
 AKإرشادات تركیب وصیانة  

 18من  1صفحة                                                    support@amerec.com         1120-951-425-1لفني:   للدعم ا                                             06/12/17….4211-1782

 

 

، و AK7.5، و AK4.5من نوع  AMERECمولد البخار 
AK11  وAK14 

 
 مرحلة. 1/3فئة  V 240و  208Vإرشادات لطراز 

 )415V ~ N3-400 لتركیبات 240Vج (استخدام نماذ

 KT60و  K60، و R30لالستخدام مع أجھزة تحكم 
 

 حفظ ھذه اإلرشادات
 

 قم بقراءة جمیع اإلرشادات بعنایة قبل التركیب.
 

ضع ملصق "تحذیر" السالمة خارج حمام البخار. ال بد من وضع الملصق، في المنشآت التجاریة، على 
 باب غرفة البخار أو بجواره.

 

 معلومات عامة  :1القسم 
 

. تأتي مولدات البخار Intertek-ETLمن قبل مختبرات  Amerecتم اختبار مولدات البخار من 
 AK مجمعة وجاھزة للتركیب. تحقق من مالءمة حجم المولد وتصنیفھ الستخداماتك: وارجع إلى ملف

Steam Room Sizing and Rough-in Guide (Amerec doc. 4211-36). 
 

 بنظام التحكم الجماعي  AKتوصیل مولدات البخار من  یمكن
حیث یتحكم أحد المولدات في مولد أو مولدین آخرین. یتم توصیل أجھزة التحكم في الحمام بمولد البخار 
الرئیسي، ویتصل مولد البخار الرئیسي بالمولد الثاني (والثالث أیًضا، إذا تم تركیبھ بالفعل). وھذا یوفر 

 انظر الملحق الخاص بھذه الوثیقة لالطالع على التفاصیل.قة للغرف الكبیرة ویناسب االستخدام التجاري الخفیف. المزید من الطا
 

الرئیسیة. یجب أن یكون لكل  نوصي باختیار مولدات البخار المتطابقة في استھالك الطاقة مطابقة تامة. یجب أن یكون مولد البخار األعلى استھالًكا للطاقة ھو الوحدة
 مولد بخار مصرف تلقائي خاص بھ. 

 
الستخدامك الخاص. سوف تتطلب العدید من السلطات القضائیة أن یكون  AKبالنسبة لالستخدام التجاري، نوصي بمراجعة المفتشین المحلیین للتأكد من مالءمة نظام 

 سخانات. لیست AKالتجاري: ولكن مولدات البخار لالستخدام  ASMEالسخان موافًقا لمعاییر الجمعیة األمریكیة للمھندسین المیكانیكیین 
 

 لیستھلك طاقة كھربائیة ذات طور واحد أو ذات ثالثة أطوار أثناء التركیب AK: یمكن إعداد مولد البخارمالحظة
 

 مھم
 ویوصى بشدة باستخدام مروحة طاردة یتم تركیبھا خارج غرفة البخار

 ستحمام.إلزالة البخار الزائد من الحمام أو منطقة اال
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 Akمولد البخار 

      K60/KT60 
 

 
 

 تنبیھ          
 

 
 

یلزم عمل تأریض كھربائي لجمیع مولدات البخار من 
AMEREC. 

 
یجب فصل جمیع وسائل اإلمداد الكھربائي عند 

 صیانة مولد البخار.
 

الكھربائیة یجب أن یتولى تركیب جمیع التوصیالت 
 مقاول كھربائي معتمد وفًقا للقوانین المحلیة والقومیة.

 
یجب أن یتولى القیام بجمیع أعمال السباكة سباك 

معتمد وفًقا لكافة القوانین المحلیة والقومیة المعمول 
 بھا.
 

  AKصممت سلسلة مولدات البخار من نوع 
 لالستخدام الداخلي فقط.

 
  AKوع ال تستخدم سلسلة المولدات من ن
 ألغراض تدفئة األماكن.

 
تأكد من أن مرفقات حمام البخار محكمة اإلغالق 
لتجنب أضرار المیاه الناتجة من تسرب البخار. 

في لحام  %100 ینصح باستخدام السیلیكون بنسبة
جمیع المواسیر ووصالتھا. یجب منع تسرب البخار 

 إلى تجویف الجدار.
 

  ال تمنع وصول الماء إلى
 أثناء استخدامھ مولد البخار

 
الجھد العالي  -توجد خطورة من الصدمات الكھربائیة 

  داخل ھذا الجھاز.  ال توجد
أجزاء صالحة للصیانة من قبل المستخدم في ھذا 

 الجھاز.
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 جدول المحتویات

 الصفحة الوصف القسم

 6-3 إرشادات السالمة الھامة 

 8-7 تركیب مولد البخار 1

 8 متطلبات جودة المیاه 2

 12-9 إرشادات السباكة 3

 12 إرشادات التوصیل 4

 13 جدول المعلومات الكھربائیة  

 16-14 تركیب نظام تحكم في الحمام 5

 17 مخیارات التحك 6

 18 بدء التشغیل 7

 18 معلومات االتصال 

 20-19 الرسوم البیانیة الخاصة بالتوصیل 

 الملحق AKإرشادات تركیب نظام  
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 تحذیر

 
 

 .AMEREC AKنشكركم على شراء مولد البخار الجدید من 

 1120-951-425-1أو  0251-363-800-1إذا كان بإمكاننا تقدیم أي مساعدة، فیرجى االتصال بالدعم الفني على األرقام التالیة: 
 

 من أجل سالمتك وسالمة عائلتك وسالمة العمالء، یرجى قراءة جمیع التحذیرات واإلرشادات التالیة قبل استخدام حمام البخار لدیك.
 

 ضع ملصق "إرشادات حمام البخار" خارج حمام البخار، من أجل السالمة العامة.

 
 احفظ ھذا الدلیل

 

  مة عائلتك وسالمة العمالء، یرجى قراءة من أجل سالمتك وسال
 جمیع التحذیرات واإلرشادات التالیة قبل استخدام حمام البخار لدیك.

 ضع ملصق "إرشادات حمام البخار" خارج حمام البخار، من أجل السالمة العامة.
 
 
 
 
 

 

ل جمیع وسائل اإلمداد الكھربائي عند صیانة المولد.  یجب أن تتم الجھد العالي داخل ھذا الجھاز.  یجب فص - خطورة من الصدمات الكھربائیةتوجد 
للصیانة من جمیع عملیات التركیب والصیانة لھذا الجھاز عن طریق فنیین مؤھلین ومعتمدین وفًقا للقوانین المحلیة والقومیة.  ال توجد أجزاء صالحة 

 قبل المستخدم في ھذا الجھاز.  
 

درجة  75تم تصمیم المولد للتوصیل بأسالك نحاسیة فقط، تتحمل درجات حرارة تصل إلى .  AMERECمولدات البخار من  یلزم التأریض الكھربائي لجمیع
 مئویة أو أكثر.

 
 ي المولد.قم بتوصیل أجھزة التحكم كما ھو موضح بالضبط. ال تقم بتوصیل أي توصیالت کھربائیة إضافیة أو مولدات طاقة بأجھزة التحكم أو أطرافھا ف

 
 ال تتم أعمال الصیانة إال من خالل فنیین معتمدین!

 
 یجب أن یتولى القیام بجمیع أعمال السباكة سباك معتمد وفًقا لكافة القوانین المحلیة والقومیة المعمول بھا.

