر الكهربائية تكون متصلة
السخان وتوقفه عن التشغيل تلقائيًا .يجب توخ الحذر ً
بالطاقة.

تكون الطاقة الكاملة متوافرة عند فتح باب الكابينة حتى في
حالة إيقاف مفتاح التوجيه.

تفريغ سخان المياه
يجب تفريغ سخان المياه في حالة االضطرار إلى إغالقه وتعرضه لدرجات حرارة التجمد .وقد
تتطلب إجراءات الصيانة والخدمة ً
أيضا تفريغ السخان.

ملء سخان المياه

1 .1قم بإيقاف تشغيل مفتاح الفصل الكهربائي.
2 .2أغلق محبس إمداد المياه إلى السخان.

تنبيه

3 .3قم بتركيب خرطوم في فتحة إخراج محبس التصريف ووجه نهاية الخرطوم إلى بالوعة
الصرف.

خطر تلف الممتلكات

4 .4افتح صنبور المياه الساخنة القريب ومحبس تصريف السخان.
5 .5في حالة تفريغ السخان بغرض إغالقه لفترة طويلة ،فمن المقترح ترك محبس التصريف
مفتوحا خالل هذه الفترة .ويمكن إزالة الخرطوم.
ً

لتجنب تلف سخان المياه ،قم بملء المياه قبل التشغيل.

اتبع تعليمات الملء عند استعادة خدمة المياه الساخنة.

خطر

1 .1قم بإيقاف تشغيل مفتاح الفصل الكهربائي.
2 .2أغلق محبس تصريف سخان المياه.

•خطر اإلصابة بحروق

3 .3افتح صنبور المياه الساخنة القريب للسماح بخروج الهواء من النظام.

•تصريف المياه الساخنة.

4 .4افتح محبس ماسورة دخول الماء البارد بالكامل للسماح بملء السخان

•ابتعد عن مخرج الصرف الخاص بمحبس
التنفيس

5 .5والمواسير.
ً
جاهزا لبدء التشغيل
6 .6أغلق صنبور المياه الساخنة عند بدء تدفق الماء .يصبح السخان اآلن
وتنظيم درجة الحرارة.

ساخن

حريق
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مخططات توصيالت األسالك

المصاهر اختيارية في الطرازات الكندية
المصاهر اختيارية في الطرازات الكندية

مجموعة المصاهر
( 30أمبير)

الثرموستات والحد األقصى
إلعادة التعيين اليدوي

الثرموستات والحد
األقصى إلعادة التعيين
اليدوي

دائرة الطاقة  -توصيل  WYEثالثي األطوار
ثالثة مكونات

دائرة الطاقة  -توصيل  WYEثالثي األطوار
ستة مكونات

أزرق

أحمر

أسود

المصاهر اختيارية في الطرازات الكندية

الثرموستات والحد األقصى
إلعادة التعيين اليدوي

دائرة الطاقة  -توصيل  WYEثالثي األطوار
تسعة مكونات

الوصالت “ ”Yفي مخطط دائرة الطاقة للوحدات ذات ثرموستات مركب على السطح

المخطط .9
31

مخططات توصيالت األسالك

المصاهر اختيارية في
الطرازات الكندية

دائرة الطاقة  -توصيل  WYEثالثي األطوار
ثالثة مكونات

تعتبر المصاهر اختيارية
في الطرازات الكندية

دائرة الطاقة  -توصيل  WYEثالثي األطوار
تسعة مكونات

دائرة الطاقة  -توصيل  WYEثالثي األطوار
ستة مكونات

الوصلة “ ”Yبمخطط دائرة الطاقة للوحدات ذات مسبار للحرارة من النوع الذي يعمل "بالغمس"

المخطط .8

30

OUT 3

BLK

J4

OUT 2

OUT 1

أبيض
WHT

UIM

مخطط توصيالت األسالك

J2

L1 L2L2 L3L3

أسود
BLK
أبيض
WHT

132

المصطلح .أسود
TERM. BLK
120V
محول  120فولت
TRANSFORMER

مصهر 3
A FUSE
3
WHT
ملفات التالمس للمجموعة العلوية
UPPER BANK CONTACT COILS
(الطرازات ذات المكونات التسعة فقط)
)(NINE ELEMENTS MODEL ONLY

أبيض
WHT

 # 3التالمس 3
CONTACT
أسود
BLK
 # 2التالمس 2
CONTACT
أسود
BLK

خارج 2
خارج 1

 ELEMENTSفقط)
المكونات التسعة والستة
(الطرازات ذات
(SIX AND NINE
MODEL
)ONLY
ملفات التالمس للمجموعة الوسطى
MIDDLE BANK CONTACT COILS

أسود

LOWER BANK CONTACT COILS
ملفات التالمس للمجموعة السفلية

خارج 3

أبيض

 # 1التالمس 1
CONTACT

J1

24 V
 24فولت
 25فولت/أمبير 25 VA
TRANSFORMER
محول

J7

J5

أحمر
أسود
أسود
أحمر
TEMP
الحرارةECO
PROBE
الطاقة
ومفتاح&فصل
مسبار
1
( ENABLE
DISABLE
تعطيل )1
العبور (/تمكين /
) 1وصلة
2 JUMPER
3
ENABLE
DISABLE
4 JUMPER
تعطيل( )2
العبور (/تمكين /
) 2وصلة
بسلك أحمر

للمجموعة السفلية
العنصر رقم 1
مستشعر
LOWER BANK
#1 ELEMENT
SENSOR
للمجموعة السفلية
العنصر رقم 2
مستشعر
LOWER BANK
#2 ELEMENT
SENSOR

J12

بسلك أزرق
بسلك أخضر

LOWER BANK
#3 ELEMENT
SENSOR
للمجموعة السفلية
العنصر رقم 3
مستشعر

WIREأحمر
بسلك
W / RED

الوسطىMIDDLE
للمجموعةBANK
#1 ELEMENT
SENSOR
العنصر رقم 1
مستشعر
الوسطىMIDDLE
للمجموعةBANK
#2 ELEMENT
SENSOR
العنصر رقم 2
مستشعر

J13

 WIREأزرق
بسلك
W / BLUE
بسلك أخضر
W / GREEN
WIRE

الوسطىMIDDLE
للمجموعةBANK
#3 ELEMENT
SENSOR
العنصر رقم 3
مستشعر
والتسعة &فقط)(J13: SIX
الستة NINE
ELEMENTS
MODELذات المكونات
) ONLYالطرازات
(:J13
UPPER BANK
#1 ELEMENT
SENSOR
للمجموعة العلوية
العنصر رقم 1
مستشعر

J14

WIREأحمر
بسلك
W / RED
 WIREأزرق
بسلك
W / BLUE

للمجموعة العلوية
العنصر رقم 2
مستشعر
UPPER BANK
#2 ELEMENT
SENSOR

بسلك أخضر
W / GREEN
WIRE

العلوية UPPER
للمجموعةBANK
#3 ELEMENT
SENSOR
العنصر رقم 3
مستشعر
(J14: NINE
)ONLY
ELEMENTSفقط)
 MODELالمكونات التسعة
( :J14الطراز ذو

الموصالت " "Yبمخطط لوحة الدائرة  -الطرازات بنظام التحكم اإللكتروني

المخطط .7

29

جهد اإلدخال
 220فولت
 380فولت
 400/415فولت
 575/600فولت

مخططات توصيالت األسالك

تهيئة المحول العام

X1-X3

H1-H5

X1-X3

H1-H3

X1-X4

H1-H3

X1-X4

H1-H2

وصلة اإلخراج

وصلة اإلدخال

وصالت المحول بالنسبة للوصالت “”Y

المخطط .6
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مخططات توصيالت األسالك
N
أصفر/أحمر

L
أسود/أزرق

L-1
أسود

L-2
أزرق/أصفر

L-3
أحمر

مجموعة طرفية أحادية الطور

مجموعة طرفية ثالثية األطوار

الصمام الكهربائي
( 30أمبير)

أسود

أسود

أحمر

أزرق

أحمر

أصفر
أسود

أحمر

أسود

أحمر

أسود

أحمر

أسود

أحمر

أسود

أحمر

أسود

أحمر

أسود

أحمر

مفتاح الثرموستات وإعادة
التعيين اليدوي للحد األقصى

أسود

أحمر

أسود

أحمر

المكون

تسعة مكونات  -أحادية الطور وثالثية الطور

المخطط .5

التحويل إلى الطور األحادي

التحويل إلى الطور الثالثي

ً
مجهزا للتوصيل بخدمة كهربائية ثالثية األطوار ،فيمكن توصيله بخدمة
عندما يكون السخان
كهربائية أحادي الطور بنفس الجهد عن طريق:

ً
مجهزا للتوصيل بخدمة كهربائية أحادية الطور ،فيمكن توصيله بخدمة
عندما يكون السخان
كهربائية ثالثية األطوار بنفس الجهد عن طريق:

1 .1فصل األسالك الزرقاء من الطرف .L2

1 .1فصل األسالك الزرقاء من الطرف L1

2 .2توصيل كافة األسالك الزرقاء في الطرف ( L1مع األسالك السوداء).

2 .2فصل األسالك الحمراء من الطرف .L2

3 .3فصل كافة األسالك الحمراء من الطرف .L3

3 .3توصيل كافة األسالك الزرقاء في الطرف ( L2مع األسالك الصفراء).

4 .4توصيل كافة األسالك الحمراء في الطرف ( L-2مع األسالك الصفراء).

4 .4توصيل األسالك الحمراء في الطرف .L3

5 .5توصيل مصدر الطاقة الواردة إلى األطراف  L1و.L2

5 .5توصيل مصدر الطاقة الواردة إلى األطراف  L1و L2و.L3
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مخططات توصيالت األسالك
مخططات دائرة الطاقة  -الطرازات ذات تحكم مركب على السطح
تهيئة دلتا أحادية الطور  /ثالثية األطوار
تم تصوير وتحديد المكونات الكهربائية لسخان المياه في الصفحة  .8يوضح الشكل التالي دوائر السخان بما فيها مخططات توصيالت األسالك .تم تصميم كافة دوائر السخان لتتحمل التيار المتردد
 60/50هرتز .تكون أسالك دائرة السخان مقاس  12حسب مقياس  AWGأو  AWMأو  ،TEWوبمعدل  600فولت ودرجة حرارة  105درجة مئوية .ويتألف المصهر من مصهرين  30أمبير
لكل مكون .يعتبر المصهر خاصية اختيارية في الطرازات الكندية.

مجموعة طرفية أحادية الطور

مجموعة طرفية ثالثية األطوار

L
أسود/أزرق

L-1
أسود

N
أصفر/أحمر

L-2
أزرق/أصفر

مجموعة طرفية أحادية الطور

L-3
أحمر

صمامات كهربائية  30أمبير
(اختياري في الطرازات الكندية)

مجموعة طرفية ثالثية األطوار

L
أسود/أزرق

L-1
أسود

N
أصفر/أحمر

L-3
أحمر

L-2
أزرق/أصفر

صمامات كهربائية  30أمبير
(اختياري في الطرازات الكندية)

أحمر

أزرق

أحمر

أسود

أصفر

أسود

أحمر

أزرق

أحمر

أسود

أصفر

أسود

أحمر

أحمر

أحمر

أسود

أسود

أسود
مفتاح الثرموستات
وإعادة التعيين اليدوي
للحد العالي

مفتاح الثرموستات
وإعادة التعيين اليدوي
للحد العالي

المكون

أحمر

أسود

أحمر

أسود

أحمر

أسود

أحمر

أسود

أحمر

أسود

أحمر

أسود

المكون

ستة مكونات – أحادية الطور وثالثية األطوار

ثالثة مكونات – أحادية الطور وثالثية األطوار

المخطط .4
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مجموعة طرفية أحادية الطور

مجموعة طرفية ثالثية األطوار

مخططات توصيالت األسالك
L
أسود/أزرق

N
أصفر/أحمر

L-3
أزرق/أصفر

L-1
أسود

L-2
أحمر

صمامات كهربائية  30أمبير
(اختياري في الطرازات الكندية)

أزرق

أسود

أزرق

أصفر
أحمر

أحمر

أسود

أصفر

أزرق

أحمر

أسود

أزرق

أصفر
أحمر

أحمر

جهاز التالمس

أسود

أحمر
أزرق
أسود

أحمر

أصفر

أسود
أصفر

أحمر

أزرق

أسود

أزرق

أحمر

أسود

أسود
أحمر

المكون

تسعة مكونات  -أحادية الطور وثالثية الطور
المخطط .3

1 .1فصل األسالك الزرقاء من الطرف .L1

1 .1فصل األسالك الزرقاء واألسالك الصفراء من الطرف .L3

ً
مجهزا للتوصيل بخدمة كهربائية أحادية الطور ،فيمكن توصيله بخدمة
عندما يكون السخان
كهربائية ثالثية األطوار بنفس الجهد عن طريق:

ً
مجهزا للتوصيل بخدمة كهربائية ثالثية األطوار ،فيمكن توصيله بخدمة
عندما يكون السخان
كهربائية أحادي الطور بنفس الجهد عن طريق:

التحويل إلى الطور الثالثي

التحويل إلى الطور األحادي

4 .4توصيل مصدر الطاقة الواردة إلى األطراف  L1و L2و.L3

4 .4توصيل مصدر الطاقة الواردة إلى األطراف  L1و.L2

3 .3إعادة توصيل كافة األسالك الزرقاء واألسالك الصفراء إلى الطرف .L3

3 .3إعادة توصيل كافة األسالك الصفراء في الطرف ( L2مع األسالك الحمراء).

2 .2فصل األسالك الصفراء من الطرف .L2

2 .2إعادة توصيل كافة األسالك الزرقاء في الطرف ( L1مع األسالك السوداء).
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مخططات توصيالت األسالك
مخططات دائرة الطاقة  -الطرازات ذات تحكم إلكتروني
تهيئة دلتا أحادية الطور  /ثالثية األطوار
تم تصوير وتحديد المكونات الكهربائية لسخان المياه في الصفحة  .7يوضح الشكل التالي دوائر السخان بما فيها مخططات توصيالت األسالك .تم تصميم كافة دوائر السخان لتتحمل التيار المتردد
 60/50هرتز .تكون أسالك دائرة السخان مقاس  12حسب مقياس  AWGأو  AWMأو  ،TEWوبمعدل  600فولت ودرجة حرارة  105درجة مئوية .ويتألف المصهر من ثالثة مصاهر  30أمبير
لكل مفتاح تالمس .يعتبر المصهر خاصية اختيارية في الطرازات الكندية.

