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یــک سیســتم گرمایشــى ایــده آل بایــد بتوانــد محیــط زندگــى را در شــرایط مختلــف جــوى و اقلیمــى در 
دمــاى مناســب ثابــت نگــه دارد. یعنــى بتوانــد در صــورت کاهــش دمــاى محیــط، تــوان خروجــى سیســتم 

گرمایشى را باال برده تا با بار حرارتى ساختمان برابر گردد و بالعکس.
بویلرهــاى مجهــز بــه کنترلرهــاى ســنتى (ترموســتاتها) فــارغ از نــوع مشــعلى کــه دیــگ بــه آن تجهیــز 
ــد. یعنــى هنگامــى کــه  ــا مــدوالر) تنهــا در یــک دمــاى تنظیــم شــده کار مى کنن ــت ی ــوان ثاب شــده (ت
دمــاى آب گــرم خروجــى از بویلــر بــه دمــاى تنظیــم شــده برســد مشــعل خامــوش شــده و هنگامــى کــه 

دما به میزان مشخصى کاهش یابد مجدد روشن خواهد شد.
بــا توجــه بــه تغییــرات دمــا در طــول شــبانه روز کــه در بخشــى از مناطــق اختــالف دمــاى روز و شــب 

به 20 درجه سانتى گراد مى رسد، تغییر دماى ترموستات اجتناب ناپذیر است.
عمومــًا تغییــر مــداوم ترموســتات ممکــن نیســت کــه موجــب عــدم تطابــق دمــاى آب رادیاتــور بــا دمــاى 
مــورد نیــاز مــى شــود. در نتیجــه یــا دمــا از حــد مطلــوب باالتــر خواهــد رفــت کــه باعــث بــاال رفتــن 
ــایش  ــش آس ــدن و کاه ــرد ش ــب س ــه موج ــر، ک ــا پایین ت ــد و ی ــد ش ــى خواه ــوخت مصرف ــه س هزین

ساکنین مى گردد.
جهــت رفــع ایــن مشــکل و کمــک بــه بهینه ســازى مصــرف گاز و راحتــى مصــرف کننــدگان، شــرکت 

صنعتى شوفاژکار اقدام به طراحى برد کنترلى هوشمند بویلر نموده است.
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مزایاى نصب این سیستم براى کنترل بویلرهاى گرمایشى عبارتست از:
  یکنواختى دماى محیط خانه در تمامى ساعات روزهاى فصول سرد و معتدل

راحتى و عدم نیاز به تنظیمات متوالى موتورخانه
  کاهش 20 تا 30 درصد مصرف گاز یا گازوییل در فصول سرد(زمستان) و معتدل (بهار و پاییز)

 کاهش میزان آالیندگى هوا بواسطه کاهش مصرف سوخت
  جلوگیــرى از ایجــاد شــوك حرارتــى بدلیــل تغییــر بســیار تدریجــى دمــاى سیســتم گرمایشــى و جلوگیــرى از 

برگشت ناگهانى آب سرد از سیستم گرمایشى به بویلر و افزایش طول عمر بویلر و منابع آبگرم
کاهش میزان رسوب گذارى دیگ و منابع آبگرم بدلیل کاهش متوسط دماى آنها در طول سال

کاهش میزان صداى انقباض و انبساط سیستم لوله کشى بدلیل تغییر تدریجى دما نسبت به زمان
 کنتــرل هوشــمند میــزان مصــرف آبگــرم مصرفــى و کنتــرل دمــاى مخــزن جهــت جلوگیــرى از کمبــود آبگــرم 

مصرفى در شرایط پر مصرف و کاهش دما در شرایط کم مصرف
 بدون محدودیت ظرفیت دیگ قابل استفاده در سوپر 200 تا 1300 استار

برخى از قابلیت هاى این کنترلر عبارتست از:
ــف و  ــاى هــواى خــارج ســاختمان در فصــول مختل ــا دم ــر متناســب ب ــاى عملکــرد بویل ــق اتوماتیــک دم تطبی

شب و روز بطور پیوسته
داراى 2 مود دستى و اتوماتیک قابل انتخاب از منوى برد

کنتــرل تکمیلــى دمــاى بویلــر بــا اســتفاده از دمــاى آبگــرم مصرفــى (هرچــه میــزان مصــرف آب گــرم مصرفــى 
بیشتر و دماى مخزن کاهش یابد سیستم با یک الگوریتم حلقه بسته آن را جبران مى کند.)

ــاس  ــر اس ــتم ب ــى سیس ــم کنترل ــر الگوریت ــک و تغیی ــور اتوماتی ــتانى بط ــتانى و زمس ــت تابس ــخیص وضعی تش
شرایط تابستان یا زمستان

 امکان تغییر درجه حرارت آستانه تبدیل از تابستان به زمستان و بالعکس
امکان کنترل مشعل قابل انتخاب بصورت:

      یک مشعل یک مرحله اى
      یک مشعل 2 مرحله اى بصورت پله اى(بصورت نیمه مدوالر)

      دو دستگاه مشعل یک مرحله اى بصورت پله اى
کنترل پمپ قابل انتخاب بصورت :

      عملکرد پیوسته
      عملکرد همزمان با مشعل
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مجهــز بــه مــدار ترموســتات حــد بــراى شــرایط افزایــش بیــش از حــد دمــا (یــا در صــورت وجــود کلیــد فشــار 
در هنــگام بــدون آب مانــدن دیــگ) بصــورت قفــل پایــدار و خــروج از حالــت قفــل صرفــًا توســط کاربــر و بعــد 

از رفع اشکال
مجهز به بوق آالرم در هنگام قفل پایدار

 مجهــز بــه الگوریتــم آنالیــن پایــش عملکــرد سنســورها و ایجــاد حالــت قفــل پایــدار در هنــگام قطــع اطالعــات 
سنسورها

 الگوریتم کنترل تطبیقى همزمان شرایط گرمایش و آبگرم مصرفى در مود زمستانى
قابلیــت تغییــر منحنــى عملکــرد بــراى سیســتمهاى گرمایشــى مختلــف ماننــد رادیاتــور گرمایــش از کــف. فــن 

کویل و غیره در مودهاى کاندنسینگ و غیر کاندنسینگ
قابلیت تغییر منحنى حرارتى و تطبیق آن با شرایط تلفات حرارتى و عایق بندى در خانه هاى مختلف

قابلیــت و امــکان تغییــر دادن اختــالف دمــاى قطــع و وصــل مشــعلهاى اول و دوم بــراى تنظیــم ســیکل هــاى 
روشن و خاموش شدن مشعل ها

ــور  ــتفاده از کنتاکت ــدون اس ــتقیم و ب ــور مس ــووات بط ــا 2 کیل ــپ ت ــعل و پم ــى مش ــه الکتریک ــى تغذی  توانای
(مشــعلهاى بــزرگ تــر کــه داراى تابلــوى قــدرت و کنتاکتــور هســتند از طریــق مــدار فرمــان براحتــى قابــل 

کنترل توسط این برد مى باشند.)
 داراى پنل پلیمرى زیبا و با دوام

داراى منوى دیجیتال با کاربرى آسان و کاربردى 
ــودن  ــوش ب ــا خام ــن ی ــتانى و روش ــتانى تابس ــتى، زمس ــک - دس ــاى اتوماتی ــگر موده ــاى نمایش داراى چراغه

مشعل
مجهز به خط ارت مجزا براى مشعلها و پمپ

مجهز به فیوز محافظتى اکسترنال
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قابلیت نصب بر روى درب و یا سقف بویلر
 فقط با چرخاندن قسمت زیرین پنل
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