 
 ع بعضھا البعض.للتركیب الداخلي فقط.  یجب حمایتھ من التجمد. یجب تركیب المولد بحیث یكون مستوى الجوانب والنھایات متساویة م

 
لی التعرض یجب تركیب صمام تنفیس الضغط ومصرف المولد بطریقة تقلل خطر االحتراق إلى أدنى حد ممكن. قد یؤدي تصریف ھذه المنافذ في غرفة البخار إ

 لخطر االحتراق وقد یؤدي إلی تلف المواد المستخدمة لتصمیم الغرفة.
 

 وصیل بین خطوط البخار!!للحد من خطر االنفجارات، یرجى عدم التخطر 
 

یحمل منفذ البخار بخاًرا ساخًنا! یلزم وجود خط بخار منفصل لكل منفذ بخار. ال تقم بتوصیل صمام أو سدادة في خط البخار! تجنب وجود تحذیر 
ن عن جھة اتصال مناطق غائرة أو عمیقة في خط البخار حیث یمكن أن تتجمع المیاه وتسبب انسداد البخار. یجب عزل خط البخار الساخ

 المستخدم.
 

ھذا یعرضھ لخطر ال تقم بترکیب رأس البخار بالقرب من مقعد أو في مكان یصل إلیھ رذاذ البخار أو بطریقة تسمح بتنقیط البخار المكثف على المستخدم ألن 
 االحتراق.

 
في لحام جمیع المواسیر  %100البخار.  ینصح باستخدام السیلیكون بنسبة تأكد من أن مرفقات حمام البخار محكمة اإلغالق لتجنب أضرار المیاه الناتجة من تسرب 

الراتینج، أو األلیاف  ووصالتھا. یجب منع تسرب البخار إلى تجویف الجدار. یعد تركیب أنابیب البخار في مركز الغرف المصنوعة من البالستیك، أو اإلكریلیك، أو
درجة فھرنھایت أو أعلى یؤدي إلى  240إن السماح بتالمس أنبوب البخار مع المواد التي ال تتعدى قدرتھا على تحمل  الزجاجیة أو مواد مماثلة أمًرا بالغ األھمیة.

 تلف ھذه المواد.
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 إرشادات سالمة المستخدم الھامة
 
 احفظ ھذه اإلرشادات! -قراءة جمیع اإلرشادات واتباعھا .1
 
إشراف خدامھ (ال سیما األطفال) من ذوي القدرات البدنیة أو الحسیة أو العقلیة الضعیفة، أو الذین یفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة، إال تحت لم یتم تصمیم حمام البخار بحیث یتیح ألي شخص است .2

 آخرین أو تدریبھم على استخدام حمام البخار من قبل شخص مسؤول عن سالمتھم. 
 
 ھذا المنتج ما لم یتم اإلشراف علیھم عن كثب في جمیع األوقات. تأكد من عدم عبثھم بحمام البخار.  للحد من خطر اإلصابة، ال یسمح لألطفال باستخدام -تحذیر  .3

 
 للحد من خطر اإلصابة: -تحذیر  .4

a. .قد تكون األسطح الرطبة من مرفقات حمام البخار زلقة. توخ الحذر عند الدخول أو الخروج 

b. بخار بالقرب من رأس البخار.رأس البخار ساخن. ال تلمس رأس البخار وتجنب التعرض لل 

c . لحرارة الداخلیة (فرط الحرارة). قلّل من استخدام یمكن أن یؤدي االستخدام المطول لنظام البخار إلى ارتفاع درجة حرارة جسم اإلنسان الداخلیة بإفراط وضعف قدرة الجسم على تنظیم درجة ا
 دقیقة للتأكد من رد فعل جسدك. 15إلى  10البخار من 

d. ي یحتمل أنھن حوامل استشارة الطبیب مالیة عالیة من أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في اإلضرار بالجنین خالل األشھر األولى من الحمل. یجب على النساء الحوامل أو الالتھناك احت
 فیما یتعلق بالتعرض الصحیح لحمام البخار.

e. و انخفاض ضغط الدم أو ارتفاعھ، أو مشاكل في الدورة الدمویة، أو مرض السكري استشارة الطبیب قبل استخدام حمام یجب على األشخاص الذین یعانون من البدانة أو أمراض القلب، أ
 البخار.

f. لى معدل ضربات القلب یة األخرى قد تؤثر عیجب على األشخاص الذین یتعاطون أدویة استشارة الطبیب قبل استخدام حمام البخار ألن بعض األدویة قد تحفز على النعاس في حین أن األدو
 وضغط الدم والدورة الدمویة.

 
درجة مئویة). وتشمل  37درجة فھرنھایت ( 98.6تحدث اإلصابة بفرط الحرارة عندما تزید درجة الحرارة الداخلیة للجسم بمقدار عدة درجات عن درجة حرارة الجسم الطبیعیة التي تبلغ  -تحذیر  .5

 الداخلیة للجسم، والدوخة، والخمول، والنعاس واإلغماء. وتشمل آثار فرط الحرارة ما یلي: أعراض فرط الحرارة ارتفاع درجة الحرارة

a. :عدم إدراك الحرارة 

b. :عدم إدراك الحاجة إلى الخروج من حمام البخار 

c . :عدم الوعي بالخطر الوشیك 

d. :إلحاق الضرر بالجنین لدى السیدات الحوامل 

e. ر:ضعف القدرة البدنیة على الخروج من حمام البخا 

f. .وفقدان الوعي 
 

یمكن أن یزید استخدام الكحول أو المخدرات أو العقاقیر الطبیة بشكل كبیر من خطر اإلصابة بفرط الحرارة. - تحذیر .6
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 : تركیب مولد البخار1القسم 

 
 2الرسم البیاني  1الرسم البیاني 

 
 

  

 
 أو تركیبھ على قاعدتھ. عند تركیبھ على أفضل موقع، سیتحقق لدیك جمیع أو معظم ما یلي:  على الحائط AMERECیمكن تعلیق مولد البخار من 

 

 لن یعمل المولد بشكل صحیح، إال إذا تم تركیبھ على نفس مستوى السھام المتجھة ألعلىتحذیر: 
 
أو في خزانة، أو في غرفة علویة، أو في سرداب صغیر أو في . تشمل المواقع المقترحة تحت مرآة الحمام، یجب تركیب المولد في منطقة جافة وجیدة التھویة .1

 .ال تقم بتركیبھ في األماكن المفتوحةالطابق السفلي. 

 إذا كان المولد في منطقة یصعب الوصول إلیھا، فیجب تزوید مواسیر إمداد المیاه بصمام إغالق یسھل الوصول إلیھا في حالة الطوارئ. .2

درجات مئویة)، فإنھ یمكن الحصول على أفضل النتائج عن طریق  4درجة فھرنھایت ( 39فض فیھا درجة الحرارة عن إذا كان خط البخار في منطقة تنخ .3
 .ال تقم بترکیب المولد في منطقة تتعرض للتجمدعزل أنبوب البخار. 

 متر مكعب). 0.2أقدام مكعبة ( 7یجب تركیب المولد في مساحة ال تقل عن  .4

! قّدم الترخیص عند إجراء الصیانة ألعمال السباكة والكھرباء وإلزالة أحد المكونات. انظر وصول إلى المولد إلجراء الصیانةیجب أن یسمح موقع التركیب بال .5
 .1الرسم البیاني 

 في خط البخاریجب أن یكون خط البخار مائًال للسماح بتصریف البخار المكثف. یجب أن یكون موقع التركیب مالئًما بحیث تقل عدد االنحناءات واألكواع  .6

 یجب أن یسمح موقع التركیب بتوصیل دائرة الصرف. .7

 م). 6قدًما ( 20م). یجب عزل خطوط البخار التي یبلغ طولھا  1أقدام ( 3م)؛ والطول المثالي ھو  6قدًما ( 20وینبغي أن یقل طول خط البخار عن  .8

 تحذیر

  .یجب أن یسلم خط البخار من االنخفاضات واالنحناءات 

  حتراق.رأس البخار بحیث ینعدم احتمال التالمس المباشر بین المستخدم والبخار أو بحیث یمنع تنقیط البخار المتكثف علی المستخدم لتجنب خطر االقم بترکیب 

  بتركیب أي صمامات أو غیرھا من أجھزة اإلغالق في خط البخار!ال تقم 

  كل مولد!بالتوصیل بین خطوط البخار! یلزم وجود خط بخار منفصل ل ال تقم 

 بتوصیل خط الصرف بخط البخار أو تسمح بالتصریف في غرفة البخار! ال تقم 

 لصمام التنفیس بالتصریف في غرفة  ال تسمحبتوصیل صمام تنفیس الضغط بخط البخار أو تنفیسھ في أي مكان یعرض اآلخرین لخطر االحتراق!  ال تقم
 البخار!