مجموعة طرفية أحادية الطور

مجموعة طرفية ثالثية األطوار

L
أسود/أزرق

L-1
أسود

N
أصفر/أحمر

L-3
أزرق/أصفر

مجموعة طرفية أحادية الطور

L-2
أحمر

مجموعة طرفية ثالثية األطوار

L
أسود/أزرق

L-1
أسود

N
أصفر/أحمر

L-2
أحمر

L-3
أزرق/أصفر

صمامات كهربائية  30أمبير
(اختياري في الطرازات الكندية)

أصفر
أسود

أحمر

أزرق

جهاز التالمس

أحمر
صمامات كهربائية  30أمبير
(اختياري في الطرازات الكندية)

1CR3

1CR2

1CR1

2CR3

2CR2

2CR1

أصفر
أسود

أحمر

أسود

أزرق
أحمر

جهاز التالمس

أصفر

أصفر

أزرق
أحمر

أحمر

أحمر

1CR3

1CR2

1CR1

2CR3
2CR2
2CR1

3CR3
3CR2
3CR1

4CR3
4CR2
4CR1

أزرق

أسود
أحمر
أسود

أسود

المكون

أسود

أحمر

أحمر

أسود

أصفر

أسود

أحمر

أزرق

أصفر

أحمر
أزرق

المكون

ستة مكونات  -أحادية الطور وثالثية األطوار

ثالثة مكونات  -أحادية الطور وثالثية األطوار
المخطط .2
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أبيض
WHT

BLK
أسود

J4

OUT 1

ملفات التالمس للمجموعة العلوية
UPPER BANK CONTACT
(الطرازات ذاتCOILS
المكونات التسعة فقط)
)(NINE ELEMENTS MODEL ONLY

CONTACT
# 6التالمس 6
OUT 2

CONTACT
 # 5التالمس 5

OUT 3

 ELEMENTSفقط)
المكونات التسعة والستة
(الطرازات ذات
(SIX AND NINE
MODEL
)ONLY
ملفات التالمس للمجموعة الوسطى
MIDDLE BANK CONTACT COILS

BLK
أسود

UIM

مخطط توصيالت األسالك
لوحة دائرة ( CCBلوحة تحكم مركزية)
مخطط لوحة الدائرة  -الطرازات بنظام التحكم اإللكتروني

J2

L3
L3

BLKأسود
WHT
أبيض

132

المصطلح .أسود
TERM. BLK
L1 L2
L1

120V
محول  120فولت
TRANSFORMER

مصهر 3
A FUSE
3

أبيض
WHT

CONTACT
 # 3التالمس 3

BLK
أسود
 # 4التالمس 4
CONTACT

أبيض
WHT
LOWER BANK CONTACT COILS
ملفات التالمس للمجموعة السفلية

خارج 3

 # 1التالمس 1
CONTACT

خارج 2

خارج 1

 # 2التالمس 2
CONTACT

J1

24 V
 24فولت
 25فولت/أمبير 25 VA
TRANSFORMER
محول

J7

J5

أحمر
RED
أسود
BLACK
BLACK
أسود
أحمر
RED
& ECO
PROBE
TEMPالطاقة
ومفتاح فصل
الحرارة
مسبار
1
( ENABLE
DISABLE
تعطيل )1
العبور( /تمكين /
) 1وصلة
2 JUMPER
3
( ENABLE
DISABLE
4 JUMPER
تعطيل )2
العبور(/تمكين /
) 2وصلة
 WIREأحمر
بسلك
W / RED

للمجموعة السفلية
العنصر رقم 1
مستشعر
LOWER BANK
#1 ELEMENT
SENSOR
LOWER BANK
#2 ELEMENT
SENSOR
للمجموعة السفلية
العنصر رقم 2
مستشعر

J12

W / BLUE
 WIREأزرق
بسلك
بسلك أخضر
W / GREEN
WIRE

LOWER BANK
#3 ELEMENT
SENSOR
للمجموعة السفلية
العنصر رقم 3
مستشعر

 WIREأحمر
بسلك
W / RED

الوسطىMIDDLE
للمجموعةBANK
#1 ELEMENT
SENSOR
العنصر رقم 1
مستشعر
العنصر رقم 2
مستشعر
الوسطىMIDDLE
للمجموعةBANK
#2 ELEMENT
SENSOR

J13

 WIREأزرق
بسلك
W / BLUE
بسلك أخضر
W / GREEN
WIRE

العنصر رقم 3
مستشعر
الوسطىMIDDLE
للمجموعةBANK
#3 ELEMENT
SENSOR
MODELذات المكونات
)ONLYالطرازات
(:J13
فقط)(J13: SIX
والتسعة &
الستة NINE
ELEMENTS
UPPER BANK
#1 ELEMENT
SENSOR
للمجموعة العلوية
العنصر رقم 1
مستشعر

J14

 WIREأحمر
بسلك
W / RED
بسلك أزرق
W / BLUE
WIRE

للمجموعة العلوية
العنصر رقم 2
مستشعر
UPPER BANK
#2 ELEMENT
SENSOR

بسلك أخضر
W / GREEN
WIRE

UPPER BANK
#3 ELEMENT
SENSOR
للمجموعة العلوية
العنصر رقم 3
مستشعر
(J14: NINE
)ONLY
ELEMENTSفقط)
 MODELالمكونات التسعة
( :J14الطراز ذو

المخطط .1
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جدول األمبير/الحماية من زيادة التيار
يجب حساب معدل الحماية من زيادة التيار على أساس نسبة  125%من إجمالي أمبير التحميل
المتصل .وإذا كانت المعدالت واإلعدادات القياسية ال تتفق مع هذه المعادلة ،يجب اختيار المعدل
أو اإلعداد القياسي األعلى.

دوائر السخان  -الطرازات ذات تحكم إلكتروني
تم تصوير وتحديد المكونات الكهربائية لسخان المياه في المخططات  1و .2كما يوضح الشكل
التخطيطي للوحة الطراز والفئة في صفحة  6معدالت دوائر السخان .يحتوي الطراز ذو تحكم
إلكتروني على دائرتين كهربيتين.
• دائرة التحكم ،والتي تتحكم في الطاقة الكهربائية لمكونات التسخين ،راجع مخطط دائرة التحكم التالية
في صفحة .6
•دائرة الطاقة ،والتي يتم تشغيلها بواسطة دائرة التحكم وتقوم بنقل الحمل الكهربائي لمكونات التسخين.
توضح األشكال التالية دوائر السخان وتتضمن مخططات األسالك لتهيئة دلتا ،راجع "مخططات
تهيئة  "WYEلسخانات المياه التي تعمل بجهد  380فولت 400/فولت 415/فولت 575/فولت.
تم تصميم كافة دوائر السخان لتتحمل التيار المتردد .50/60

دائرة التحكم  -الطرازات ذات تحكم إلكتروني
يتم تزويد هذه الطرازات بنظام تحكم إلكتروني .ويشتمل النظام على لوحة ( CCBلوحة تحكم
مركزية) ومسبار حراري يعمل بالغمس مزود بمفتاح لفصل الطاقة ( )ECOالستشعار درجة
الحرارة والتحكم فيها ،ووحدة واجهة مستخدم ( )UIMلعرض واجهة المستخدم والمعلومات إلى
جانب أجهزة استشعار تيار المكونات لمراقبة دوائر الطاقة .راجع ملصق دائرة التحكم الموجود

تزويدها بالطاقة من خالل محول أكبر  100فولت أمبير .تتضمن المعدات القياسية مصهر دائرة
تحكم الذي يستخدم مصهرين  3أمبير من الفئة  Gوبمعدل  600فولت .تجنب استبدال هذه
المصاهر بأخرى بمعدالت مختلفة.
تسلسل التشغيل
1 .1عن توصيل الطاقة إلى لوحة التحكم ،تعرض وحدة واجهة المستخدم معلومات الطراز ودرجة
حرارة المياه ونقطة التشغيل المقررة وحالة التسخين ووضع التشغيل.
2 .2إذا حددت وحدة التحكم أن درجة حرارة المياه الفعلية داخل الخزان أقل من نقطة التشغيل
المقررة المبرمجة بمقدار نقطة اإلعداد التفاضلي (األولى) ،يتم تنشيط األمر بالتسخين.
3 .3بعد التحقق من كافة فحوصات السالمة ،سوف تقوم وحدة التحكم المركزية ( )CCBبتوصيل
الطاقة إلى ملفات مفتاح التالمس ليبدأ تشغيل الصف السفلي من مكونات التسخين (تعتبر
كل مصفوفة مائلة من ثالث مكونات تسخين ً
"صفا"  -راجع المخطط  )1بعد ذلك يتم توصيل
الطاقة إلى الصف األوسط (إذا كان موجو ًدا) والصف العلوي (إذا كان موجو ًدا) .ويتم توصيل
الطاقة إلى الصف األوسط والعلوي (إذا كان موجو ًدا) تبعًا لنقاط اإلعداد التفاضلية المقررة
الثانية والثالثة المبرمجة.
4 .4وتظل وحدة التحكم على وضع التسخين حتى تصل درجة حرارة المياه إلى نقطة التشغيل
المقررة المبرمجة .وعند هذه النقطة يتم فصل الطاقة عن مفاتيح التالمس بترتيب عكسي.
5 .5يدخل نظام التحكم اآلن في وضع االنتظار بينما يواصل مراقبة حرارة المياه وحالة األجهزة
األخرى في النظام .إذا انخفضت حرارة المياه إلى أقل من نقطة التشغيل المقررة المبرمجة
بمقدار نقطة اإلعداد التفاضلي (األولى) ،سوف تعود وحدة التحكم تلقائيًا إلى الخطوة 2
وتكرر دورة التسخين.
التفصيلية حول إعدادات درجة الحرارة المذكورة أعاله.

طريق محول صغير  120فولت 24/فولت .تعمل دائرة التحكم على فرق جهد  120فولت ويتم

مالحظة :راجع قسم تشغيل الطرازات ذات تحكم إلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات

على سخان المياه للتعرف على التفاصيل .ويتم إمداد لوحة التحكم المركزية ( )CCBبالطاقة عن

الشكل  - .6وصالت محول دائرة التحكم  120فولت تيار متردد  -الطرازات ذات تحكم إلكتروني
()1
عام

()2
 208فولت

()3
 240فولت

()4
 277فولت

()5
 480فولت

مالحظة :يستخدم هذا الجدول في
المحوالت ذات  8ملفات لولبية و 5ملفات لولبية

H1 & H4

480

الخط قيد
التشغيل

فرق الجهد

H2 & H3

X1 & X4

توصيل

حمل التشغيل

X1 & X3

480/277
208
240

X2 & X4
H1 & H2
H1 & H3

X1 & X2
X1 & X2

—
—

ثانوي 120

()7
فرق الجهد

()8

الخط قيد التشغيل

عام و480

480

عام و277

277

عام و240

240

عام و208

208

حمل التشغيل

ثانوي  120فولت
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التوصيل الكهربائي

الكهرباء

تحذير

•قبل إزالة أية لوحات وصول أو صيانة في
سخان المياه ،تأكد من إيقاف تشغيل المصدر
الكهربائي الخاص بسخان المياه.
•قد يؤدي اإلخفاق في القيام بذلك إلى الوفاة أو
اإلصابة البدنية الخطيرة أو تلف في الممتلكات.

عام

ً
ً
يجب أن يتم التركيب ً
ووفقا لمتطلبات شركة الطاقة .في حالة عدم وجود قوانين محلية/وطنية ،يجب أن يكون
ووفقا لتعليمات سلطة القانون المحلي/الوطني صاحبة االختصاص
وفقا لهذه التعليمات
ً
متوافقا مع اإلصدارات الحالية من قانون المواصفات الكهربائية الوطنية  NFPA 70أو قانون المواصفات الكهربائية الكندية .CSA C22.1
التركيب
يلزم توصيل طرف تأريض كهربائي لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربائية أو الوفاة بسبب الكهرباء .يجب توصيل سخان المياه بدائرة فرعية منفصلة ومتصلة باألرض مزودة بوحدة حماية من زيادة
التيار ومفتاح فصل كامل لكافة األقطاب .ويجب توصيل سخان المياه باألرض ً
وفقا للقوانين المحلية/الوطنية.
يجب أال يختلف فرق الجهد المستخدم مع السخان بمقدار يتراوح من  %+5إلى  -10%عن البيانات الواردة في لوحة الطراز والفئة للحصول على تشغيل مثالي.
يجب أن تتم كافة توصيالت األسالك في الموقع في قنوات معتمدة حسب القوانين المحلية/الوطنية.
الجدول  - .6السعة األمبيرية المسموح بها للموصالت المعزولة
ال يمكن وضع أكثر من ثالثة موصالت في األنبوب أو الكبل أو األرض (الدفن المباشر) ً
وفقا لدرجة الحرارة المحيطة  30درجة مئوية ( 86درجة فهرنهيت)
(مالحظة :هذا الجدول مأخوذ من قانون الكهرباء الوطنية ( NFPA 70الواليات المتحدة))
الحجم

معدل درجة الحرارة للموصل ،راجع الجدول 310-13
60 °مئوية
(140 °فهرنهيت)

مقياس األسالك
األمريكي

األنواع
،RUW ،T ،TW
UF

ملي دائري

75 °مئوية
(167 °فهرنهيت)
األنواع
،FEPW ،RH
،RHW ،RUH
،THW ،THWN
،XHHW  USE،
ZW

85 °مئوية
(185 °فهرنهيت)
األنواع
،V MI

60 °مئوية
(140 °فهرنهيت)

90 °فولت
(194 °فهرنهيت)
األنواع
،TA ،TBS،SA
،AVB ،SIS
 FEP+،FEPB+ ،
،RHH+
،THHN+
*XHHW+

األنواع
،RUW ،T ،TW
UF

75 °مئوية
(167 °فهرنهيت)
األنواع
،RH ،RHW
،RUH ،THW
،THWN
،XHHW USE

نحاس
18
16
14
12
10
8
6
4
3
2
1
0
00
000
0000
250
300
350
400
500

....
....
15
20
30
40
55
70
80

....
....
15
20
30
45
65
85
100
115
130
150
175
200
230
255
285
310
335
380

األنواع
،TA ،TBS
،SA ،AVB
،SIS RHH،+
+THHN،
+XHHW

األنواع
،V MI

90 °مئوية
(194 °فهرنهيت)

85 °مئوية
(185 °فهرنهيت)

الحجم

مقياس األسالك
األمريكي
ملي دائري

ألمنيوم أو ألمنيوم مكسو بالنحاس
21
22
25
30
40
50
70
90
105
120
140
155
185
210
285
270
300
325
360
405

....
22
25
30
40
50
70
90
105
120
140
155
185
210
235
270
300
325
360
405

....
....
....
15
25
40
50
65
75
90
100
120
135
155
180
205
230
250
270
310

....
....
....
15
25
30
40
55
65
75

....
....
....
25
30
40
55
70
80
95
110
125
145
165
185
215
240
260
290
330

....
....
....
25
30
40
55
70
80
95
110
125
145
165
185
215
240
260
290
330

....
....
....
12
10
8
6
4
3
2
1
0
00
000
0000
250
300
350
400
500

معامالت التصحيح
درجة الحرارة
المحيطة ° .مئوية
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80

بالنسبة لدرجات الحرارة أعلى من  30درجة مئوية ،قم بضرب قدرات تحمل التيار الموضحة أعاله في
معامل التصحيح المناسب لتحديد الحد األقصى لحمل التيار المسموح به.
0.82
0.58
....
....
....

0.88
0.75
0.58
0.35
....

0.91
0.82
0.71
0.58
0.41

0.90
0.80
0.67
0.52
0.30

0.88
0.75
0.58
0.35
....

0.82
0.58
....
....
....

