
 

  فر ریلی پیتزا نکات مربوط به گاز رسانی و سوخت دستگاه

 

    سر راه شیلنگ گاز متصل به مشعل ، الزاماً از یک صافی مناسب گاز استفاده شود واگر لوله کشی تازه انجـام شـده در
اتصال شیلنگ به مشعل ولولـه   در محل. مرتبه اول چند لحظه شیر گاز را باز کرده تا ذرات و اجرام موجود خارج شود 

  سري شیلنگ ، بعنوان 2بست و  4معموال به همراه دستگاه  یک فیلتر گاز و: توجه(. مناسب استفاده  شود شیلنگ از بستگاز 
 .)ارائه می شود  اشانتیون

 

  چنانچه طول شیلنگ گاز زیاد شود مخصوصاً  .متر بیشتر نشود 5/2سعی کنید فاصله دستگاه تا شیر لوله گاز محل از
 .  استفاده شود ، عالوه برکاهش ایمنی ، باعث افت فشار گاز و اختالل در عملکرد مشعل میشود 4/3اگر از قطر کمتر از 

 

  قبل از راه اندازي دستگاه از عدم نشت گاز در کلیه اتصاالت گازي اطمینان حاصل فرمایید و در صورت وجود ، ابتدا
 . بت به رفع آن اقدام فرمایید نس

 

  ولی نظر به اینکه فشار گاز  روشن و تنظیم گردیده است توسط تکنسین مربوطه مشعل دستگاه در کارخانه  :توجه
و شرایط محیطی و جوي در نقاط مختلف متفاوت است توصیه می شود در صورت عدم کـارکرد صـحیح و مناسـب    

به اشخاص متخصص در زمینه تاسیسات حرارتـی و  ، راه اندازي دستگاه  ي مشعل دستگاه ، حداقل  یکبار در ابتدا
 نصب ، مراجعه نموده تا بر اساس شرایط و فشار گاز محل) ترجیحاً نمایندگی  مجاز مشعلهاي ایران رادیاتور(مشعل 

 .تنظیمات الزم را انجام دهند

  
  حتمـاً  قبـل   ،  رله مشعل  تعمیر مشعل یا تعویض در صورت نیاز به تعویض یا 1000در فر ریلی مدل ال : توجه توجه

   .جهت لحاظ برخی نکات فنی اختصاصی  هماهنگ شود 09131189516یا   09131195217ازهرگونه اقدام  با شماره 
 .)گازي استفاده شود 790از رله دائم کار، صنعتی ،زمان کم ، دوشیر، آالرم و یون دار مدل  L1000براي مشعل مدل (        

 

ممکن است افت فشار پیش آید و مشعل درست  در کشور شروع فصل سرما بعلت باالرفتن مصرف گاز اوجدر :  توجه
و بهتر است بدون دستکاري مشعل ، ازطریق  کارنکند که مربوط به شبکه گاز است و ایرادي متوجه دستگاه نمیباشد

  مدیریت وکاهش استفاده
 .پیک سرما را بگذرانید هم زمان از تجهیزات گازسوز  ، چند روز 

  .لطفا به همراه دفتر راهنماي دستگاه از آن نگهداري فرمایید دفترچه راهنماي مشعل به پیوست میباشد :توجه                

  33با فشـار  ) خانگی(درصورت استفاده از کپسول گاز مایع، باید الزاماً از رگالتور فشار ضعیف : اخطار 
با هم سري ، بوسیله یک کلکتور و سعی شود چند کپسول را بشکل مناسب و ایمنی  استفاده نماییدمیلی بار 

براي دریافت اطالعات درمورد کلکتور و رگالتـور   .ضمنا از واژگون کردن کپسول جداً خودداري شود. کنید 
تصویر کلکتور و نحوه اتصال کپسولها در بخش تصاویر آموزشی قسمت خدمات پس  .مناسب با کارخانه  تماس بگیرید

 .از فروش وبسایت موجود است 