 ملم] 330بوصة [ 13اترك 
 تصریح الخدمة

 ملم] 368بوصة [ 14.5

 بوصة 13.2
 ملم] 335,3[

 بوصة 0.8
 ملم] 20,3[

 یجب أن یكون مولد البخار مستویًا
 النھایات

 والجھة األمامیة والخلفیة
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 : تركیب مولد البخار (تابع)1القسم 
 

قم بإزالة الغطاء الجانبي. الحظ موقع فتحات التركیب على الجزء الخلفي من . تركیب الجدار: 1
المولد. یجب وضع البراغي في مواضعھا مباشرة أو المواضع االحتیاطیة. احفر ثقوًبا رئیسیة على 

 10ن البراغي بحجم # ملم) وقم بتركیب اثنین م 368بوصة ( 2/1-14أماكن بمساحة 
  بوصة،.المتوفرین مع المولد. ½1

 انظر على الیمین.
 
a(  .قم بتعلیق المولد بعنایة على اثنین من البراغي. اربط البراغي بإحكام 

 
a(  2/  1-14یمكن تعزیز تأمین المولد بإضافة اثنین من البراغي المثبتة على أماكن بمساحة 

 ملم) كما ھو مبین. 368بوصة (
 

b(  
c(  الغطاء األمامي ببراغیھ األربعة.استبدل 

 
 . التركیب على الطابق:2
 
a(  بشكل عام، یسمح عرض الوحدة بوضعھا على الرف، أو على ترابیع السقف الخشبیة أو على

األرض. یجب منع المولد من الحركة. توفر األنابیب، عادة الدعم الكافي. وإذا لم یمكن ذلك، 
 فیجب تقدیم دعم إضافي.

 
b( میع المولدات المركبة في الطابق التصریف المنتظم للخزان والتصریف من یجب أن توفر ج

 منفذ صمام األمان.
 

 : متطلبات جودة المیاه2القسم 

وتتطلب طبیعة السخان أومولد البخار اختبار المیاه الواردة إلیھ لتجنب التراكیز العالیة المحتملة من 
الرواسب أو القشور على األسطح الداخلیة. یمكن  الشوائب التي یمكن أن تتسبب في تكوین طبقة من

أن تعوق ھذه الرواسب أو القشور تشغیل الجھاز على النحو الصحیح لدرجة أن تتسبب في إتالف 
السخان أو تعطیل المولد. یتم التحكم في تركیز الشوائب بشكل عام عن طریق معالجة المیاه المغذیة 

لد أو السخان إذا لم یكن ساخًنا. تنطوي عملیة "فك الصمام و/أو بواسطة "فك الصمام للتنظیف" للمو
للتنظیف" على إزالة جزء من ماء الخزان الذي تتركز فیھ المواد المترسبة بدرجة عالیة واستبدالھ 

 بالماء الجدید.

 

 
مشاكل األخرى المتعلقة بجودة المیاه. یمكن أن یتسبب تراكم وھذا األمر من األھمیة بمكان خاصة في المناطق التي یتوافر فیھا الكالسیوم بدرجة عالیة إضافة إلى ال

 الكالسیوم في إضعاف أداء مولد البخار وإتالف األجزاء المسؤولة عن التسخین!
 

ر والسخانات، مما یؤثر الماء المختلط بالرغوة على أنظمة قیاس مستوى المیاه في مولدات البخا احذر أن تتكون الرغوة في ماء مولد البخار على وجھ التحدید!
 یسبب مشاكل في التشغیل وربما یؤدي إلى تعطیل الجھاز في أقرب وقت!

 
انت لدیك مشكلة مع الماء ولضمان التشغیل السلیم، یجب اختبار إمدادات المیاه قبل تشغیل الجھاز. ھناك العدید من العملیات العالجیة التي یمكن استخدامھا إذا ك

 یاه محلیة موثوقة أن توصي بأسالیب المعالجة المناسبة إذا لزم األمر. تم توفیر نوعیة میاه التغذیة الموصى بھا في الصفحة التالیة.العسر. یمكن لشركة معالجة م
 

 نوعیة المیاه الموصى بھا
 

 جرام لكل جالون) 1.75 - 0.5( -جزًءا في الملیون  30 - 10          الصالبة
T – جراًما لكل جالون) 40.8 - 8.75( -ون جزء في الملی 700 - 150      القلویة 

 جرام لكل جالون) 1.45 - 1.28( -جزًءا في الملیون  25 - 15        معدل تركیز السیلیكا
 11.5 -- 10.5   األس الھیدروجیني (قوة القلویة)

 
 

 ركیب الجدارت

 

         

 ملم] 368بوصة [ 14.5

 ملم] 368بوصة [ 14.5
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  ن عدم وجود أي تسرب، سوف تساعد الصیانة الدوریة لمولد البخار لدیك على العمل بشكل صحیح لفترة طویلة. تحقق م
 ومن األسالك الضعیفة أو التالفة، وعالمات التآكل والكالسیوم المتراكم في الخزان على مستوى المسبار.

 مھم! 

 
 

 : اإلرشادات الخاصة بالسباكة3القسم 
 

 یجب أن یتم تركیب كافة أجزاء السباكة من قبل سباك مرخص وأن تكون متوافقة مع القوانین المحلیة والقومیة.
 

 المواد الالزمة:
  3/8تولیفة منNPT  1/2وNPT  3/4وNPT مفضلة لالستخدام لسھولة فصل مولد البخار للصیانة : 
  بوصة و محول  3/8أنبوبة نحاسNPT 3/8 .بوصة مذكر النوع لتزوید المولد بالمیاه 
  بوصة. 3/8صمام وقف تزوید المیاه 
  تبًعا للظروف المحلیة للمیاه). بوصة (اختیاري 3/8إطار تبییت ومرشح لصمام التزوید 
  محول من نوع 2بوصة وعدد ( 1/2أنبوب نحاس (NPT  بوصة مذكر النوع لخط البخار بین المولد ومنفذ غرفة البخار. 1/2بحجم 
  بوصة ومحول من نوع  3/4أنبوب نحاسNPT  بوصة مذكر النوع لخزان المصفى. 3/4بحجم 
  من أجل الصرف الخاص بصمام أمان تخفیف الضغط.بوصة، وتركیبات وتولیفة  3/4أنبوب نحاس 
  من السیلیكون.100أنبوب قلف بمادة مكونة من ٪ 
  درجة مئویة). 100فھرنھایت ( 212أنبوب مركب مناسب لالستخدام لمیاه الشرب ألكثر من 
 
. ال بد من وضع صمام اإلیقاف بإزاء كل مولد NPTنوع  بوصة من 3/8قم بتوصیل خط المیاه الباردة بصمام میاه المولدات. مدخل صمام  . تركیب خط المیاه1

المولد قبل تشغیل زر الفتح للسماح بإجراء أي صیانة الحقة بسھولة، إذا لزم األمر، ولإلیقاف في حالة الطوارئ. تأكد من أن زر اإلیقاف مفتوح، لتزوید المیاه إلى 
 ألول مرة.