درجة الحرارة
المحيطة .درجة
فهرنهيت
0.91
0.82
0.71
0.58
0.41

0.90
0.80
0.67
0.52
0.30

88-104
105-122
123-141
142-158
159-176

 +يجب أال يتجاوز معدل حمل التيار ووحدة الحماية من زيادة التيار لهذه الموصالت  15أمبير بالنسبة لألسالك مقاس  14حسب المقياس األمريكي ( .)AWGو 20أمبير بالنسبة لألسالك مقاس  12حسب المقياس األمريكي ( .)AWGو30
أمبير بالنسبة لألسالك مقاس  10حسب المقياس األمريكي ( )AWGالمصنوعة من النحاس؛ أو  15أمبير بالنسبة لألسالك مقاس  12حسب المقياس األمريكي ( )AWGو 25أمبير بالنسبة لألسالك مقاس  10حسب المقياس األمريكي
( )AWGوالمصنوعة من األلمنيوم واأللمنيوم المغطي بالنحاس.
* بالنسبة للمناطق الجافة فقط .راجع عمود درجة الحرارة  75مئوية للتعرف على المناطق الرطبة.
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يلبي متطلبات محابس التنفيس ألنظمة إمداد المياه الساخنة ANSI Z21.22 • CSA 4.4
والمتطلبات القانونية للجمعية األمريكية للمهندسين الميكانيكيين (.)ASME
وفي حالة االستبدال ،فيجب أن يلبي المحبس الجديد متطلبات القوانين المحلية/الوطنية ،وأال تقل
مواصفات المحبس الجديد عن تلك الخاصة بالمحبس المدمج المعتمد لتنفيس الحرارة والضغط
وأن يكون بنفس الحجم/النوع كما هو محدد في الفقرة السابقة .ويجب أال تتجاوز قيمة الحد األقصى
للضغط المحدد للمحبس الجديد قيمة ضغط العمل الهيدروستاتيكي لسخان المياه ( 150رطل في
البوصة =  1,035كيلو باسكال) وأال تقل قدرة التصريف عن معدل اإلدخال بالوحدة الحرارية/
الساعة أو الكيلووات لسخان المياه كما هو موضح على لوحة الطراز والفئة لسخان المياه.
من أجل التشغيل اآلمن لسخان المياه ،يجب عدم إزالة محبس تنفيس الحرارة والضغط من الفتحة

يمكن أن تؤدي المياه بدرجة حرارة أعلى من 125
درجة فهرنهيت ( 52درجة مئوية) إلى حروق خطيرة
مما يؤدي إلى إصابة بالغة أو الوفاة.
ويعتبر األطفال وكبار السن والمعاقين بدنيًا أو عقليًا
هم الفئات األكثر عرضه لإلصابة بحروق.
يجب تحسس المياه قبل االستحمام.
تتوافر محابس لتحديد درجة الحرارة.
اقرأ دليل التعليمات للتعرف على إعداد درجة الحرارة
اآلمن.

خطر

ساخن
حريق

المخصصة له أو توصيله .يجب تركيب محبس تنفيس الحرارة والضغط مباشرة في التركيبات
الموجودة في سخان المياه والمخصصة لمحبس التنفيس .ولمنع التسريب استخدم معجون مواسير
أو شريط التيفلون على األجزاء الحلزونية .قم بتركيب ماسورة تفريغ بحيث يخرج أي تصريف
على بعد مسافة  6بوصة ( 15.2سم) من أعلى ،أو على بعد أي مسافة أسفل أرضية الهيكل.
تأكد من عدم حدوث اتصال مع أي طرف كهربائي نشط .ويجب عدم سد فتحة التفريغ أو تصغير
حجمها تحت أي ظروف .يمكن أن يؤدي الطول المفرط ،أكثر من  30قدم ( 9.14متر) ،أو
استخدام أكثر من أربع وصالت مرفقية إلى إعاقة أو تقليل قدرة الصمام على التنفيس.
يجب عدم وضع أي محبس أو عائق آخر بين محبس التنفيس والخزان .تجنب توصيل ماسورة
التفريغ مباشرة بنظام الصرف ما لم يتم إتاحة فجوة هوائي بحجم  6بوصة ( 15.2سم) .لتفادي
اإلصابة الجسدية أو المخاطرة باألرواح أو تلف الممتلكات ،يجب السماح لمحبس التنفيس بتفريغ
المياه بكميات كافية إذا اقتضت الظروف ذلك .إذا لم يتم توصيل ماسورة التفريغ بنظام صرف
أو وسائل أخرى مناسبة ،فإن تدفق المياه قد يسبب ً
تلفا في الممتلكات.

تنبيه
خطر التلف بسبب المياه
•يجب أن تنتهي ماسورة صرف محبس تنفيس الحرارة والضغط في		
بالوعة صرف مناسبة.

يجب تشغيل محبس تنفيس الحرارة والضغط يدويًا على األقل مرة كل عام ،بواسطة وكيل خدمة
مؤهل ،إلزالة بقايا الجير والتحقق من أنه غير مسدود؛ ويجب توخ الحذر للتأكد من ( )1عدم
وجود أي فرد أمام أو حول مخرج خط تفريغ محبس تنفيس الحرارة والضغط و( )2أن المياه
نظرا ألن المياه قد تكون
التي يتم تفريغها يدويا ال تسبب أي إصابة جسدية أو تلف في الممتلكات ً
في غاية السخونة .إذا حدث تعطل للمحبس ،بعد التشغيل اليدوي له ،وتعذرت إعادة تعيينه بالكامل
واستمر في إخراج المياه ،فيجب إغالق مدخل المياه الباردة المتصل بسخان المياه على الفور،
واتباع تعليمات التصريف في هذا الدليل ،واستبدال محبس تنفيس الحرارة والضغط بآخر جديد
من نفس النوع/الحجم الصحيح.
إذا تعذر عليك فهم هذه التعليمات أو كانت لديك أي أسئلة بشأن محبس تنفيس الحرارة والضغط
اتصل بالرقم المجاني الوارد على الغالف الخلفي لهذا الدليل لطلب المساعدة الفنية.

وصالت خط المياه
يقدم هذا الدليل مخططات تفصيلية لتركيب األنابيب (راجع القسم الخلفي لهذا الدليل) للتعرف على
الطرق النموذجية لالستخدام .قم بالتوصيل بشكل دائم إلى تيارات المياه وال تقم بالتوصيل باستخدام
مجموعة خراطيم .بالنسبة لتوصيالت مدخل ومخرج السخان ،يوصى باستخدام وصالت عزل
كهربائي .ويمكن تركيب سخان المياه بمفرده أو مع خزان منفصل ،في نظامي الحرارة الواحدة
والحرارتين .وعند استخدامه مع خزان منفصل ،يمكن أن يتم التدوير بفعل الجاذبية أو بواسطة
مضخة تدوير .عند استخدام مضخة تدوير ،يجب مالحظة أن معدل التدفق ال بد أن يكون ً
بطيئا
حتى يحدث أقل قدر من االضطراب بداخل السخان.

أنظمة المياه المغلقة

ماسورة التفريغ:
•يجب أال يكون حجمها أقل من حجم ماسورة اإلخراج في المحبس أو تتضمن أي قارنات
اختزال أو عوائق أخرى.
•يجب عدم كتمها أو سدها.
•يجب أن تكون مصنوعة من مواد مخصصة لتوزيع الماء الساخن.
•يجب أن يتم تركيبها في اتجاه ألسفل باستمرار للسماح بالتفريغ الكامل لكل من محبس تنفيس
الحرارة والضغط وماسورة التفريغ.
•يجب أن تنتهي في بالوعة صرف مناسبة.
•يجب أال تتضمن أي محبس أو عائق آخر بين محبس التنفيس ونظام الصرف .قد تتساقط مياه
من ماسورة التفريغ بجهاز تنفيس الضغط ويجب ترك هذه الماسورة مفتوحة للغالف الجوي.
•يجب أن يتم التفريغ في بيئة خالية من التجمد.

قد تتضمن أنظمة إمداد المياه على أجهزة مركبة مثل محابس تقليل الضغط ومحابس الفحص
وأجهزة منع التدفق العكسي ،والتي تقتضيها المتطلبات القانونية المحلية/الوطنية أو ظروف أخرى
مثل زيادة الضغط في المواسير .ويمكن أن تؤدي مثل هذه األجهزة إلى جعل نظام المياه نظامًا
ً
مغلقا.

التمدد الحراري
يحدث تمدد للمياه عند تسخينها (التمدد الحراري) .ويزداد حجم الماء في النظام المغلق مع بدء
التسخين .مع زيادة حجم الماء تحدث هناك زيادة مقابلة في ضغط الماء نتيجة التمدد الحراري.
يمكن أن يؤدي التمدد الحراري إلى تلف مبكر في الخزان (تسريب) .ال تتم تغطية هذا النوع من
األعطال بموجب الضمان المحدود .يمكن أن يؤدي التمدد الحراري ً
أيضا إلى تشغيل محبس تنفيس
الحرارة والضغط بشكل متقطع :حيث يتم تفريغ المياه المحبس نتيجة الزيادة الكبيرة في الضغط.
ال تتم تغطية هذه الحالة بموجب الضمان المحدود .فمحبس تنفيس الحرارة والضغط غير مخصص
لتنفيس التمدد الحراري بشكل متواصل.
يجب تركيب خزان للتمدد الحراري بحجم مناسب في كافة األنظمة المغلقة للتحكم في التأثيرات
الضارة للتمدد الحراري .اتصال بوكالة صيانة محلية مختصة بأعمال السباكة لتركيب خزان
التمدد الحراري.
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التركيب
األهلية المطلوبة
يتطلب تركيب وصيانة سخان المياه الحالي أهلية تكافئ أهلية الوكالة المعتمدة (كما هو محدد في
صفحة  )2في المجال المتعلق .كما يتطلب ً
أيضا خبرة في السباكة واألعمال الكهربائية.

عام
ً
يجب أن يتم التركيب ً
ووفقا لتعليمات سلطة القانون المحلي/الوطني
وفقا لهذه التعليمات
ً
ووفقا لمتطلبات شركة الطاقة .في حالة عدم وجود متطلبات قانونية
صاحبة االختصاص
محلية/وطنية ،اتبع قواعد جمعية الحماية من الحريق الوطنية ( NFPA-70اإلصدار الحالي).
ً
متوافقا مع آخر إصدارات
في حالة عدم وجود قوانين محلية/وطنية ،يجب أن يكون التركيب
قانون المواصفات الكهربائية الوطنية  NFPA 70أو قانون المواصفات الكهربائية الكندية
 .CSA C22.1ويمكن طلب نسخة من قانون المواصفات الكهربائية الوطنية من :جمعية

تحذير
خطر المواد الكيماوية السامة
•تجنب التوصيل في نظام مياه غير صالحة للشرب.

المياه الملوثة
يجب عدم توصيل سخان المياه الحالي بأي أنظمة أو مكونات تسخين تُستخدم مع جهاز تسخين
مياه غير صالحة للشرب.

مضخة التدوير

.8501 East Pleasant Valley Road, Cleveland, OH 44131

النظام.

كما يتوافر قانون المواصفات الكهربائية الكندية من جمعية المعايير الكندية في العنوان،

ويجب عدم إدخال المواد الكيميائية السامة ،مثل تلك المستخدمة في معالجة الغاليات إلى هذا

الحماية من الحريق الوطنية ،العنوان .Batterymarch Park, Quincy, MA 02269 1

يجب أن تكون مضخات التدوير المركبة في المجال مصنوعة من البرونز بالكامل.

يجب االهتمام على وجه الخصوص بتركيب أجهزة الثرموستات في األماكن المشار إليها في
نظرا ألن هذه األجهزة تعتبر ضرورية لفحص تشغيل السخان.
المخططاتً ،
تأكد من إيقاف تشغيل الطاقة عند التعامل مع النظام الكهربائي للسخان أو بالقرب منه .تجنب
ً
مطلقا لمس األجزاء الكهربائية ويديك مبتلة أو أثناء الوقوف في الماء .عند استبدال المصاهر،
احرص دائمًا على استخدام الحجم الصحيح المناسب للدائرة .راجع صفحة  .13تجنب اختبار
النظام الكهربائي قبل ملء السخان بالماء ،واتبع إجراء بدء التشغيل في قسم التشغيل بهذا الدليل.
تم تحديد المكونات الرئيسية للسخان في األشكال التوضيحية للخصائص والمكونات في صفحات
 37و .38

يمكن أن تؤدي المياه بدرجة حرارة أعلى من 125
درجة فهرنهيت ( 52درجة مئوية) إلى حروق
خطيرة مما يؤدي إلى إصابة بالغة أو الوفاة.
ويعتبر األطفال وكبار السن والمعاقين بدنيًا أو عقليًا
هم الفئات األكثر عرضه لإلصابة بحروق.
يجب تحسس المياه قبل االستحمام.
تتوافر محابس لتحديد درجة الحرارة.
اقرأ دليل التعليمات للتعرف على إعداد درجة الحرارة
اآلمن.

أغطية العزل
تتوافر أغطية العزل للجمهور العام لالستخدام الخارجي مع سخانات المياه الكهربائية لكنها ال
تكون مرفقة بالضرورة مع هذا المنتج .ويكون الغرض من غطاء العزل هو تقليل فقد الحرارة
في وضع االنتظار والذي يحدث مع سخانات مياه الخزانات .ويلبي سخان المياه الخاص بك معايير
 EPACTو ASHRAE/IES 90.1أو يتجاوزها فيما يتعلق بمتطلبات العزل أو فقد الطاقة
في وضع االنتظار ،مما يجعل غطاء العزل غير ضروري.
في حالة اختيار استعمال غطاء عزل مع هذا السخان ،يجب اتباع التعليمات اآلتية .قد يؤدي عدم
اتباع هذه التعليمات إلى نشوب حريق أو التعرض إلصابة خطيرة أو الوفاة.

خطر

•تجنب تغطية محبس تنفيس الحرارة والضغط ( )T & Pبغطاء العزل.
•تجنب تغطية دليل التعليمات .يجب االحتفاظ به بجانب سخان المياه أو بالقرب منه للرجوع إليه في
المستقبل.
•احصل على ملصقات جديدة للعالمات التحذيرية والتعليمات من شركة سخانات مياه  Stateلوضعها

ساخن

على الغطاء مباشرة فوق الملصقات الموجودة.

محبس تنفيس الحرارة والضغط

حريق

تحذير

استخدام محبس خلط:

خطر االنفجار

تعتبر سخانات المياه مخصصة إلنتاج ماء ساخن .ويمكن أن تؤدي المياه المسخنة إلى درجة

•يجب أن يتوافق محبس تنفيس الحرارة والضغط
مع قانون مواصفات ANSI Z21.22
و .ASME

حرارة تكفي لتدفئة المكان وغسل المالبس وغسل األطباق والتنظيف واحتياجات التعقيم األخرى
إلى إصابتك بحروق أو إصابة باقية األثر عند مالمستها .هناك بعض األشخاص يكونون أكثر
عرضة لإلصابة باقية األثر بسبب المياه الساخنة بخالف اآلخرين .ومن بين هؤالء كبار السن أو

•يجب تركيب محبس تنفيس الحرارة ذو الحجم
الصحيح في الفتحة المخصصة لذلك.

األطفال أو المعتلين أو المعاقين بدنيًا/المعاقين من ناحية النمو .إذا كان هناك شخص في بيتك
يستخدم المياه الساخنة ممن ينتمون إلى إحدى هذه المجموعات أو كان هناك متطلب قانون محلي/

•يمكن أن يؤدي اإلخفاق في تركيب محبس
تنفيس إلى زيادة التسخين وارتفاع الضغط داخل
السخان.

وطني أو قانون والية يقتضي استخدام الحد األقصى من المياه الساخنة في صنبور المياه الساخنة،
عندئذ يجب اتخاذ احتياطات خاصة .وباإلضافة إلى استخدام أقل إعداد ممكن لدرجة الحرارة يلبي

•ويمكن أن يؤدي اإلخفاق في اتباع هذه
التعليمات إلى إصابة بالغة أو الوفاة.

احتياجات المياه الساخنة لديك ،يجب االستعانة بوسائل مثل محبس الخلط ،في صنابير المياه
الساخنة التي يستخدمها هؤالء األشخاص أو في سخان المياه.

		

تتوافر محابس خلط لتقليل درجة حرارة نقطة االستخدام .استشر عامل التركيب المؤهل أو وكالة
الخدمة .اتبع كافة تعليمات جهة التصنيع في تركيب هذه المحابس .قبل تغيير إعداد المصنع في
الثرموستات ،اقرأ قسم "تنظيم درجة الحرارة في هذا الدليل.

يحتوي سخان المياه الحالي على محبس مدمج معتمد لتنفيس الحرارة-الضغط بحجم/نوع مناسب
من إنتاج الشركة المصنعة .والتي تحافظ على الفحص الدوري إلنتاج معدات المواد المسردة بما
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( Restore Factory Defaultsاستعادة افتراضيات المصنع)
اإلجراء

الشاشة

من ( Main Menuالقائمة الرئيسية) استخدم زري ألعلى/ألسفل الختيار (التمييز باللون األسود) قائمة
“( ”Restore Factory Defaultsاستعادة افتراضيات المصنع).
اضغط زر التشغيل تحت "( "SELECTاختيار) .تظهر قائمة ( Restore Factory Defaultsاستعادة
افتراضيات المصنع).

من قائمة ( Restore Factory Defaultsاستعادة افتراضيات المصنع) اضغط زر التشغيل تحت
نصا لتأكيد أنه قد تمت استعادة اإلعدادات االفتراضية للمصنع.
"( "YESنعم) .سوف تعرض الشاشة ً
اضغط زر التشغيل "( "BACKعودة) للخروج من قائمة ( Restore Factory Defaultsاستعادة
افتراضيات المصنع).

تتعلق الصفحات التالية بالتركيب ،والخدمة/الصيانة واستكشاف األعطال وإصالحها.
يجب استخدام هذه التعليمات وتنفيذها بواسطة عامل التركيب المؤهل وكالة الخدمة فقط.
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األقل  9رسائل أعطال وإنذار بالترتيب الزمني في هذه القائمة .ويتم عرض أحدث رسالة

إجمالي الوقت المتراكم لتوصيل الطاقة إلى نظام التحكم (سخان المياه).

تعرض هذه القائمة معلومات التشغيل غير القابلة للضبط .يسجل نظام التحكم ويخزن على

( Elapsed Timeالوقت المنقضي)

بإعادة تعيين نظام التحكم قبل وصول وكيل الصيانة.

( Bank # Cyclesدورات الصف )#

يعتبر سجل األعطال مفي ًدا عند التعامل مع مشكالت تشغيلية متناوبة أو في حالة قيام المستهلك

إجمالي الوقت المتراكم الذي كان فيه نظام التحكم في وضع التشغيل .بعبارة أخرى :توصيل الطاقة
إلى أي من عناصر التسخين.

أعلى القائمة .كما يتم عرض طابع زمني أسفل كل رسالة عطل أو إنذار لتوضيح متى حدثت

( Total Heating Timeإجمالي وقت التسخين)

إجمالي العدد التراكمي لدورات التسخين لكل صف من مكونات التسخين.

( Bank # On Timeوقت تشغيل الصف )#
إجمالي الوقت التراكمي لتشغيل كل صف من مكونات التسخين.

( CCB Versionنسخة لوحة التحكم المركزية)
نسخة برنامج لوحة التحكم المركزية.

حالة العطل أو اإلنذار.

أثناء اختيار أحد عناصر العطل أو اإلنذار ،اضغط زر التشغيل تحت "( "VIEWعرض) لعرض

ً
مختصرا للحالة،
وصفا
تفاصيل رسالة العطل أو اإلنذار .تعرض شاشة رسالة العطل/اإلنذار
ً
ومعلومات االتصال والوصول إلى القائمة الفرعية لمعلومات الصيانة المتقدمة.

رسالة العطل الحالية/سجل األعطال

( UIM Versionنسخة وحدة واجهة المستخدم)
نسخة برنامج وحدة واجهة المستخدم.

قائمة العطل الحالي  /اإلنذار
تعرض هذه القائمة معلومات التشغيل غير القابلة للضبط .أثناء تحديد القائمة الفرعية Fault
( Historyسجل األعطال) في ( Main Menuالقائمة الرئيسية)؛ اضغط زر التشغيل تحت
"( "SELECTاختيار) لعرض رسالة العطل أو اإلنذار الحالية .في حالة عدم وجود حالة عطل
أو إنذار نشطة حاليًا ،يتم عرض عبارة (( )noneال يوجد) على يمين هذه القائمة.

القائمة الرئيسية  -اختيار ( Current Faultالعطل الحالي)

قائمة ( FAULT OCCURRENCEتكرار العطل)
تعرض هذه القائمة إجمالي العدد التراكمي لكل حالة تعطل فردية حدثت .وقد يفيد اإلجمالي الحالي
لعدد تكرارات العطل في تحديد ما إذا كانت هناك (أية) مشكالت تشغيلية مزمنة أم ال.

قائمة ( Fault Occurrenceتكرار العطل)

قائمة ( FAULT HISTORYسجل األعطال)
قائمة ( Fault Historyسجل األعطال)

قائمة ( RESTORE FACTORY DEFAULTSاستعادة افتراضيات المصنع)
تتيح قائمة نظام التحكم هذه للمستخدم استعادة معظم إعدادات المستخدم في نظام التحكم إلى
اإلعدادات االفتراضية للمصنع .وال تتأثر إعدادات المستخدم في قوائم إعداد إخراج اإلنذار وإعدادات
العرض بتنفيذ استعادة افتراضيات المصنع.
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تسمح للمستخدم بضبط خيارات عرض المعلومات على شاشة  LCDالخاصة بواجهة المستخدم.

تسمح للمستخدم بإعداد أحد الحاالت (من قائمة الخيارات) بشأن متى يتم توصيل الطاقة إلى مرحل
إخراج اإلنذار التكميلي الخاص بدائرة التحكم المركزية ( .)CCBوتوجد وصالت مرحل اإلنذار
(العام ،والمفتوح طبيعيًا والمغلق طبيعيًا) في الشريط الطرفي للوحة التحكم المركزية (.)CCB
ويمكن ألجزاء تالمس مرحل إخراج اإلنذار نقل طاقة بمقدار  1أمبير بحد أقصى بفرق جهد 120
فولت تيار متردد .ويمكن إعدادها بواسطة عامل تركيب مؤهل أو وكيل خدمة.

قائمة ( DISPLAY SETTINGSإعدادات الشاشة)

قائمة ( ALARM OUTPUT SETUPإعداد إخراج اإلنذار)

يعمل مرحل اإلنذار في الخلفية تبعًا إلعدادات هذه القائمة وال يمكنه تعطيل التشغيل في سخان
المياه .يُستخدم مرحل اإلنذار لإلخطار/التحقق خارجيًا من العديد من أحوال التشغيل مثل أحوال
األعطال وحالة وضع التسخين .يمكن استخدام هذا المرحل مع نظام إدارة الطاقة ( )EMSبالمبنى
وعناصر المراقبة الخارجية األخرى.

( Temperature Unitsوحدات درجة الحرارة)

إعداد قابل للضبط بواسطة المستخدم ويستخدم في تغيير عرض وحدات درجة الحرارة إلى درجة
مئوية ( )Cأو درجة فهرنهيت (.)F

( Backlight Delayتأخير اإلضاءة الخلفية)

إعداد قابل للضبط بواسطة المستخدم يحدد مدة بقاء اإلضاءة الخلفية لشاشة  LCDالخاصة بواجهة
المستخدم مضاءة بعد ضغط أحد المفاتيح .واإلعدادات المتاحة هي؛ ( Always Offإطفاء دائمًا)
أو  10أو  30أو  60ثانية أو ( Always Onتشغيل دائمًا).

( Contrastالتباين)

إعداد قابل للضبط بواسطة المستخدم لضبط تباين شاشة  LCDالخاصة بواجهة المستخدم بين
النص والخلفية.

( Display Settingsإعدادات العرض)

يتم تغيير إعدادات المستخدم في هذه القائمة بنفس الطرق المتبعة في تغيير نقطة التشغيل المقررة.

مالحظة للصيانة

ال تتأثر اإلعدادات القابلة للضبط بواسطة المستخدم في قائمة ( Display Settingsإعداد
العرض) عند استعادة افتراضيات المصنع.

قائمة ( HEATER INFORMATIONمعلومات السخان)
تعرض هذه القائمة معلومات التشغيل غير القابلة للضبط.

( Output Functionوظيفة اإلخراج)

إعداد قابل للضبط بواسطة المستخدم .والخيارات المتاحة إلعداد Alarm Output Function
(وظيفة إخراج اإلنذار) كما يلي:

( Heating Modeوضع التسخين) :يستخدم في اإلخطار عن حالة تشغيل/إيقاف وضع
التسخين.
( Enable / Disable Closedإغالق التمكين/التعطيل) :يستخدم في اإلخطار و/أو التحقق
من حالة الفتح/اإلغالق لدوائر التمكين/التعطيل .تتوافر دائرتي تمكين/تعطيل في عنصر (عناصر)
المراقبة الخارجية في المنفذ  J7بلوحة التحكم المركزية ( - )CCBراجع مخططات األسالك.
ويمكن عرض حالة دائرة (دوائر) التمكين/التعطيل في قائمة ( Heater Statusحالة السخان).
ويمكن إعدادها بواسطة عامل تركيب مؤهل أو وكيل خدمة.
( Temp < Heater SPالحرارة أقل من نقطة تشغيل السخان) :يستخدم في اإلخطار الخارجي
عندما تنخفض الحرارة الحالية للخزان دون نقطة التشغيل المقررة.

أعلى القائمة

( Temp < Alarm SPالحرارة أقل من نقطة تشغيل اإلنذار) :يستخدم في اإلخطار الخارجي
عندما تنخفض الحرارة الحالية للخزان دون نقطة تشغيل اإلنذار المبرمجة.
( Fault or Alertعطل أو إنذار) :يُستخدم في اإلخطار الخارجي عندما تكون حالة العطل أو
اإلنذار نشطة.
( Faultعطل) :يُستخدم في اإلخطار الخارجي عندما تكون حالة العطل نشطة.
( Disabledمعطل) :تعطيل وظيفة إخراج مرحل اإلنذار.
( Alarm SPنقطة تشغيل اإلنذار) :إعداد قابل للضبط بواسطة المستخدم ( 90درجة فهرنهيت
( 32.2درجة مئوية) إلى  190درجة فهرنهيت ( 87.8درجة مئوية)) يستخدمه نظام التحكم لوظيفة
"( "Temp < Alarm SPالحرارة أقل من نقطة تشغيل اإلنذار) الموضحة أعاله .وهذا اإلعداد ال
يؤثر على أي من وظائف إخراج اإلنذار األخرى.
( Alarm Output Settingsإعدادات إخراج اإلنذار) :يتم تغيير إعدادات المستخدم في
هذه القائمة بنفس الطرق المتبعة في تغيير نقطة التشغيل المقررة.

أسفل القائمة

مالحظة للصيانة :ال تتأثر اإلعدادات القابلة للضبط بواسطة المستخدم في قائمة Alarm Output
( Setupإعداد إخراج اإلنذار) عند استعادة افتراضيات المصنع.
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إعدادات الوضع االقتصادي
إعدادات وضع التشغيل اليومي

اإلجراء

الشاشة

( Economy Mode All Dayتشغيل اقتصادي طوال اليوم):
من قائمة ( Economy Mode Setupإعداد الوضع االقتصادي) استخدم زري ألعلى/ألسفل الختيار
(التمييز باللون األسود) القائمة الفرعية ليوم "( "Sunاألحد) .اضغط زر التشغيل تحت “”CHANGE
(تغيير) للدخول إلى هذه القائمة.

استخدم زري ألعلى/ألسفل الختيار (التمييز باللون األسود) إعداد ( Economy Mode All Dayتشغيل
اقتصادي طوال اليوم).
اضغط زر التشغيل تحت " "SELECTللتغيير من اإلعداد االفتراضي للمصنع Normal Operation
( All Dayتشغيل عادي طوال اليوم) إلى اإلعداد ( Economy Mode All Dayتشغيل اقتصادي
طوال اليوم).
اضغط زر التشغيل تحت “( ”BACKعودة) لتأكيد اإلعداد الجديد وتحديث نظام التحكم .سوف تعود إلى
قائمة ( Economy Mode Setupإعداد الوضع االقتصادي) .يجب عرض اإلعداد الجديد اآلن في
( Sunاألحد).

( Normal Operation Betweenتشغيل عادي بين):
من قائمة ( Economy Mode Setupإعداد الوضع االقتصادي) استخدم زري ألعلى/ألسفل وزر
( CHANGEتغيير) للدخول إلى القائمة الفرعية ليوم االثنين (.)Mon
استخدم زري ألعلى/ألسفل الختيار (التمييز باللون األسود) إعداد ""Normal Operation Between
(تشغيل عادي بين) .اضغط زر التشغيل تحت “( ”SELECTاختيار) لتغيير وضع التشغيل ليوم االثنين
إلى ( Normal Operation Betweenتشغيل عادي بين) .الحظ أنه عند اختيار هذا اإلعداد تظهر
إعدادات وقت البدء ( )Startواإليقاف ( )Stopالخاصة بالمستخدم على الشاشة.
وصباحا ومساء لوقت البدء ()Start
استخدم زري ألعلى/ألسفل للتنقل بين وقت إعدادات الساعة والدقيقة
ً
واإليقاف (.)Stop
عند اختيار كل عنصر اضغط زر التشغيل تحت “( ”CHANGEتغيير) لتنشيط وضع التعديل لكل إعداد.
استخدم زري ألعلى/ألسفل لتغيير القيمة إلى اإلعداد المرغوب.
اضغط زر التشغيل تحت "( "ACCEPTقبول) إلدخال اإلعداد الجديد أو "( "CANCELإلغاء) لتجاهل
اإلعداد الجديد واالحتفاظ باإلعداد السابق.
اضغط زر التشغيل تحت “( ”BACKعودة) لتأكيد اإلعدادات وتحديث نظام التحكم .سوف تعود إلى قائمة
( Economy Mode Setupإعداد الوضع االقتصادي) .يجب أن تظهر اإلعدادات الجديدة ليوم
االثنين.
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إعدادات الوضع االقتصادي
إعدادات الساعة الزمنية

اإلجراء

الشاشة

من شاشة سطح المكتب انتقل إلى قائمة ( Economy Mode Setupإعداد الوضع االقتصادي).
استخدم زري ألعلى/ألسفل الختيار (التمييز باللون األسود) القائمة الفرعية ( Current Timeالوقت
الحالي) .اضغط زر التشغيل تحت “( ”CHANGEتغيير) للدخول إلى قائمة الفرعية Current Time
(الوقت الحالي).