 
 مھم
  :كیلو باسكال) 690-138بي إس إیھ (رطل على البوصة المربعة) ( 100- 20یعتبر ضغط المیاه أمًرا ضرورًیا 
 إذا تم تركیب المولد في مكان یصعب على صاحب المنزل الوصول إلیھ، فال بد من وضع صمام  

 إیقاف تزوید المیاه في مكان یمكن الوصول إلیھ بسرعة في حاالت الطوارئ.
 المیاه. ال تستخدم صمام القاعدة أو توصیلة قاعدة لصمام إیقاف 
 .نظف خط إمداد المیاه قبل التوصیل النھائي 

 
 
 . تركیب خط البخار2
 
a( :بوصة في خط البخار إلمكانیة الفصل بسھولة  1/2بوصة مذكر النوع مباشرة في الخزان. قم بتركیب تولیفة  1/2قم بتركیب محول ترشیح بحجم  في المولد

 ك أي صمامات، أو سدادات أو أیة موانع في خط البخار!ال بد أن ال یكون ھنا: مالحظةفي أي صیانة الحقة.  
 
b(  3: تركیب مولد البخار والرسوم البیانیة 1بوصة من المولد لغرفة البخار. یمكنك الرجوع إلى القسم  1/2قم بتشغیل خط بخار نحاسيA  3وB. 

 .ویجب أن یكون خط البخار مائًال لیسمح للتكثیف بإمكانیة صرفھ في الخزان أو الغرفة  
 خن یجب أال یكون ھناك أي تعرجات في خط البخار. قد تجمع المناطق المنخفضة البخار المكثف وتتسبب في حدوث عملیة خاطئة أو جعل الماء السا

 یقطر في الغرفة.
 
c (  18یجب أن یدخل خط البخار إلى داخل غرفة البخار بمقدار ) ملم) فوق حافة الحوض  305بوصة ( 12ملم) فوق مستوى األرض أو على األقل  460بوصة

ملم) من الجدران أو  305بوصة ( 12ملم) من الرؤوس البخاریة األخرى و  150بوصات ( 6أو الرف. یجب أن یكون منفذ خط البخار على بعد على األقل 
 .6و  5و  4غیرھا من األسطح على أيٍ من الجانبین. انظر الرسوم البیانیة 
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 (تابع)كة : إرشادات السبا3القسم 
 

 3Aالرسم البیاني 

 
 3Bالرسم البیاني 

 

 
للتركیب النموذجي. یمكن إضافة رؤوس بخاریة إضافیة في أي تركیب للحد من اإلزعاج البخاري أو لتوزیع أفضل للبخار في جمیع  6: انظر الرسم البیاني مالحظة

 نوصیك باستخدام رأسي بخار للحد من اإلزعاج البخاري عند التبخر. بحجم كبیر، AK14للحصول على مولدات بخار أنحاء أي غرفة كبیرة. 
 

 : إذا كانت فتحات البخار قریبة جًدا من األسطح األخرى، فقد یبرد البخار ویتلف األسطح.مالحظة
 
d( 8/  3- 1: الحفر / إعداد في غرفة البخار )ملم) حفرة من دخول خط البخار. قم  35بوصة

 .4بوصة في مركز الثقب. انظر الرسم البیاني  1/2بتثبیت أنبوب البخار النحاسي بحجم 
  أوقف خط البخار بمحول مذكر النوعNPT  بوصة.  1/2بحجم 
  ملم) من نھایة السطح. 9.5بوصة ( 3/8أدخل الخط إلى غرفة 
 .قم بتثبیت خط البخار بعضو إنشائي 

 
٪ سیلیكون للربط بین أنابیب 100ة (عن طریق لحام بـ امأل الفجو . تركیب عازل لرأس البخار:3

). ضع لحام سیلیكون على نھایة جانب 4البخار ونھایة سطح الجدار عند نقطة الدخول (انظر الشكل 
) وثبت البرغي بإحكام حتى تصیر بمستوى الفتحة 5جدار عازل رأس البخار (انظر الرسم البیاني 

یدوي ال یتناسب مع الفتحة المتجھة ألسفل، فاستخدم شریط التفلون المتجھة ألسفل. إذا كان اإلحكام ال
 على سن خط البخار من أجل الضبط المناسب.

 
 
 
 
 
 

 4الرسم البیاني 
 

  بوصة  3/8
  مم) 9.5(

 من الجدار

1/2 NPT 

فتحة 
- 1بمقدار 

3/8 
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 (تابع): إرشادات السباكة 3القسم 
 

 
نھائي. قم بتبییت برغي حّرك رأس البخار حتى تستقر بقوة على الجدار ال . تركیب رأس البخار:4

ذاتي الحفر بإحكام تحت رأس البخار لتأمینھا في مكان من خالل المفتاح المسدس المزود. یجب أن 
 .6و  4تكون رأس البخار في مستوى خزان العطر في األعلى. انظر الرسوم البیانیة 

 مھم
 

  ٪ سیلیكون 100لتثبیت بلحام مكون من یجب تغلیق جمیع ثقوب ا
  تحقق من كافة . لتجنب ضرر الرطوبة في الجدران
 التثبیتات القیاسیة في غرفة البخار. 

 

 
) ملم في المولد. قم 150بوصات ( 6قم بتركیب صمام تنفیس الضغط في منفذه على المولد. قم بتركیب صمام األمان بحجم . تركیب صمام أمان تنفیس الضغط: 5

 بوصة من الصمام للتصریف المتدفق من الجاذبیة. یجب أن یكون صرف صمام تنفیس الضغط متوافًقا مع القوانین المحلیة والقومیة. 3/4بتشغیل خط نحاس بحجم 
 

ف مركبة لتسمح یجب أن یكون لدى جمیع المولدات صمامات صرالصرف التلقائي 
بالتصریف من الخزان ألغراض التنظیف والصیانة. یتم توفیر صمام كروي یدوي. الصمام 

. عند تركیبھا، یقوم الصرف ADKالكروي اإللكتروني متاح في خیار الصرف التلقائي 
دقیقة من توقف حمام البخار. یعمل  25التلقائي بالشطف والتفریغ لخزان البخار بعد حوالي 

تنظیف الخزان للحد من المشاكل الناجمة عن سوء جودة المیاه وضمان دخول ماء  ھذا على
اتصل بالدعم الفني من لمزید من المعلومات، جدید ونظیف لحمام البخار عند بدء تشغیلھ. 

Amerec .Support@Amerec.com 1-425-951-1120أو 
 0251-363-800-1أو على 

 
مباشرة  NPTبوصة من نوع  3/4قم بتركیب نبل أنبوب بحجم تركیب صمام صرف:  .1

بوصة أو  3/4. قم بتركیب صمام كروي بحجم 7في الخزان كما ھو مبین في الشكل 
صرف تلقائي على النبل ثم بعد ذلك أضف نبالً آخر إلى منفذ الصمام. قم بإضافة 

  تولیفة إلى نبل المنفذ 
بوصة من  3/4فصل أثناء الصیانة. قم بتشغیل خط نحاس بحجم لتسمح بسھولة ال

 یجب أن یكون التصریف متوافًقا مع القوانین المحلیة والقومیة.التولیفة للتصریف المتدفق من الجاذبیة. 
 

 5الرسم البیاني 

  

                         
 6الرسم البیاني 

 

 

 

 7الرسم البیاني 

 

  سیلیكون
  الخلف
 الجانب

مم]  305بوصة [ 12
 كحد أدنى

 بوصات  6
 ملم] 150[

 بوصة 18 حد أدنى
 ملم] 460[

 الموضحة مع منفذ البخار الثاني االختیاري.

  عنصر التدفئة
 الوصول

 صمام یدوي

  الصرف التلقائي
 صمام

  مم) 100بوصات ( 4
 بوصة 3/4أنبوبة بحجم 

 أو

 تظھر صمام الصرف التلقائي االختیاري 8و  7الرسوم البیانیة 
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 (تابع): إرشادات السباكة 3القسم 
 

 
 مھم

 3انظر الرسم البیاني د البخار! یجب تشغیل جمیع خطوط الصرف بنمط االتجاه نحو األسفل، بعیدا عن مول

 .ال تقم بتشغیل الصرف بنمط االتجاه نحو أعلى 
 

  !ال تقم بتصریف صمام األمان داخل خط البخار 
 مستخدمة ال تقم بتصریف صمام األمان داخل غرفة البخار! قد یؤدي تصریف الخزان في غرفة البخار إلی التعرض لخطر االحتراق أو إلی تلف المواد ال

 م غرفة البخار.لتصمی
  !ال تقم بالتصریف في غرفة البخار 

 
 : إرشادات التوصیل4القسم 

 
 اقرأ أیًضا جدول المعلومات الكھربائیة وجداول التوصیل

 
صول على مزید من المعلومات، راجع المعلومات البد أن یكون حجم سلك المولد بما یتوافق مع القوانین المحلیة أو القومیة. للح. التوصیل الكھربائي المبدئي: 1

متر) من سلك الركود في مكان المولد للتوصیل النھائي. قم بتوصیل المولد بقاطع  1،2أقدام ( 4. استخدم األسالك النحاسیة فقط. اترك 13الكھربائیة في الصفحة 
یمیل كن تركیب ھذا الجھاز إذا كان مطلوًبا من قبل القوانین المحلیة أو المالك. من قبل ھیئات السالمة. مع ذلك، یم GFIدائرة مخصص. وعادة ال یتطلب جھاز 

 .إلى كونھ مصدر إزعاج بسبب عنصر الشیخوخة لدى السخان GFIجھاز 
 

a.  قم بتوجیھ سلك اإلمداد النحاسي بتنفیس عن الضغط مناسب من خالل الثقب
 ) إدخال الطاقة. POWER ENTRYالذي یحمل عالمة (

b. ل أسالك اإلمداد بسدادة طرف الطاقة كما ھو مبین على الرسم البیاني قم بتوصی
لألسالك الخاص بالفولتیة والطور. قد یتطلب ھذا نقل الوصلة المركبة من 

جانب توصیل یتطلب ال تقم بتغییر الوصالت الداخلیة أو األسالك. المصنع. 
 اإلمداد للسدادات الطرفیة التھیئة من قبل المثبت.

c. سلك األرض بالعروة المؤرضة األرضیة النحاسیة. قم بتوصیل 
d.  قم بتغطیة أسالك اإلمداد داخل المولد بشبكة واقیة أو مواد مماثلة لحمایتھا من

 سخونة صمام المیاه.
 
بإصدارین أساسیین، أحدھما  AKتتوفر مولدات البخار من  . المعلومات الكھربائیة2

208 V  208(المخصص لـVAC طوار الثالثة الستخدام أمریكا ذات طور واحد واأل
في  240V(المخصص لجمیع المنشآت األخرى. تم تصنیف نماذج  V 240الشمالیة) و 

240VAC 240إلى  208، ویمكن استخدامھا في الطور الواحد منV  من خط لخط أو
بثالث مراحل  240Vإلى  208V(خط إلى محاید) أو من  240V ~ Nإلى  208من 

 . 415V ~ N3إلى  380من  Yأو للطور الثالث المتصل الدلتا دون المحاید 
 

ن المحاید أثناء التركیب تعتبر كافة الوحدات موصلة من خالل المصنع بتركیب بالطور الواحد. قد یقوم المثبت بتغییر اإلدخال إلى ثالثة أطوار أو ثالثة أطوار دو
 ).20-19األولي (راجع الرسومات البیانیة للتوصیل في الصفحة 

 
 AK14 208Vو  AK11أمبیر، لذلك، یتطلب في بعض الحاالت، إمدادین للطاقة منفصلین:  48) من تیار مولد البخار إلى NECیحد قانون الكھرباء الوطني (

 بطور واحد یتطلب ھذه الطریقة AK14 240Vبطور فردي و 
 
 

 ظاھرة مع مولد البخار) مالحظة: یتم توفیر وصالتللتفاصیل حول التوصیالت الرئیسیة:  20انظر صفحة 
 

 8الرسم البیاني 

 

ماسورة 
 توصیل

 فتحة

قم بتوصیل سدادة الصرف 
ا من بالسدادة الطرفیة قریبً 

 األرضیة
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 :المعلومات الكھربائیة
 

 حجم الغرفة بالمتر المكعب حجم الغرفة بالقدم المكعب رمزي  

 حد أقصى حد أدنى حد أقصى حد أدنى VAC الطراز

AK4.5 
208 

60 90 1.7 2.5 
240 

AK7.5 
208 

80 200 2.3 5.7 
240 

AK11 
208 

175 375 5.0 10.6 
240 

AK14 
208 

350 550 9.9 15.6 
240 

 المشغل VACالوات في  رمزي  

 VAC 208 230 240 400 415 الطراز

AK4.5 
208 4507 

    
240 3380 4133 4500 4133 4500 

AK7.5 
208 7511 

    
240 5633 6888 7500 6888 7500 

AK11 
208 11267 

    
240 8262 10102 11000 10102 11000 

AK14 
208 13576 

    
240 10516 12858 14000 12858 14000 

               
 قاطعة تیار مفضلة أمبیر للطور األول رمزي  

 VAC 208 230 240 208 230 240 الطراز

AK4.5 
208 22 

  
30 

  
240 16 18 19 20 30 30 

AK7.5 
208 36 

  
50 

  
240 27 30 31 40 40 40 

AK11 
208 18  &36 

  
30  &50 

  
240 40 44 46 50 60 60 

AK14 
208 24  &42 

  
30  &60 

  
240 18  &33 20  &36 21  &38 30  &50 30  &50 30  &50 

 قاطعة تیار مفضلة المشغل، الطور الثالث VACمبیر في أ رمزي  

 VAC 208 230 240 400 415 208 230 240 400 415 الطراز

AK4.5 
208 14 

    
20 

    
240 9 10.0 10.9 6.0 6.3 15 15 15 15 15 

AK7.5 
208 21 

    
30 

    
240 16 17.3 18.1 10.0 10.5 20 30 30 15 15 

AK11 
208 31 

    
40 

    
240 23 25.4 26.6 14.6 15.4 30 40 40 20 20 

AK14 
208 38 

    
50 

    
240 29 32.3 33.8 18.6 19.6 40 40 50 30 30 

 

   :مالحظات
* استخدام األسالك النحاسیة فقط المصنفة على تحمل قدرة 

  ~ فولت و  600
 درجة مئویة كحد أدنى 75  

 * جمیع النماذج تتطلب التأریض الكھربي
  ~فولت  195* جھد الخط بأكملھ یجب أن یكون أكثر من 

 في حالة  سخونة مولد البخار  
  كون المولدات البخاریة متصلة بوسیلة * یجب أن ت

 لفصل جمیع اإلمدادات الفولتیة  
  ذات الطور الواحد  208V AK11و  AK14* كافة األنواع 

 تتطلب  إمدادین رئیسیین  
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 . أجھزة تحكم الحمام5القسم 
 