استخدم زري ألعلى/ألسفل الختيار إعداد "( "Weekdayيوم األسبوع).
اضغط زر التشغيل تحت “( ”CHANGEتغيير) لتنشيط وضع التعديل لهذا اإلعداد.

اضغط زري ألعلى وألسفل لضبط إعداد ( Weekdayيوم األسبوع) على اليوم الحالي.
الحظ كيف يتغير النص المعروض فوق األزرار التشغيلية على الشاشة إلى "( "ACCEPTقبول)
ً
بدال من تمييزه باللون
الحالي
اإلعداد
تحديد
يتم
وكيف
التعديل
وضع
تنشيط
عند
(إلغاء)
و""CANCEL
األسود.
اضغط زر التشغيل تحت “( ”ACCEPTقبول) إلدخال وتأكيد القيمة الجديدة .يؤدي ضغط زر التشغيل
تحت "( "CANCELإلغاء) إلى تجاهل اإلعداد الجديد واالحتفاظ باإلعداد السابق.

استخدم زري ألعلى/ألسفل وأزرار التشغيل ( CHANGE/ACCEPTتغيير/قبول) لتحديد وتغيير
وصباحا/مساءً) على الوقت الحالي بنفس الطريقة
إعدادات الوقت المتبقية بشكل فردي (الساعة والدقائق
ً
كما هو موضح أعاله.
عند االنتهاء من إجراء التغييرات اضغط زر التشغيل تحت "( "BACKعودة) لتأكيد كافة اإلعدادات الجديدة
وتحديث نظام التحكم .سوف تعود الشاشة تلقائيًا إلى قائمة ( Economy Mode Setupإعداد الوضع
االقتصادي).

يجب عرض اإلعدادات الجديدة على أنها الوقت الحالي.
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( "Dayتشغيل عادي طوال اليوم) ( ”Economy Mode All Day" -تشغيل اقتصادي طوال
اليوم) و"( "Normal Operation Betweenتشغيل عادي بين) .يمكن تنشيط وضع تشغيل
واحد فقط ،واإلعداد االفتراضي من المصنع هو ( Normal Operation All Dayتشغيل
عادي طوال اليوم).
( Normal Operation All Dayتشغيل عادي طوال اليوم) عند تنشيط وضع التشغيل
الحالي يتم استخدام نقطة التشغيل المقررة العادية طوال اليوم.
( Economy Mode All Dayتشغيل اقتصادي طوال اليوم) :عند تنشيط وضع التشغيل
الحالي يتم استخدام نقطة التشغيل االقتصادي طوال اليوم.

( Normal Operation Betweenتشغيل عادي بين) :عند تنشيط وضع التشغيل الحالي
يلزم ً
أيضا برمجة أوقات البدء واإليقاف .ويتم استخدام نقطة التشغيل المقررة بين أوقات البداية
واالنتهاء المبرمجة بينما يتم استخدام نقطة التشغيل االقتصادية خالل بقية اليوم .ويكون هناك وقت
بداية واحد ووقت إيقاف واحد للحدث في اليوم.

إعدادات الوضع االقتصادي
قيمة تعديل النقطة المقررة

الشاشة

اإلجراء

من شاشة سطح المكتب ،اضغط زر التشغيل تحت "( "MENUقائمة) للدخول إلى ( Main Menuالقائمة
الرئيسية).
الحظ كيف يتغير النص الموجود أعلى األزرار التشغيلية أثناء التنقل عبر القوائم والشاشات المختلفة.

استخدم زري ألعلى/ألسفل الختيار (التمييز باللون األسود) قائمة ( Economy Mode Setupإعداد
الوضع االقتصادي) من ( Main Menuالقائمة الرئيسية) .اضغط زر التشغيل تحت “”SELECT
(اختيار) للدخول إلى قائمة ( Economy Mode Setupإعداد الوضع االقتصادي).

استخدم زري ألعلى/ألسفل الختيار (التمييز باللون األسود) ( Setpoint Adjustmentتعديل نقطة
التشغيل) .اضغط زر التشغيل تحت “( ”CHANGEتغيير) لتنشيط وضع التعديل لقيمة Setpoint
( Adjustmentتعديل نقطة التشغيل).

استخدم زري ألعلى/ألسفل لتغيير ( Setpoint Adjustmentتعديل نقطة التشغيل) على القيمة المرغوبة.
يمكن ضبط قيمة تعديل نقطة التشغيل من  2درجة فهرنهيت ( 1.1درجة مئوية) إلى  50درجة فهرنهيت
( 27.8درجة مئوية) .وافتراضي المصنع هو  20درجة فهرنهيت ( 11.0درجة مئوية).
الحظ كيف يتغير النص المعروض فوق األزرار التشغيلية على الشاشة إلى "( "UPDATEتحديث)
و"( "CANCELإلغاء) عند تنشيط وضع التعديل وكيف يتم تحديد القيمة الحالية ً
بدال من تمييزها باللون
األسود.
اضغط زر التشغيل تحت “( ”UPDATEتحديث) إلدخال وتأكيد القيمة الجديدة .يؤدي ضغط زر التشغيل
تحت “( ”CANCELإلغاء) إلى تجاهل القيمة الجديد واالحتفاظ بالقيمة السابقة.

يجب اآلن عرض القيمة الجديدة لتعديل نقطة التشغيل على أنها القيمة الحالية.
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( Alarm Relay Outputإخراج مرحل اإلنذار)

تعرض هذه القائمة معلومات التشغيل غير القابلة للضبط .تحتوي هذه القائمة على المزيد من
المعلومات التي يمكن عرضها في شاشة واحدة على  .LCDاستخدم زري ألعلى وألسفل للتنقل
إلى أسفل هذه القائمة.

( Alarm Conditionحالة اإلنذار)

قائمة ( HEATER STATUSحالة السخان)

أعلى القائمة

عرض حالة وظيفة إخراج اإلنذار التي يضبطها المستخدم  -راجع قائمة Alarm Output
( Setupإعداد إخراج اإلنذار) = Yes .استيفاء شرط اإلنذار = No ،عدم استيفاء شرط اإلنذار.
عرض حالة أجزاء التالمس المفتوحة بصورة طبيعية لمرحل إخراج اإلنذار .يستخدم هذا المرحل
(وهو يمثل أجزاء التالمس  J3في لوحة التحكم المركزية ( ))CCBفي إخطارات نظام إدارة
الطاقة ( )EMSبالمبنى المتعلقة بحاالت التشغيل مثل حاالت األعطال.

قائمة ( ECONOMY MODE SETUPإعداد الوضع االقتصادي)
تحتوي هذه القائمة على إعدادات تستخدم لتحديد "نقطة التشغيل االقتصادي" وفترات تشغيل
"الوضع االقتصادي" .ويمكن أن تساعد خاصية نظام التحكم هذه على تقليل تكاليف التشغيل أثناء
الفترات غير المشغولة أو فترات انخفاض التحميل أو زيادة الطلب.

شاشة سطح المكتب أثناء الوضع االقتصادي

أسفل القائمة

قائمة ( Economy Mode Setupإعداد الوضع االقتصادي)

( Statusالحالة)
عرض حالة التشغيل الحالية لنظام التحكم .بعبارة أخرى( Heating :تسخين) أو Standby
(انتظار) أو ( Faultعطل) راجع الجدول  - .4حاالت التشغيل.

( Element Banks Onتشغيل صفوف المكونات)
عرض العدد الحالي لصفوف مكونات التسخين التي يقوم نظام التحكم بتوصيل الطاقة لها .ويحتوي
كل صف من المكونات على  3مكونات تسخين.

( ECO Contactتالمس مفتاح فصل الطاقة)
عرض الحالة الحالية ألجزاء التالمس في مفتاح فصل الطاقة ( )ECOعند الوصول إلى الحد
األقصى لدرجة الحرارة .يوجد مفتاح فصل الطاقة ( )ECOداخل مسبار درجة الحرارة الذي

( Setpoint Adjustmentتعديل نقطة التشغيل)

( Current Timeالوقت الحالي)

 CCB J7لتمكين تشغيل التسخين في حالة عدم استخدام عناصر التحكم الخارجية.

إعداد قابل للضبط بواسطة المستخدم (من  2درجة فهرنهيت ( 1.1درجة مئوية) إلى  50درجة
فهرنهيت ( 27.8درجة مئوية)  -افتراضي المصنع  20درجة فهرنهيت ( 11.0درجة مئوية))
والذي يستخدمه نظام التحكم لحساب "نقطة التشغيل االقتصادية" .ونقطة التشغيل االقتصادية =
نقطة التشغيل المقررة العادية ناقص قيمة تعديل نقطة التشغيل المبرمجة .وتعتبر نقطة التشغيل
االقتصادية هي درجة حرارة المياه التي يحتفظ بها النظام أثناء فترات الوضع االقتصادي .يتم
عرض "( "Economy Set Pointنقطة التشغيل االقتصادية) ً
بدال من "Operating Set
( "Pointنقطة التشغيل المقررة) ويظهر "( "Economy Modeالوضع االقتصادي) أسفل
الوقت الحالي في شاشة سطح المكتب أثناء فترات الوضع االقتصادي.

"تعطيل" عملية التسخين .يوجد قابس بسلكي وصلة عبور مركب من جانب المصنع في المنفذ

يعمل بالغمس (سلكين أحمرين).

( Enable / Disable 1 & 2تمكين  /تعطيل  1و)2
عرض الحالة الحالية( open ،مفتوح) أو ( closedمغلق) ،لدائرتي التمكين/التعطيل (بالمنفذ
 J7من دائرة التحكم المركزية ( - )CCBراجع مخططات األسالك) والتي يتم توفيرها لوحدات
المراقبة الخارجية مثل نظام إدارة الطاقة بالمبنى ( .)EMSويجب إغالق كل من دائرتي التمكين/
التعطيل هاتين لتمكين عملية التسخين .في حالة فتح دائرة التمكين/التعطيل ألي سبب ،سوف يتم

مالحظة للصيانة:في حالة استخدام عنصر (عناصر) مراقبة في تمكين/تعطيل عملية التسخين ،قم
بتركيب سلك مجال بين منفذ  J7الموجود في لوحة التحكم المركزية ( )CCBومجموعة "أجزاء

التالمس الجافة" على وحدة التحكم الخارجية ً
وفقا لكافة قوانين البناء المعمول بها .تعتبر هذه دائرة
تحويل فقط :تجنب توصيل أي فرق جهد خارجي أو توصيل أية حمل (مثل :ملف ترحيل) بأي
من الدائرتين.

( Element Bank Onتشغيل صف المكونات)
عرض حالة التشغيل/اإليقاف لكل صف من مكونات التسخين = Yes .تشغيل = No ،إيقاف.

عرض ساعة تعمل على مدار  24ساعة سبعة أيام في األسبوع .استخدم عنصر القائمة هذا لضبط
الوقت الحالي واليوم .ال يتم ضبط اليوم والوقت من المصنع .ويتم عرض رسالة "Clock Not
( ”Setلم يتم ضبط الساعة) على سطح المكتب حتى يتم ضبط الوقت/اليوم ألول مرة.

( Heater In Economy Modeالسخان في الوضع االقتصادي)
عرض ما إذا كان نظام التحكم يعمل حاليًا في الوضع االقتصادي أم ال.

)Daily Operating Mode (Sun - Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat
)وضع التشغيل اليومي (األحد  -االثنين  -الثالثاء  -األربعاء  -الخميس  -الجمعة  -السبت(
يتم سرد قوائم فرعية أليام األسبوع أسفل قائمة ( Economy Mode Setupإعداد الوضع
االقتصادي) .ويوجد ثالث أوضاع تشغيل في كل قائمة فرعية؛ "Normal Operation All
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( Differential Settingsاإلعدادات التفاضلية)

نطاق اإلعدادات القابل للضبط بواسطة المستخدم  1درجة فهرنهيت ( 0.6درجة مئوية) حتى  20درجة
فهرنهيت ( 11.0درجة مئوية)؛ إعداد المصنع االفتراضي هو  2درجة فهرنهيت ( 1.1درجة مئوية).
تحتوي سخانات المياه الواردة في هذا "دليل اإلرشادات" على ما بين  3أو  6أو  9مكونات تسخين .كل
مجموعة مكونة من  3مكونات تسخين تمثل "مجموعة" من مكونات التسخين .يتم ترتيب مكونات التسخين
في مجموعات من  .3كل مجموعة من مكونات التسخين تحتوي على "إعداد تفاضلي" مقترن بها .توجد
"اإلعدادات التفاضلية" في "قائمة درجات الحرارة".
يعتبر هذا هو أول إعداد تفاضلي في كافة الطرازات .سيكون هناك "إعداد تفاضلي" واحد إضافي
مرئي/قابل للتعديل لكل مجموعة إضافية مكونة من ( )3مكونات تسخين.

( Operating Sequenceتسلسل التشغيل)

باستخدام "نقطة تشغيل مقررة" تبلغ  120درجة فهرنهيت ( 48.9درجة مئوية) وكل اإلعدادات
التفاضلية على  2درجة فهرنهيت ( 1.1درجة مئوية) ،سيكون تسلسل التشغيل/إيقاف التشغيل
لمجموعات مكونات التسخين هي كالتالي:
رقم المجموعة
المجموعة 1
المجموعة 2
المجموعة 3

اإلعداد التفاضلي
 2درجة فهرنهيت
( 1.1درجة مئوية)
 2درجة فهرنهيت
( 1.1درجة مئوية)
 2درجة فهرنهيت
( 1.1درجة مئوية)

 120درجة فهرنهيت
( 48.9درجة مئوية)
 118درجة فهرنهيت
( 47.8درجة مئوية)
 116درجة فهرنهيت
( 46.7درجة مئوية)

 118درجة فهرنهيت
( 47.8درجة مئوية)
 116درجة فهرنهيت
( 46.7درجة مئوية)
 114درجة فهرنهيت
( 45.6درجة مئوية)

حرارة اإليقاف

حرارة التشغيل

( Tank Temperatureدرجة حرارة الخزان)

شاشة معلومات غير قابلة للضبط .درجة حرارة المياه الحالية التي يستشعرها نظام التحكم عن طريق
مسبار الحرارة الذي يعمل بالغمس.

( Tank Probe Offsetتعويض مسبار الخزان)

نطاق اإلعدادات القابل للضبط بواسطة المستخدم  -5درجة فهرنهيت ( -2.8درجة مئوية) حتى
 +5درجة فهرنهيت ( 2.8درجة مئوية)؛ إعداد المصنع االفتراضي هو  0درجة فهرنهيت
( 0درجة مئوية) .إذا تم استشعار درجة حرارة الخزان الحالية (بواسطة مسبار الحرارة الذي
يعمل بالغمس) عند  120درجة فهرنهيت ( 48.9درجة مئوية) وتم ضبط التعويض على
 -5درجة فهرنهيت ( -2.8درجة مئوية) ،فسوف يقوم نظام التحكم بمعايرة أو "تعويض" حرارة
الخزان إلى  115درجة فهرنهيت ( 46.1درجة مئوية) .وسوف يتم بدء/إيقاف دوائر التسخين
تبعًا لدرجة حرارة الخزان المُعايرة.
يستخدم في معايرة االختالفات الطفيفة في استشعار حرارة نظام التحكم .ويمكن أن يسهم ذلك في
تحسين دقة التحكم في درجة حرارة الخزان عند نقاط االستخدام .تستخدم هذه الخاصية ً
أيضا في
تعويض حلقات إعادة التدوير المتراكمة (عودة المياه الساخنة إلى خزان المياه) والتي يمكن أن
مبكرا.
تؤدي إلى إيقاف دورة التسخين ً

إعدادات درجة الحرارة
يتم ضبط نقطة التشغيل المقررة واإلعدادات التفاضلية في قائمة درجات الحرارة .توضح التعليمات
التالية كيفية ضبط إعدادات المستخدم هذه والتنقل عبر قوائم نظام التحكم.

الشاشة

اإلجراء

من شاشة سطح المكتب ،اضغط زر التشغيل تحت "( "MENUقائمة) للدخول إلى ( Main Menuالقائمة
الرئيسية).
الحظ كيف يتغير النص الموجود أعلى األزرار التشغيلية أثناء التنقل عبر القوائم والشاشات المختلفة.

أثناء اختيار ( Temperaturesدرجات الحرارة) (المميزة باللون األسود) في ( Main Menuالقائمة
الرئيسية) ،اضغط زر التشغيل تحت "( "SELECTاختيار) لدخول قائمة ( Temperaturesدرجات
الحرارة).
في حالة عدم اختيار ( Temperaturesدرجات الحرارة) استخدم زري ألعلى وألسفل الختيار عنصر
القائمة المذكور.

عند اختيار ( Operating Set Pointنقطة التشغيل المقررة) في قائمة ( Temperaturesدرجات
الحرارة) ،اضغط زر التشغيل أسفل "( "CHANGEتغيير) لتنشيط وضع التعديل لعنصر القائمة المذكور.

اضغط زري ألعلى وألسفل لضبط نقطة التشغيل المقررة على اإلعداد المرغوب.
اضغط زر التشغيل تحت “( ”UPDATEتحديث) لتأكيد اإلعداد الجديد .اضغط زر التشغيل تحت
“( ”CANCELإلغاء) لتجاهل اإلعداد الجديد والعودة إلى اإلعداد السابق.
يجب اآلن عرض القيمة الجديدة لنقطة التشغيل المقررة على أنها القيمة الحالية.
مالحظة :استخدم نفس هذا اإلجراء لضبط اإلعدادات التفاضلية وتعويض مسبار الخزان في قائمة درجات
الحرارة.
ويستخدم نفس هذا اإلجراء لتغيير إعدادات المستخدم في قوائم نظام التحكم األخرى.
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الجدول  - .4حاالت التشغيل

نظام التحكم يعمل في وضع التسخين .ويتم توصيل الكهرباء بأحد صفوف مكونات التسخين على األقل.

( Heatingتسخين)

سخان المياه ليس في دورة تسخين نشطة .وهذا يشير في العادة إلى أن درجة الحرارة في السخان قد وصلت إلى نقطة التشغيل المقررة وأن نظام التحكم قد قام
بإيقاف دورة التسخين.

( Standbyانتظار)

الوصف

الحالة

إنذار

( Faultعطل)

نظام التحكم اكتشف/وجد حالة إنذار .سوف يستمر نظام التحكم في عملية التسخين .مع ذلك ،يجب االتصال بوكيل خدمة مؤهل لفحص/صيانة سخان المياه.

نظام التحكم اكتشف/وجد حالة عطل .سوف يقوم نظام التحكم بإيقاف تشغيل التسخين و"التأمين" .يجب فصل الطاقة عن سخان المياه وإعادة تشغيلها إلعادة تعيين
نظام التحكم .مالحظة؛ لن تؤدي إعادة توصيل الطاقة إلى إعادة تعيين نظام التحكم حتى يتم تصحيح الحالة التي تسببت في العطل.

الجدول  - .5قوائم نظام التحكم

يتم عرض حالة/وضع التسخين الحالي (مثل تسخين/انتظار وغيره) وحالة وظائف ومكونات سخان المياه قيد المراقبة (مفتوح/مغلق  -تشغيل/إيقاف  -نعم/ال) في
هذه القائمة.

( Heater Statusحالة
السخان)

القائمة التي يتم الوصول إليها بشكل شائع .وتوجد في هذه القائمة إعدادات نقطة التشغيل المقررة واإلعدادات التفاضلية ودرجة حرارة الخزان وتعويض مسبار
الخزان.

( Temperaturesدرجات
الحرارة)

الوصف

القوائم

ساعة تعمل  7أيام في األسبوع  24ساعة في اليوم مزودة بإمكانية ضبط درجة الحرارة لتقليل تكاليف التشغيل أثناء الفترات غير المشغولة أو فترات انخفاض
Economy Mode
( Setupإعداد إخراج اإلنذار) الطلب.

يتم في هذه القائمة عرض الوقت المنقضي في التشغيل ،وإجمالي وقت دورة التسخين وعدد دورات التسخين وعدد دوائر صفوف مكونات التسخين في المرة إلى
جانب إصدارات برامج واجهة المستخدم ووحدة التحكم المركزية (.)CCB

Heater Information
(معلومات السخان)

تحتوي هذه القائمة على وحدات درجة الحرارة (فهرنهيت أو المئوية) والمظهر (التباين والسطوع) وإعدادات تأخير اإلضاءة الخلفية التي يتم ضبطها بواسطة
المستخدم.

Display Settings
(إعدادات العرض)

تشتمل لوحة التحكم المركزية ( )CCBعلى موصالت مرحل ( SPDTمفتاح واحد بنقطتي تالمس) مضمنة إلنشاء إخطارات ( EMSنظام إدارة الطاقة) لحاالت
التشغيل مثل حاالت األعطال وحاالت وضع التسخين .وتتضمن القائمة الحاالت المحددة بواسطة المستخدم لتنشيط المرحل.

Alarm Output
( Setupإعداد إخراج
اإلنذار)

يمكن الوصول إليها من خالل ضغط زر التشغيل المناسب في معظم القوائم والشاشات .توفر هذه القائمة الوصول إلى التعليمات والتوضيحات الخاصة بإعدادات
المستخدم وحاالت التشغيل وأيقونات الحالة وعنوان الويب للمصنّع ورقم هاتف الدعم الفني ومعلومات االتصال بوكيل الصيانة.

( Help Menuقائمة
المساعدة)

تتيح خاصية نظام التحكم هذه للمستخدم استعادة اإلعدادات االفتراضية في نظام التحكم التي تم إعدادها بواسطة المصنع .وال تتغير إعدادات مثل إعداد إخراج اإلنذار
وعناصر قائمة إعدادات الشاشة عند استعادة اإلعدادات االفتراضية للمصنع.

Restore Factory
( Defaultsاستعادة
افتراضيات المصنع)

في هذه القائمة ،يتم عرض اإلجمالي الحالي لكافة حاالت األعطال واإلنذار التي حدثت .ويمكن أن يساعد ذلك في تحديد األسباب الرئيسية المحتملة للمشكالت
التشغيلية المتعلقة.

Fault Occurrence
(تكرار العطل)

يحتفظ بسجل من  9أحداث لرسائل األعطال/اإلنذار إلى جانب الطابع الزمني .يعتبر سجل األعطال مفي ًدا عند التعامل مع مشكالت تشغيلية متناوبة أو في حالة قيام
المستهلك بإعادة تعيين نظام التحكم قبل وصول وكيل الصيانة.

( Fault Historyسجل
األعطال)

عرض أية رسائل إنذار أو عطل.

Current Fault/Alert
(العطل الحالي/اإلنذار)

قوائم ( TEMPERATURESدرجات الحرارة)
( Operating Set Pointنقطة التشغيل المقررة)

نطاق اإلعدادات القابل للضبط بواسطة المستخدم  90درجة فهرنهيت ( 32.2درجة مئوية)
حتى  190درجة فهرنهيت ( 87.8درجة مئوية)؛ إعداد المصنع االفتراضي هو  120درجة
فهرنهيت ( 48.9درجة مئوية) .عندما تبلغ درجة حرارة المياه التي يستشعرها نظام التحكم
بواسطة مسبار الحرارة الذي يعمل بالغمس نقطة التشغيل المقررة ،فسوف يُنهي نظام التحكم
دورة التسخين .ويتم تنشيط أمر التسخين مرة أخرى عندما تنخفض درجة الحرارة عن نقطة
التشغيل المقررة بمقدار اإلعداد التفاضلي األول.
مثال :إذا كانت نقطة التشغيل المقررة  120درجة فهرنهيت ( 48.9درجة مئوية) ،واإلعداد
التفاضلي األول  2درجة فهرنهيت ( 1.1درجة مئوية) (افتراضي المصنع) .فإنه يتم تنشيط أمر
التسخين عندما تنخفض درجة حرارة المياه المستشعرة إلى  118درجة مئوية ( 47.8درجة مئوية).
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( Discreet Menu Contact Informationالقائمة السرية لمعلومات االتصال) :من
شاشة سطح المكتب اضغط مع االستمرار على زر التشغيل األوسط (غير المعلم) لمدة  30ثانية
ثم قم بتحريره .سوف يؤدي ذلك إلى إطالق قائمة سرية يمكن فيها إدخال معلومات االتصال
الشخصية .ويمكن لمقاولي التركيب و/أو وكالء الخدمة إدخال اسم الشركة ورقم الهاتف في هذه
القائمة .يتم عرض معلومات االتصال مع كافة رسائل األعطال واإلنذارات.

( Helpمساعدة) :يستخدم زر التشغيل األيمن في الوصول إلى التعليمات والتوضيحات الخاصة
بإعدادات المستخدم وحاالت التشغيل وأيقونات الحالة وعنوان الويب للمصنّع ورقم هاتف الدعم
الفني ومعلومات االتصال بوكيل الصيانة.

( Setupإعداد الوضع االقتصادي) .ويتم عرض وضع التشغيل الحالي ،سواء الوضع العادي
أو االقتصادي ،أسفل اليوم والوقت.

( Menuالقائمة) :يمكن ضغط زر التشغيل األيسر للدخول إلى القائمة الرئيسية ومنها يتم الوصول
إلى كافة قوائم نظام التحكم .راجع الجدول  - .5قوائم نظام التحكم للتعرف على قوائم نظام التحكم.

( Day/Time/Operating Modeاليوم/الوقت/وضع التشغيل) :يتم ً
أيضا عرض الوقت
واليوم الحالي على شاشة سطح المكتب .ويتم عرض رسالة "( ”Clock Not Setلم يتم ضبط
الساعة) حتى يتم ضبط الساعة ألول مرة .يتم ضبط اليوم والوقت في قائمة Economy Mode

الجدول  - .3أيقونات الحالة
األيقونة

الوصف
درجة حرارة المياه في الخزان قد انخفضت .سوف يزداد وينخفض منسوب المنطقة المظلمة في أيقونة الترمومتر المرسوم ً
وفقا لدرجة حرارة المياه في الخزان
والتي يستشعرها مسبار الحرارة الذي يعمل بالغمس.

وصلت درجة حرارة المياه في الخزان إلى نقطة التشغيل المقررة .سوف يزداد وينخفض منسوب المنطقة المظلمة في أيقونة الترمومتر المرسوم ً
وفقا لدرجة
حرارة المياه في الخزان والتي يستشعرها مسبار الحرارة الذي يعمل بالغمس.

وحدة التحكم غير قادرة على بدء دورة التسخين .يحدث ذلك عند اكتشاف نظام التحكم حالة عطل أو عندما تكون أي من دائرتي التمكين/التعطيل مفتوحة.

نظام التحكم يعمل في وضع التسخين وتم توصيل الكهرباء إلى ملفات مفتاح التالمس الكهرومغناطيسي ألحد صفوف مكونات التسخين على األقل .ال تشير
األيقونة المتحركة هذه إلى أن التيار مستشعر من مكونات التسخين ،وإنها تشير إلى أن هناك أمر موجود للتسخين وأن نظام التحكم قد بدأ عملية التسخين.
أيقونة مكونات التسخين بالنسبة لسخان مياه مزود بـ  1صف من مكونات التسخين .وكل دائرة تمثل أحد مكونات التسخين .وكل صف مائل من  3مكونات =
تيارا كهربائيًا منها.
 1صف من المكونات .وتمثل الدوائر المفتوحة مكونات التسخين التي لم يقم نظام التحكم بإمداد الطاقة لها وال يستشعر ً
أيقونة مكونات التسخين بالنسبة لسخان مياه مزود بـ  2صفوف من مكونات التسخين .وكل دائرة تمثل أحد مكونات التسخين .وكل صف مائل من  3مكونات
تيارا كهربائيًا منها.
=  1صف من المكونات .وتمثل الدوائر المفتوحة مكونات التسخين التي لم يقم نظام التحكم بإمداد الطاقة لها وال يستشعر ً
أيقونة مكونات التسخين بالنسبة لسخان مياه مزود بـ  3صفوف من مكونات التسخين .وكل دائرة تمثل أحد مكونات التسخين .وكل صف مائل من  3مكونات
تيارا كهربائيًا منها.
=  1صف من المكونات .وتمثل الدوائر المفتوحة مكونات التسخين التي لم يقم نظام التحكم بإمداد الطاقة لها وال يستشعر ً
أيقونة مكونات التسخين بالنسبة لسخان مياه مزود بـ  3صفوف من مكونات التسخين .وكل دائرة تمثل أحد مكونات التسخين .وكل صف مائل من  3مكونات
تيارا كهربائيًا منها.
=  1صف من المكونات .وتمثل الدوائر المعبأة مكونات التسخين التي قام نظام التحكم بإمداد الطاقة لها ويستشعر ً
أيقونة مكونات التسخين بالنسبة لسخان مياه مزود بـ  3صفوف من مكونات التسخين .وكل دائرة تمثل أحد مكونات التسخين .وكل صف مائل من  3مكونات
تيارا كهربائيًا منها.
=  1صف من المكونات .وتمثل الدوائر المفتوحة عليها عالمة  Xمكونات التسخين التي قام نظام التحكم بإمداد الطاقة لها وال يستشعر ً
وحدة التحكم اكتشفت/وجدت حالة عطل .يمكن عرض تفاصيل رسالة العطل من قائمة العطل الحالي .ويتم فصل (إيقاف) تشغيل التسخين حتى يتم تصحيح سبب
العطل .يجب فصل الطاقة عن سخان المياه وإعادة تشغيلها إلعادة تعيين نظام التحكم .مالحظة؛ لن تؤدي إعادة توصيل الطاقة إلى إعادة تعيين نظام التحكم ما
لم يتم تصحيح الحالة التي تسببت في العطل.
وحدة التحكم اكتشفت/وجدت حالة إنذار .سوف يستمر سخان المياه في العمل أثناء حالة اإلنذار لكن هناك حالة تشغيل تسترعي انتباه وكيل الصيانة المؤهل.
يمكن عرض تفاصيل رسالة اإلنذار من قائمة اإلنذار الحالي.
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إعدادات الثرموستات  -عناصر التحكم المركبة على السطح

معلومات المستخدم
يجب إجراء التعديالت على عناصر التحكم في درجة الحرارة المركبة على السطح بواسطة وكيل
صيانة مؤهل عند بدء التشغيل ألول مرة.