س مباشرة فوق منطقة توزیع البخار أو یشترط أن یتم تركیب الحساس في غرفة البخار، ولكن لی . توصیل مبدئي لكابل حساس درجة الحرارة (الفولت المنخفض)1

م) فوق األرض. قم بتوصیل کابل  2،1أقدام ( 7مم) تحت السقف ولكن ال یزید عن  150بوصات ( 6بالقرب من الباب. یجب وضع الحساس في الجدار بمقدار 
مم)  22: (7/8قف بمكان المولد. احفر بشكل نظیف بمقدار مم) في روافد الجدار أو روافد الس 12بوصة ( 1/2الحساس من موقع الحساس من خالل ثقوب بمقدار 

ملم)  305بوصة ( 12عبر جدار غرفة البخار في موقع الحساس. اترك مساحة 
 .9فارغة عند موقع الحساس. انظر الرسم البیاني 

 
 ال تثبت الكابالت بمشبك أو تتلفھا. مالحظة: 
 .الت الموردة من المصنع فقطاستخدم الكاب          

 
 فقط!)  K60(لالستخدام مع جھاز التحكم  

 
 A 7/8داخل غرفة البخار. الثقب قم بترکیب مجموعة حساس درجة الحرارة 

 ملم) یجب أن یكون بالفعل في جدار غرفة البخار مع كابل مجھز. 22بوصة (
 

أو بالقرب من  تأكد من أن الحساس لیس موجوًدا مباشرة فوق رأس منفذ البخار
مم) تحت السقف  150بوصات ( 6الباب. یجب وضع الحساس في الجدار بمقدار 

م) فوق األرض.  قم بتوصیل کابل الحساس  2،1أقدام ( 7ولكن ال یزید عن 
 بالحساس ذاتھ بعنایة. یجب ثني طرف الكابل في مكانھ وتغلیفھ.

 
م بثنیھا نحو الحائط مع أنبوب الحساس المعدني المتجھ ألسفل. ثبت الحساس بالجدار بشریط حتى یجف اسحب خرزة السیلیكون الخفیفة حول سطح خلفیة الحساس وق

 السیلیكون.
 

 .S30Aوسدادة طرف  S60Aقم بتوصیل طرف كابل مولد البخار بمقبس الحساس الموجود على طول الحافة العلویة للوحة دائرة المولد، ما بین مقبس 
 
بعیًدا عن المولد. یمكن تركیب أمتار)  7،6قدًما ( 25إلى یمكن رفع الفولت المنخفض  )13(انظر الرسم البیانيR30، أو KT60، أو K60. التوصیل المبدئي لـ 2

حتى یمكن لحساس درجة الحرارة المثبت بھا  داخل غرفة البخار KT60یجب تركیب إما داخل غرفة البخار أو خارجھا.  R30iو  R30Kو  K60أجھزة التحكم 
ال تثبت مم) في روافد الجدار أو روافد السقف بالمولد. مالحظة:  13بوصة (½ م) من موقع التحكم من خالل ثقوب بمقدار  7،6قدم ( 25عمل. قم بتوصیل کابل ال

تحكم المرغوب، وھو أمُر اختیاري . یمكن تركیب مربع التوصیل المبدئي في موقع التركیب للالكابالت بمشبك أو تتلفھا. استخدم الكابالت الموردة من المصنع فقط
كما ھو مبین في الرسم لغرف البالط. یتم تضمین لوحة تركیب مع قطر الثقب المناسب واإلرشادات مع أدوات التحكم. قم بتغطیة الثقوب الموجودة في لوحة التركیب 

 .10البیاني 
 

 10الرسم البیاني 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 9الرسم البیاني 

 
 س لدرجة الحرارةحسا

  حساس
 كابل

  بوصة 7/8
  مم 22

 ثقب

 جدار

 حساس

الرأس یجب أن 
تكون ناحیة 

 األسفل

قم بتغفیق الجزء الخلفي 
 بالسیلیكون

K60  
  أو
KT60 

 حساس لدرجة الحرارة 
 فقط k60استخدام مع 

 بوصة  2
 مم) 50(

 ثقب
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 حكم في الحمام (تابع). تركیب أجھزة ت5القسم 
 

3a ) تركیب أجھزة تحكم للمولدk60  أوkt60:(  
 

مباشرة في الجدار النھائي إما داخل غرفة البخار أو  K60یمكن تركیب جھاز التحكم في الفولت المنخفض 
من  1راجع الخطوة داخل غرفة البخار.  KT60تركیب جھاز التحكم في الفولت المنخفض خارجھا. یجب 

 ھذا القسم. 
 
مم)، لعمل ثقب في الجدار النھائي لكي یتم تركیب جھاز  50بوصة ( 2. استخدم منشاًرا للحفر بحجم 1

 .KT60غرفة ألجھزة تحكم یجب أن یتم ھذا داخل الالتحكم (كابل التحكم یجب توصیلھ مبدئًیا بھذا الموقع).  
 
. بعد إزالة الغطاء الزخرفي من لوحة مفاتیح التحكم، أدخل اثنین من براغي التركیب لجھاز التحكم من 2

خالل منطقة تبییت جھاز التحكم (قد تحتاج إلى نقب الثقوب المحفورة) وقم بتثبیت البرغي بعدد قلیل من 
حكم وقم بتوصیلھ في الجزء الخلفي من منطقة تبییت التحكم. اللفات في شریحة التركیب. حدد موقع كابل الت

 .11انظر الرسم البیاني 
 

% من السیلیكون بین حافتین حول محیط الجزء الخلفي من منطقة 100اسحب خرزة من اللحام المكون من 
 . 11تبییت التحكم. انظر الرسم البیاني 

 
الدفع أوال داخل منطقة تبییت التحكم وبعد ذلك قم بإدراج شریحة التركیب في تجویف الجدار عن طریق 

ومن خالل سطح مستو ثابت، قم بتثبیت براغي تركیب منطقة تبییت جھاز التحكم التي تمتد عبر وجھة 
 11التحكم. انظر الرسم البیاني 

 
ام وبمجرد إدخال شریحة التركیب في الجدار النھائي، قم بتركیب جھاز التحكم وتثبت براغي التركیب بإحك

لتحدید منطقة تبییت جھاز التحكم بشكل آمن عكس الجدار النھائي. ال تحكم براغي التركیب بشدة مفرطة. قم 
 بإضافة قلیل من السیلیكون على رؤوس البراغي لغلق ثقوب البراغي.

 
. قم بتركیب لوحة الغطاء المزخرفة عن طریق تحریك الجزء العلوي من لوحة الغطاء فوق اللسان 3

على الجزء العلوي من منطقة تبییت جھاز التحكم وادفع الجزء السفلي من لوحة الغطاء الستكمال  الموجود
 . 11التركیب النھائي. انظر الرسم البیاني 

 
. قم بتوجیھ طرف مولد كابل جھاز التحكم من خالل الفتحة الموجودة في طرف المولد باستخدام تنفیس 4

علی لوحة الدائرة الکھربائیة  S60 Bأو  S60 Aم في موصل الضغط المتوفر. قم بتوصیل کبل التحک
 .10(الحافة العلویة، الطرف األیمن). انظر الرسم البیاني 

 
وحساس على الحائط أو  K60مالحظة: من أجل التحكم في درجة حرارة حمام البخار، یجب تركیب 

KT60  (مع حساس مدمج). قد یتم تركیبKT60 اثنین من  فقط. یمكنك الجمع بین واحدK60s  أوK60 
 .KT60مع 

 
!) كخیار، قد یتم تركیب جھاز التحكم فقط KT60أو  K60(لالستخدام مع : جھاز التحكم الثانوي االختیاري

K60  الثاني أوR30K  معK60  أوKT60  لتوفیر التحكم في التشغیل/اإلیقاف داخل وخارج غرفة
الثاني الذي یتم  K60ا ھو موضح أعاله، مع كابل التحكم البخار. یجب أن یتم تركیب جھاز التحكم الثاني كم

 R30i. ال تستخدم S30B(أدناه) وتوصیلھ بمقبس  3Bلكل  R30Kأو تركیب  S60Bتوصیلھ بموصل 
 مع أجھزة تحكم أخرى.

 
3B) تركیب أجھزة تحكم للمولد .R30K:( 

 
ال یتحكم في درجة الحرارة داخل  R30Kو لنھائي إما داخل غرفة البخار أو خارجھا. مباشرة في الجدار ا R30Kیمكن تركیب جھاز التحكم في الفولت المنخفض 

 غرفة البخار. 
 

مم)، لعمل ثقب في غرفة البخار النھائیة لكي یتم تركیب جھاز التحكم (كابل التحكم یجب توصیلھ مبدئًیا بھذا  36بوصة ( 1/2-1استخدم منشار للحفر بحجم 
 13ني الموقع). انظر الرسم البیا

 

 11الرسم البیاني 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جدار

 تبییت

 لوح تغطیة

 سیلیكون

 سیلیكون
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 . تركیب أجھزة تحكم في الحمام (تابع)5القسم 
 

حدد موقع كابل التحكم، اسحبھ من خالل ثقب التركیب وقم بتوصیلھ بالموصل الموجود في الجزء الخلفي من 
 لوحة التحکم، داخل منطقة التبییت. 

 
% من السیلیكون حول محیط الجزء الخلفي من منطقة تبییت 100حام المكون من اسحب خرزة من الل

 .13. قم بإدراج جھاز التحكم في تجویف الجدار. انظر الرسم البیاني 12التحكم. انظر الرسم البیاني 
 

رة (الحافة العلویة من لوحة الدائ S30Bبالمولد وقم بتوصیلھ أیًضا بمقبس  R30Kقم بتوصیل كابل التحكم 
 ).S30Aالكھربائیة بجوار السدادة الطرفیة 

 
 13الرسم البیاني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3C) تركیب جھاز تحكم المولد .R30i :( 

 
درجة الحرارة داخل ال یتحكم في  R30iو مباشرة في الجدار النھائي إما داخل غرفة البخار أو خارجھا.   R30iیمكن تركیب جھاز التحكم في الفولت المنخفض 

 غرفة البخار.
 

مم)، لعمل ثقب في غرفة البخار النھائیة لكي یتم تركیب جھاز التحكم (كابل التحكم یجب توصیلھ مبدئًیا بھذا  36بوصة ( 1/2-1استخدم منشار للحفر بحجم 
 .13الموقع). انظر الرسم البیاني 

 
داخل  R30iل أسالك الكبل بالسدادة الطرفیة الموجودة على الجزء الخلفي من لوحة الدائرة الكھربیة حدد موقع كابل التحكم، اسحبھ من خالل الثقب وقم بتوصی

على سبیل المثال، قم بتوصیل سلك الكبل األسود  یجب توصیل أسالك الكبل بنفس أرقام الموضع الطرفي على جھاز التحكم وعلى مولد البخار!منطقة التبییت. 
 في كال الطرفین. 3في كال الطرفین واألبیض بالموضع  2، األحمر بالموضع في كال الطرفین 1بالموضع 

 
% من السیلیكون حول محیط الجزء الخلفي من منطقة تبییت التحكم. قم بإدراج جھاز التحكم في تجویف الجدار. انظر 100اسحب خرزة من اللحام المكون من 

 .13الرسم البیاني 
 

.13بالسدادة الطرفیة للوحة الدائرة الكھربیة للمولد. انظر الرسم البیاني  R30iقم بتوصیل أسالك كابل التحكم 

 12الرسم البیاني 

 

                                

 سیلیكون

R30K 

 مم) 36بوصة ( 1-1/2
 ثقب

R30i 

 مم) 36بوصة ( 1-1/2
 ثقب
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 . خیارات التحكم6القسم 
 
  فقط) kt60و  k60. حدد وقت تشغیل حمام البخار (الستخدام 1

دقیقة أو حتى  60قابل للتعدیل حتى  ، یمكن ضبط عرض درجة الحرارة ألقصى وقت للحمامKT60أو  K60بالنسبة للتركیبات التي تشمل أجھزة تحكم من نوع 
 مباشرة. AK INساعة. قم بإعداد وصلة لوحة الدائرة الكھربائیة كما ھو مبین أدناه. تقع الوصلة عند الحافة الیمنى من اللوحة فوق مقبس  24
 

 
 . قم بتوصیل سلكین بینK60 / KT60أو  R30ال تقم بتوصیل .مالحظة؛ الستخدام جھاز توقیت خارجي، 2

وسوف یقوم مفتاح الموقت  5VDCھو  2الموضع  S30A. S30Aللسدادة الطرفیة  2و  1الموقت والمواضع 
لن بتوصیل أي فولت آخر بھذه الدائرة!  ال تقملتشغیل حمام البخار.  1موضع  S30Aمرة أخرى بـ  5Vبتوصیل 

یسخن الحمام طالما أن مفتاح الوقت  یكون ھناك أي تحكم في درجة الحرارة ولن تتوقف غرفة البخار تلقائًیا. سوف
 .مغلق

 
 
 
 

 مواضع الوصالت      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  فقط) kt60و  k60. تحدید عرض درجة الحرارة (الستخدام 3

). قم بإعداد وصلة لوحة الدائرة الكھربائیة كما ھو C(°) أو مئویة F(°، یمكن ضبط عرض درجة الحرارة على فھرنھایت KT60أو  K60للتركیبات بأجھزة تحكم 
 مباشرة. AK INه. تقع الوصلة عند الحافة الیمنى من اللوحة فوق مقبس مبین أعال

 
 

 على مسمارین على مسمار واحد

 ساعة 24الحد األقصى لوقت الحمام ھو  دقیقة 60الحد األقصى لوقت الحمام ھو 

NORM التشغیل العادي = EXT  توصیل الموقت الیدوي بـ =S30A 

 °F ھایت= عرض درجات الحرارة بالفھرن  °C عرض درجات الحرارة بالدرجة المئویة = 
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 . التشغیل األولي7القسم 
 
صمام المیاه لملء تأكد من أن الكھرباء والمیاه مشغلة. اضغط على مفتاح تشغیل/إیقاف لدى جھاز التحكم. یجب أن یضيء جھاز التحكم، ثم بعد ذلك یتم تشغیل . 1

 الملء، تحقق من وجود تسرب.أثناء المولد. 
 
 دقائق حتى یظھر البخار في غرفة البخار. 10بعد ملء الخزان إلى مستوى آمن، سیتم تشغیل عناصر التدفئة. اترك حوالي . 2
 
 یجب أن یكون جھاز التحكم بمجرد رؤیة البخار، استخدم جھاز التحكم إلیقاف الحمام. یجب أن یتوقف البخار في غضون دقیقتین ویجب إیقاف صمام المیاه. ال. 3

 مضاًء.
 