إعدادات الثرموستات  -عناصر التحكم اإللكترونية

وكافة قوائم نظام التحكم من خالل وحدة واجهة المستخدم ( )UIMالموجودة على اللوحة األمامية
لسخان المياه .راجع الشكل .5
يمكن ضبط نقطة التشغيل المقررة من  90درجة فهرنهيت 42/درجة مئوية إلى  190درجة
فهرنهيت  88 /درجة مئوية .ويتم الضبط في المصنع على  120درجة فهرنهيت  49 /درجة
مئوية .راجع قسم تشغيل الطرازات ذات تحكم إلكتروني بهذا الدليل للحصول على تعليمات حول
كيفية ضبط نقطة التشغيل المقررة وإعدادات المستخدم األخرى.

خطر
يمكن أن تؤدي المياه بدرجة حرارة أعلى من 125
درجة فهرنهيت ( 52درجة مئوية) إلى حروق خطيرة
مما يؤدي إلى إصابة بالغة أو الوفاة.
ويعتبر األطفال وكبار السن والمعاقين بدنيًا أو عقليًا
هم الفئات األكثر عرضه لإلصابة بحروق.
يجب تحسس المياه قبل االستحمام.
تتوافر محابس لتحديد درجة الحرارة.
اقرأ دليل التعليمات للتعرف على إعداد درجة الحرارة
اآلمن.

ساخن

حريق

يتم تزويد هذه الطرازات بنظام تحكم إلكتروني .ويستشعر نظام التحكم درجة الحرارة من مسبار
الحرارة الذي يعمل بالغمس والمركب بواسطة المصنع .راجع الشكل  .3يتم ضبط "نقطة التشغيل
المقررة" للتحكم في درجة حرارة المياه .ويعد هذا اإلعداد من اإلعدادات التي يتم ضبطها بواسطة
المستخدم الموجودة في "قائمة درجات الحرارة" بنظام التحكم .يمكن الوصول إلى هذا اإلعداد

الشكل  .3وحدة واجهة المستخدم ()UIM
اضبط نقطة التشغيل المقررة على أقل إعداد ينتج عنه إمداد مقبول من الماء الساخن .سوف يتيح
لك ذلك الحصول على أفضل تشغيل موفر للطاقة.

تشغيل الطرازات ذات تحكم إلكتروني
زرا أعلى وأسفل

خصائص نظام التحكم
العالمات التشخيصية المتقدمة :يتم عرض المعلومات التشغيلية والتشخيصية المفصلة من خالل
نص إنجليزي واضح وأيقونات متحركة .كما تعرض شاشة  LCDالموجودة في مقدمة السخان
تسلسل التشغيل بشكل فوري .ويتم عرض رسائل األعطال ورسائل اإلنذار في حالة حدوث مشكالت
في التشغيل .تعرض قائمة الصيانة المتقدمة قائمة باألسباب المحتملة لحاالت األعطال واإلنذار
الحالية للمساعدة في الصيانة.
تشغيل الوضع االقتصادي:يقوم نظام التحكم تلقائيًا بتقليل نقطة التشغيل المقررة ً
وفقا لقيمة مبرمجة
خالل فترات يحددها المستخدم .وهذا يساعد على تخفيض نفقات التشغيل خالل فترات انخفاض
مستوى الطلب أو فترات الزيادة على الطلب.
التسلسل الخطي :يتم توصيل الطاقة لصفوف مكونات التسخين ( 3مكونات في كل صف) ً
وفقا
للنقاط المقررة التفاضلية القابلة للضبط ( 1إلى  20درجة) بالنسبة لكل صف .ويكون الصف األول
في التشغيل هو آخر صف يتم إيقاف تشغيله .وهذا يساعد على تقليل تكاليف التشغيل أثناء األحمال
المنخفضة/المتوسطة.

التنقل عبر نظام التحكم

تستخدم للتنقل (ألعلى وألسفل) ولتحديد (تمييز) عناصر القائمةُ .تستخدم ً
أيضا لضبط أو تغيير
(زيادة/تقليل ،تشغيل/إيقاف ،ضبط الوقت) العديد من إعدادات المستخدم.

األزرار التشغيلية

تعتبر األزرار التشغيلية الثالثة متعددة الوظائف .ويتم تحديد وظيفتها الحالية من خالل النص الذي
يظهر فوق كل زر على شاشة  .LCDوتتغير الوظيفة تبعًا للقائمة الجاري عرضها حاليًا أو
عنصر القائمة المحدد .في حالة عدم ظهور نص على شاشة  LCDفوق زر التشغيل ،فال تكون
هناك وظيفة معينة للزر.

شاشة سطح المكتب
يوضح الشكل  5أدناه "شاشة سطح المكتب" الخاصة بنظام التحكم .هذه هي الشاشة االفتراضية.
وفي حالة عدم وجود حاالت أعطال أو إنذارات نشطة وعدم قيام المستخدم بأي إدخال لمدة 10
دقائق تقريبًا ،يعود نظام التحكم إلى هذه الشاشة تلقائيًا.

( Model Informationمعلومات الطراز)

يتم عرض معلومات الطراز وعناوين القائمة في الشريط األسود أعلى شاشة سطح المكتب.

( Tank Temperatureدرجة حرارة الخزان)

توجد وحدة واجهة المستخدم ( )UIMفي الكابينة األمامية لسخانات المياه ذات تحكم إلكتروني.
ويتم عرض كافة معلومات التشغيل وإعدادات المستخدم والوصول إليها عن طريق وحدة واجهة
المستخدم ( .)UIMتتضمن وحدة واجهة المستخدم ( )UIMخمسة أزرار إدخال للمستخدم تعمل
بالضغط (سريعة)؛ وهي زري ألعلى وألسفل وثالث أزرار تشغيلية.
زري أعلى وأسفل
التنقل عبر عناصر القائمة ضبط إعدادات المستخدم

منطقة عرض معلومات
شاشة LCD

يتم استشعار درجة الحرارة الحالية عن طريق مسبار الحرارة الذي يعمل بالغمس.
( Operating Set Pointنقطة التشغيل المقررة) :درجة الحرارة التي يحافظ نظام التحكم
على بقائها في الخزان (المياه) في الوضع العادي .ويظهر أمام سطر هذا اإلعداد عبارة
( Economy Set Pointنقطة التشغيل االقتصادي) في حالة تشغيل نظام التحكم على الوضع
االقتصادي.
( Statusالحالة) :يتم عرض حالة تشغيل نظام التحكم أسفل نقطة التشغيل المقررة (Operating
.)Set Point
مالحظة للصيانة :تعرض شاشة سطح المكتب
نصا وأيقونات متحركة تحمل المعلومات
ً
التشغيلية.
راجع شرح أيقونات الحالة في الجدول  .1يساعد
تعلم استخدام هذه الشاشة البصرية الفورية
الخاصة بتسلسل التشغيل على تشخيص المشكالت
التشغيلية بسرعة وبدقة.
أيقونات الحالة

 3أزرار تشغيلية
التنقل عبر القوائم أوضاع تعديل التنشيط تحديث/إلغاء التغييرات

الشكل .5

الشكل  - UIM .4وحدة واجهة المستخدم
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حقائق يجب مراعاتها بشأن الموقع

تنبيه
خطر تلف الممتلكات
•كافة سخانات المياه تحدث تسريب في النهاية.
•تجنب التركيب دون صرف مناسب.

تحديد مكان سخان المياه الجديد
1 .1على سطح مستوي .يمكن لعامل التركيب المؤهل ضبط القاعدة المنزلقة من النوع األنبوبي
حسب الضرورة إلى كانت التسوية مطلوبة.
2 .2بالقرب من بالوعة صرف أرضية .يجب وضع السخان في منطقة ال يؤدي التسريب من
الخزان أو الوصالت فيها إلى تلف المنطقة المجاورة للسخان أو في الطوابق األرضية من
المبنى.
3 .3بالقرب من نقطة االستخدام الرئيسي للمياه الساخنة ومصدر الطاقة.
يجب أن تكون مواسير المياه الساخنة وأسالك الدائرة الفرعية قصيرة قدر اإلمكان.
يجب عزل مواسير المياه الساخنة والباردة في األماكن التي يسبب فيها فقد الحرارة والتكثف
مشكلة.
تسمح بنية السخان بإجراء أعمال التركيب والصيانة والخدمة عن طريق لوحة التحكم األمامية.
احرص على اختيار موقع سخان المياه الجديد بعناية .يعتبر المكان من االعتبارات شديدة األهمية
من أجل توفير األمان لسكان المبنى وتحقيق أفضل استخدام اقتصادي للسخان.
بصرف النظر عن ما إذا كنت تقوم باستبدال سخان مياه قديم أو تقوم بتركيب سخان المياه في
مكان جديد ،يجب مراعاة النقاط الهامة التالية .يجب وضع سخان المياه كما يلي:

يجب أن تكون مسافات الخلوص المقترحة من األسطح المجاورة  12بوصة ( 30سم) من أعلى,
و 30بوصة ( 76سم) من األمام من أجل الوصول للوحدة.
يمكن تركيب السخان على أو في مقابل األسطح القابلة لالشتعال .ويمكن وضع الجانب األيسر
والخلفي في مقابل األسطح المجاورة مباشرة.
يجب أال تقل درجة حرارة المكان الذي يتم فيه تركيب سخان المياه عن  32درجة فهرنهيت (0
درجة مئوية) أو تزيد عن  122فهرنهيت ( 50درجة مئوية).

العناية من جانب المستخدم
قد تتساقط مياه من ماسورة الصرف بجهاز تنفيس الضغط ويجب ترك هذه الماسورة مفتوحة للغالف الجوي.
يجب تشغيل جهاز تنفيس الضغط مرة كل عام على األقل لضمان التشغيل الصحيح ،والتحقق من أنه غير مسدود وإزالة رواسب الجير .ويجب إجراء هذا األمر بواسطة وكيل صيانة معتمد كجزء من
الصيانة الدورية.

تفريغ سخان المياه

ملء سخان المياه

يجب تفريغ سخان المياه في حالة االضطرار إلى إغالقه وتعرضه لدرجات حرارة التجمد .وقد
تتطلب إجراءات الصيانة والخدمة ً
أيضا تفريغ السخان.

تنبيه

1 .1قم بإيقاف تشغيل مفتاح الفصل الكهربائي.
2 .2أغلق محبس إمداد المياه إلى السخان.
3 .3قم بتركيب خرطوم في فتحة إخراج محبس التصريف ووجه نهاية الخرطوم إلى بالوعة
الصرف.
4 .4افتح صنبور المياه الساخنة القريب ومحبس تصريف السخان.
5 .5في حالة تفريغ السخان بغرض إغالقه لفترة طويلة ،فمن المقترح ترك محبس التصريف
مفتوحا خالل هذه الفترة .ويمكن إزالة الخرطوم.
ً
اتبع تعليمات الملء عند استعادة خدمة المياه الساخنة.

خطر تلف الممتلكات
لتجنب تلف سخان المياه ،قم بملء المياه قبل التشغيل.

1 .1أوقف تشغيل مفتاح الفصل الكهربائي.
2 .2أغلق محبس تصريف سخان المياه.

خطر
•خطر اإلصابة بحروق

3 .3افتح صنبور المياه الساخنة القريب للسماح بخروج الهواء من النظام.
4 .4افتح محبس ماسورة دخول المياه الباردة بالكامل للسماح بملء السخان والمواسير.
ً
جاهز ا لبدء
5 .5أغلق صنبور المياه الساخنة عند بدء تدفق الماء .يكون السخان اآلن
التشغيل وتنظيم الحرارة.

•تصريف المياه الساخنة.
•ابتعد عن مخرج الصرف الخاص بمحبس
التنفيس

ساخن

حريق
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الطراز والفئة
COMMERCIAL STORAGE
TANK WATER HEATER
IPX1

1116M000575

XXXXXXXXXX

SERIAL NUMBER

MODEL NUMBER

220-240

3

(VOLTS)

(PHASE)

V

Ph

ITEM ID / PART NUMBER

XXXXXXXXXX
MAXIMUM

Hz

(HERTZ)

50-60

No. of

ELEMENTS

6

W (WATTS)
EACH

6000

TOTAL

36000

WORKING PRESSURE
PSI
kPa

150

1034

CAPACITY

450.5

119.0

l (LITERS)

US GAL

.2 الشكل

6

االختالفات بين الطراز

األبعاد وبيانات السعة
فتحة  3/4بوصة حسب معيار NPT

يغطي دليل التعليمات الحالي طرازين من سخانات المياه الكهربائية التجارية؛
طرازات  CSBSوطرازات  .CSBIويتم تزويد هذه الطرازات بعناصر تحكم
مختلفة من المصنع.
يتم تزويد طرازات  CSBSمن المصنع بعناصر تحكم مركبة على السطح
تضم توليفة من الثرموستات/مفتاح فصل الطاقة ( .)ECOويتم تزويد طرازات
 CSBIمن المصنع بنظام تحكم إلكتروني.
في دليل التعليمات الحالي سوف تتم اإلشارة إلى طرازات “”CSBS
باعتبارها :الطرازات "بتحكم مركب على السطح".

شاشة عرض في طرازات
 CSBIفقط

في دليل التعليمات الحالي سوف تتم اإلشارة إلى طرازات “ ”CSBIباعتبارها:
الطرازات ذات "تحكم إلكتروني".

مخرج الماء

فتحة الدخول

فتحة الماسورة

محبس الصرف
5.25

الشكل .1

الجدول .1

)150 (1034.2

)50 (189.3

أقصى ضغط للتشغيل رطل في
البوصة المربعة (كيلو باسكال)

سعة الخزان
بالجالون (اللتر)

)80 (302.8
)119 (450.5

)150 (1034.2
)150 (1034.2

 - Bبوصة (ملم)

 - Aبوصة (ملم)

)21 3/4 (552

)55 3/4 (1416

)25 1/2 (648

)60 1/4 (1350

)29 1/2 (749

)62 1/4 (1581

 1 1/4سن المواسير الوطني
()NPT

)35 (889

 1 1/4سن المواسير الوطني
()NPT

)31 (787

 1 1/4سن المواسير الوطني
()NPT

)27 (685

الدخل/الخرج

 - Cبوصة (ملم)

الجدول  .2قدرات االسترداد
الدخل القياسي
بالكيلووات

الدخل بالوحدة
الحرارية البريطانية
في الساعة

184,302

54

153,585

45

138,226

40.5

122,868

36

102,390

30

92,151

27

81,912

24

61,434

18

51,195

15

46,075

13.5

40,956

12

30,717

9

20,478
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درجة فهرنهيت
درجة مئوية
جالون
لتر
جالون
لتر
جالون
لتر
جالون
لتر
جالون
لتر
جالون
لتر
جالون
لتر
جالون
لتر
جالون
لتر
جالون
لتر
جالون
لتر
جالون
لتر
جالون
لتر

30°
17°
82
310
123
466
164
621
184
696
205
776
246
931
328
1241
369
1397
410
1552
492
1862
554
2097
615
2328
738
2793

40°
22°
62
235
92
348
123
466
138
522
154
583
184
696
246
931
276
1045
307
1162
369
1397
418
1582
461
1745
553
2093

جالون أمريكي/الساعة ولتر/الساعة حسب االرتفاع في درجة الحرارة المحدد
100°
90°
80°
70°
60°
50°
56°
50°
44°
39°
33°
28°
25
27
31
35
41
49
95
102
117
132
155
185
37
41
46
53
62
74
140
155
174
201
235
280
49
55
61
70
82
98
185
208
231
265
310
371
55
62
69
79
92
111
208
235
261
299
348
420
61
68
77
88
102
123
231
257
291
333
386
466
74
82
92
105
123
148
280
310
348
397
466
560
98
109
123
140
164
197
371
413
466
530
621
746
111
123
138
158
184
221
420
466
522
598
696
836
123
137
154
176
205
246
466
519
583
666
776
931
148
164
184
211
246
295
560
621
696
799
931
1117
166
1185
208
237
277
3332
628
4485
787
897
1048
12612
184
205
230
263
307
369
696
776
871
995
1162
1397
221
246
277
316
369
443
836
931
1048
1196
1397
1677

110°
61°
22
83
34
129
45
170
50
189
56
212
67
254
89
337
101
382
112
424
134
507
151
572
168
636
201
761

120°
67°
21
79
31
117
41
155
46
174
51
193
61
231
82
310
92
348
102
386
123
466
138
522
154
583
184
696

130°
72°
19
72
28
106
38
144
43
163
47
178
57
216
76
288
85
322
95
360
113
428
128
484
142
537
170
643

140°
78°
18
68
26
98
35
132
40
151
44
167
53
201
70
265
79
299
88
333
105
397
119
450
132
500
158
598
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المستخدم/المالك (نص عريض)
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مقدمة

المرجعية للتعرف على السخان.

االختصارات الواردة في دليل التعليمات:

تحتوي لوحة الطراز والفئة في الصفحة  6على معلومات مفيدة .يجب استخدام هذه المعلومات

خبرة في السباكة واألعمال الكهربائية.

يجب تركيب وتوصيل كافة مواسير المياه واألسالك الكهربائية كما هو موضح في المخططات.

المرخص أو الوكالة المعتمدة (كما هو محدد في صفحة  )2في المجال المتعلق .كما يتطلب ً
أيضا

الرسومات لعامل التركيب معلومات مرجعية حول المواد والطرق المقترحة لتوصيل المواسير.

لسنوات طويلة بدون مشكالت .يتطلب تركيب وصيانة سخان المياه الحالي أهلية تكافئ أهلية التاجر

في هذا الدليل تم تضمين مخططات تركيب تفصيلية لعامل التركيب المؤهل .وتوفر هذه

شكرا على شرائك سخان المياه الحالي .يسهم التركيب والصيانة بشكل صحيح في عمل السخان
ً

ً
2 .2يجب أن يتم التركيب ً
ووفقا لتعليمات سلطة القانون المحلي/الوطني
وفقا لهذه التعليمات

• - ANSIالمعهد األمريكي للمواصفات الوطنية

ً
ووفقا لمتطلبات شركة الطاقة .في حالة عدم وجود قوانين محلية/
صاحبة االختصاص
ً
متوافقا مع آخر إصدارات قانون المواصفات الكهربائية
وطنية ،يجب أن يكون التركيب

• - ASMEالجمعية األمريكية للمهندسين الميكانيكيين
• - GAMAرابطة مصنعي أجهزة الغاز

الوطنية  NFPA 70أو قانون المواصفات الكهربائية الكندية  .CSA C22.1ويمكن

• - NECالمواصفات الكهربية المحلية

طلب نسخة من قانون المواصفات الكهربائية الوطنية من :جمعية الحماية من الحريق

• - NFPAجمعية الحماية من الحريق الوطنية

الوطنية ،العنوان  .Batterymarch Park, Quincy, MA 02269 1كما يتوافر

• - ULمعمل Underwriters Laboratory

قانون المواصفات الكهربائية الكندية من جمعية المعايير الكندية في العنوان،
.8501 East Pleasant Valley Road, Cleveland, OH 44131

التحضير للتركيب
1 .1اقرأ قسم "معلومات السالمة العامة" بهذا الدليل ً
أوال ثم اقرأ بقية الدليل بعناية .في حالة عدم

3 .3إذا كانت لديك أية أسئلة بعد قراءة هذا الدليل أو لم تتفهم أي جزء من التعليمات ،اتصل بالرقم
المجاني الموجود على الغالف الخلفي لهذا الدليل للحصول على مساعدة تقنية.

اتباع قواعد السالمة ،فقد ال يعمل سخان المياه بشكل آمن .ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو
اإلصابة الجسدية البالغة و/أو تلف في الممتلكات.

يوجد نموذج للوحة الفئة في الصفحة  6من هذا الدليل .ومن أجل تسريع طلبك ،يرجى تقديم
الطراز والمسلسل بالكامل للفني.

يحتوي هذا الدليل على تعليمات بشأن تركيب وتشغيل وصيانة سخان المياه الكهربائي .كما
يحتوي ً
أيضا على تحذيرات والتي يجب اتباعها ووضعها في االعتبار .تعتبر كافة التحذيرات

4 .4قم بتحديد المكان المخصص لتركيب سخان المياه بعناية .افحص الموقع للتأكد من أن سخان

والتعليمات من األمور الضرورية للتشغيل الصحيح لسخان المياه ولسالمتك .اقرأ الدليل

المياه يتوافق مع قسم "تحديد مكان سخان المياه الجديد" بهذا الدليل.

بالكامل قبل محاولة تركيب أو تشغيل سخان المياه.
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غاز الهيدروجين (قابل لالشتعال)

تحذير

خطر االنفجار

تنبيه

قد يؤدي التركيب واالستخدام والصيانة غير الصحيحة إلى تلف في
الممتلكات.
•تجنب تشغيل سخان المياه في حالة تلفه بسبب فيض الماء.
•افحص أقطاب األنود بانتظام ،واستبدلها عند تآكلها بدرجة كبيرة.

•يحتمل وجود غاز الهيدروجين القابل لالشتعال.
•احرص على إبعاد كافة مصادر اللهب عن
الصنبور عند فتح الماء الساخن.

قد يحدث إنتاج لغاز الهيدروجين في نظام المياه الساخنة الذي يعمل بواسطة هذا السخان في
حال عدم استخدامه لفترة طويلة من الوقت (أسبوعين أو أكثر بوجه عام) .ويعتبر غاز
الهيدروجين من الغازات القابلة لالشتعال بشدة .لتجنب مخاطر اإلصابة في هذه الظروف،
يوصى بفتح صنبور المياه لعدة دقائق في حوض المطبخ قبل استخدام أي جهاز كهربائي
متصل بنظام المياه الساخنة .في حالة وجود هيدروجين ،سوف تستمع إلى صوت غير عادي
مثل صوت انبعاث الهواء من المواسير مع بداية تدفق المياه .ويجب عدم التدخين أو فتح لهب
بالقرب من الصنبور وقت الفتح.

تحذير
اقرأ وافهم دليل التعليمات الحالي ورسائل السالمة
الواردة به قبل تركيب أو تشغيل أو صيانة سخان
المياه الحالي.
قد يؤدي اإلخفاق في اتباع هذه التعليمات ورسائل
السالمة إلى التعرض للوفاة أو اإلصابة الخطيرة.
يجب أن يظل هذا الدليل بجوار سخان المياه.

•يجب التركيب في مكان به صرف.
•يجب ملء الخزان بالماء قبل التشغيل.
•يجب تركيب خزانات للتمدد الحراري بالحجم الصحيح في كافة أنظمة المياه المغلقة.
راجع هذا الدليل للتركيب والصيانة.

يمكن أن تؤدي المياه بدرجة حرارة أعلى من 125
درجة فهرنهيت ( 52درجة مئوية) إلى حروق
خطيرة مما يؤدي إلى إصابة بالغة أو الوفاة.
ويعتبر األطفال وكبار السن والمعاقين بدنيًا أو عقليًا
هم الفئات األكثر عرضه لإلصابة بحروق.
يجب تحسس المياه قبل االستحمام.
تتوافر محابس لتحديد درجة الحرارة.
اقرأ دليل التعليمات للتعرف على إعداد درجة
الحرارة اآلمن.

خطر

ساخن
حريق

تحذير

خطر االنفجار

•قد تؤدي المياه المبالغ في تسخينها إلى
انفجار الخزان.

		

		
•يجب تركيب محبس تنفيس الحرارة
والضغط ذو الحجم الصحيح في الفتحة 		
المخصصة لذلك.
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التركيب واالستخدام والصيانة اآلمنة
يعتبر التركيب واالستخدام والصيانة الصحيحة لسخان المياه الحالي في غاية األهمية لتحقيق األمان لنفسك ولآلخرين.
يحتوي هذا الدليل على العديد من الرسائل والتعليمات المتعلقة بالسالمة كما يتضمن سخان المياه ً
أيضا العديد منها لتحذيرك وتحذير اآلخرين من مخاطر اإلصابة المحتملة .يجب قراءة وااللتزام
برسائل وتعليمات السالمة الواردة في هذا الدليل .من المهم ج ًدا أن تتفهم أنت واآلخرون الذين يقومون بتركيب أو استخدام أو صيانة سخان المياه الحالي معنى كل رسالة سالمة واردة.
هذا هو رمز تنبيه السالمة .ويستخدم في التنبيه لمخاطر اإلصابة الشخصية
المحتملة .يجب االنصياع لكافة رسائل السالمة التي تحمل هذه الرمز لتجنب
اإلصابة المحتملة أو الوفاة.

خطر

خطر يشير إلى موقف خطر وشيك ،والذي إذا لم يتم تجنبه ،يؤدي
إلى الوفاة أو اإلصابة.

تحذير

تحذير يشير إلى موقف خطر محتمل ،والذي إذا لم يتم تجنبه،
يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة.
تنبيه يشير إلى موقف خطر محتمل ،والذي إذا لم يتم تجنبه ،يمكن
أن يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة.

تنبيه
تنبيه

يشير التنبيه المستخدم بدون رمز تنبيه السالمة إلى موقف خطر محتمل،
والذي إذا لم يتم تجنبه ،قد يؤدي إلى تلف في الممتلكات.
سوف تخبرك كافة رسائل السالمة بوجه عام بنوع الخطر ،وما يمكن أن
يحدث في حالة عدم اتباع رسالة السالمة ،وكيفية تجنب خطر اإلصابة.

سوف تخبرك كافة رسائل السالمة بوجه عام بنوع الخطر ،وما يمكن أن يحدث في حالة عدم اتباع رسالة السالمة ،وكيفية تجنب خطر اإلصابة.

تعريفات هامة
•
•

عامل التركيب المؤهل أو وكالة الخدمة:
يتطلب تركيب وصيانة سخان المياه الحالي أهلية تكافئ أهلية الوكالة المعتمدة (كما هو محدد من جانب المعهد األمريكي للمواصفات الوطنية ( )ANSIأدناه) في المجال المتعلق .كما يحتاج
إلى مهارات في التركيب مثل أعمال السباكة والتوصيالت الكهربائية إلى جانب مهارات إجراء االختبارات الكهربائية عند تنفيذ الصيانة.
المعهد األمريكي للمواصفات الوطنية ()ANSI  Z223.1 2006القسم :3.3.83
"الوكالة المؤهلة" " -هي أي فرد أو شركة أو مؤسسة تزاول أو تكون مسئولة ،سواء بشكل شخصي أو عن طريق مندوب ،عن (أ) التركيب أو االختبارات أو استبدال مواسير الغاز أو (ب)
التصحيح أو التركيب أو االختبار أو الصيانة لألجهزة والمعدات؛ والتي تكون خبيرة في هذه األعمال؛ وعلى دراية بكافة االحتياطات المطلوبة؛ وتنصاع لكافة متطلبات السلطة صاحبة االختصاص
القانوني".

تحذير
خطر الصدم ِة الكهربائي ِة
• ينبغي أن يتم التركيب والخدمة ،بما في ذلك الصيانة ،على يد فني متخصص أو وكالة
صيانة فقط.

معلومات السالمة العامة
االحتياطات

يجب اإلشراف على األطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

ال تستخدم هذا الجهاز إذا كان هناك أي جزء منه موجود تحت الماء .اتصل على الفور بفني صيانة
مؤهل لفحص الجهاز واستبدال أي جزء من نظام التحكم موجود تحت الماء.
في حالة تعرض الوحدة لألشياء التالية ،فتجنب تشغيل السخان حتى يتم اتخاذ كافة الخطوات
التصحيحية من جانب وكالة الصيانة المؤهلة.
 ).1حريق خارجي  ).2تلف ).3 .حريق بدون ماء.
ال يُسمح باستخدام هذا الجهاز من قبل األطفال أو األشخاص ذوي القدرات البدنية أو الشعورية أو
العقلية المحدودة ،أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ،ما لم يتم ذلك تحت إشراف أو بإرشاد الكبار أو
المسؤولين عن سالمتهم بخصوص استخدام هذا الجهاز.

تعليمات التوصيل باألرض

يجب توصيل سخان المياه باألرض ً
وفقا للمواصفات الكهربائية الوطنية و/أو القوانين المحلية/
الوطنية .حيث يجب اتباع هذه القوانين في كافة األحوال .إن اإلخفاق في توصيل هذا السخان
باألرض بشكل صحيح قد يؤدي إلى شذوذ في تشغيل نظام التحكم في الطرازات التي يتم التحكم
فيها إلكترونيًا.
يجب توصيل سخان المياه بمعدن متصل باألرض ،أو بنظام أسالك دائم؛ أو يجب تشغيل موصل
لتأريض األجهزة مع موصالت الدائرة إلى جانب التوصيل بطرف تأريض األجهزة أو الرصاص
في سخان المياه.
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500 Tennessee Waltz Parkway
Ashland City, TN 37015

دليل التعليمات

سخانات المياه الكهربائية التجارية
الطرازات ( CSBS-52/80/120المجموعة )100
و ( CSBI-52/80/120المجموعة )100
دليل المملكة العربية السعودية والكويت

التركيب  -الخدمة  -الصيانة
 -التشغيل  -الضمان المحدود

شكرا لك على شراء سخان المياه الموفر للطاقة .نحن نشعر باالمتنان لثقتك
ً
في منتجاتنا.

تحذير
اقرأ وافهم دليل التعليمات الحالي ورسائل السالمة
الواردة به قبل تركيب أو تشغيل أو صيانة سخان
المياه الحالي.
قد يؤدي اإلخفاق في اتباع هذه التعليمات ورسائل
السالمة إلى التعرض للوفاة أو اإلصابة الخطيرة.
يجب أن يظل هذا الدليل بجوار سخان المياه.

تحذير
في حالة غمر السخان بالمياه لمستوى قاع أبواب المكونات أو فوقها ،فيجب
فحص السخان بواسطة وكالة صيانة مؤهلة قبل تشغيله ،راجع صفحة .2

برجاء االحتفاظ بهذه التعليمات بالقرب من السخان وإعالم المالك بحفظها للرجوع إليها في المستقبل.
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