 اضغط على مفتاح تشغیل/إیقاف تشغیل مرة أخرى. یجب أن یضيء جھاز التحكم.. 4
 
ن الطبیعي لتدفق في غضون دقیقة واحدة، یجب أن تخرج الوحدة البخار مرة أخرى. یجب أن تطلب أخذ المیاه مرة كل دقیقتین أو أكثر وفًقا لقوة الكھرباء. م .5

 ثواٍن في كل مرة تطلب الوحدة فیھا المیاه. 10خارج رأس البخار أن یبطأ لمدة تصل إلى  البخار
 
 KT60أو  K60دقیقة إذا تم استخدام جھاز تحكم  60أو ما یصل إلى  R30دقیقة إذا تم استخدام جھاز تحكم  30سیتم إیقاف تشغیل الوحدة تلقائًیا في غضون  .6

 الوقت، سیتوقف البخار ویجب أال یكون ھناك أي تدفق للمیاه. ال یجب أن یكون جھاز التحكم مضاًء.(وفًقا للضبط الزمني). عند نفاد 
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208 ف ول أ ،تاحا ی���دل روط
AK4.5, AK7.5

208 ف ول أ ،تاحا ی���دل روط
كل لم ن ال ادئا ةرھكل رةیب 2  AK11 AK14 و 1 2 3 4 5 6 7 8 91

208 ف ول ،تيثالث ا ل روط
AK4.5 - AK14 1 2 3 4 5 6 7 8 91
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أیبمريثالث ا لروط

أیبمريثالث ا لروط

: حالم ظا ت

ردئم ةجوةیأ وأ ضفلاھنم  اختسا مادالسألا كقف ةیساحنل ا طمحت ىلع ةفنصمل لق ةرد 75  (1)

(2) احالملظة انرظ

(2) احالملظة انرظ

ت ویصأ لالسكاجم  لمل  ول ا داخبل ر AK

(2) احالملظة انرظ

i

. يف ا ل ا روطألاد ل��وئریتنھك ریتیئابنغتلل ذةی AK14 و AK11 تتطل ب  (2)
 . أو اھجا ةزكحتل ھو ميا ل ادئا ةرقأللق يف ا ةویبمألر  ً◌ او احد  ً◌ ت وصنع ھجر ال ادئا ةرھكل رةیئاب 1

. توصنع ھجریھو نيا ل ادئا ةرق يف ىلعألا ةویبمألر ال ادئا ةرھكل رةیئاب 2

208 فولا ،تلا ف����رطيحل 1 208 فولا ،تلا ف����رطيحل 2

الادئ ا ةرھكلرةیب  2 الادئ ا ةرھكلرةیب  1
20 فولف����رط تيح  1 208 فولا ،تلا ف����رطيحل 2 208 فولا ،تلا ف����رطيحل 1 208 فولا ،تلا ف����رطيحل 2

1 2 3 4 5 6 7 8 91

240 فولف����رط ،تيح  1 240 فولف����رط ،تيح  2
230 ف ولت ~ اعتم ل��د

208/230/240 ف ول أ ،تاحا ی���دل روط
AK4.5، AK7.5، AK11

ف ول ،~تاعتم ل��د م أ نجل 230/240
تویصا لاعتمل ل��دلاب ا ف����رطيحل  2

208/230/240 ف ول أ ،تاحا ی���دل روط
لـ  ال ادئا ةرھكل رةیب 2  AK14

See Note (2)
1 2 3 4 5 6 7 8 91

الادئ ا ةرھكلرةیب  2 الادئ ا ةرھكلرةیب  1

208/240 ف ول ،تيثالث ا ألراوط
AK4.5 - AK14 1 2 3 4 5 6 7 8 91

ف����رطيح  1 ف����رطيح  2 ف����رطيح  3

400-415 اعتم ل��د 3 ،~ ف ول ت
AK4.5 - AK14 1 2 3 4 5 6 7 8 91
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: حالم ظا ت

ردئم ةجوةیأ وأ ضفلاھنم  اختسا مادالسألا كقف ةیساحنل ا طمحت ىلع ةفنصمل لق ةرد 75  (1)

i

240 فولف����رط ،تيح  1 240 2 لت، طرف حي ف و
230 ف ولت ~ اعتم ل��د

240 فولف����رط ،تيح  1 240 فولف����رط ،تيح  2
230 ف ولت ~ اعتم ل��د

. أاحدةیا ل اد روطئریتنھك ریتیئابنغتلل ذةی AK14 تتطل ب  (2)
 . أو اھجا ةزكحتل ھو ميا ل ادئا ةرقأللق يف ا ةویبمألر  ً◌ او احد  ً◌ ت وصنع ھجر ال ادئا ةرھكل رةیئاب 1

. توصنع ھجریھو نيا ل ادئا ةرق يف ىلعألا ةویبمألر ال ادئا ةرھكل رةیئاب 2

(2) احالملظة انرظ
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تحذير
يلزم عمل تأريض كهربائي لجميع

مولدات البخار.

يجب أن تكون جميع اإلمدادات الكهربائية
مفصولة عند صيانة

مولد البخار.

يجب تركيب جميع التوصيالت بواسطة 
مقاول كهربائي معتمد 
وفقا للقوانين المحلية

والقومية.

يجب أن يتولى القيام بجميع أعمال سباكة األنابيب 
سباك معتمد وفقًا لكافة القوانين المحلية والقومية

المعمول بها.

تعتبر مولدات البخار لالستخدام الداخلي فقط.

مولدات البخار ليست ألغراض
التسخين والتدفئة.

تأكد من أن مرفقات حمام البخار
محكمة اإلغالق لتجنب

أضرار المياه الناتجة من تسرب البخار. ينصح 
باستخدام

السيليكون بنسبة 100%
في لحام جميع المواسير ووصالتها. ال بد

من منع البخار من
التسرب عبر تجاويف الحائط.

ال تمنع وصول الماء إلى 
الجهاز وهو قيد االستخدام.

خطر الصدمة الكهربائية
توجد خطورة من الجهد العالي داخل هذا الجهاز. 

ال توجد أجزاء صالحة للصيانة من قبل المستخدم 
في هذا الجهاز. 

.

.

تم اختبار مولدات البخار من Amerec من قبل Intertek-ETL. تأيت مولدات البخار مجمعة وجاهزة للرتكيب. تحقق من مالxمة حجم املولد 
.(361-Amerec document 4211) "وتصنيفه الستخداماتك؛ وارجع إىل ملف "دليل إعداد غرفة مولد البخار وتغريته

وتتألف أنظمة "مولد بخار Amerec AK" من مولد بخار AK واحد يعمل كمولد بخار "رئيسي" ويمكنه التحكم في واحد أو 
اثنين من مولدات بخار AK األخرى. والغرض الوحيد من مولدات البخار المجمعة هو زيادة حجم البخار المتولد دون استخدام 

 .Amerec أجهزة تحكم متعددة.  يتحكم مولد البخار الرئيسي في مولد (مولدات) البخار الثانوي من خالل كابل تحكم من
.Amerec تتوفر الكابالت من

يجب توصيل جميع أجهزة التحكم فقط بمولد البخار األساسي!
 

   مهم
     ينصح بشدة بتركيب مروحة الطرد خارج غرفة البخار إلزالة البخار الزائد من 

     الحمام أو منطقة االستحمام.

 القسم 1: معلومات عامة

 Amerec مولدات بخار من
لالستخدام مع أنظمة البخار المجمعة

مولد البخار AK األساسي و
AK واحد أو اثنين من مولد (مولدات) البخار الثانوي

 ،AK14 و AK11 و AK7.5 تنطبق هذه اإلرشادات على مولدات بخار
Amerec سلسلة 9012 من

حفظ هذه اإلرشادات! قم بقراءة جميع اإلرشادات بعناية قبل التركيب.

،AK تكمل هذه اإلرشادات، اإلرشادات الخاصة بتركيب مولد بخار
وثيقة Amerecرقم 1782-4211

AK الثانوي

AK الرئيسي

AK الثانوي

يمكن تعليق مولد البخار من AMEREC على الحائط أو تركيبه على قاعدته. لتركيبه في أفضل موقع، ال بد من توفير جميع أو معظم الظروف التالية:
1. يجب أن يكون خط البخار مائًال للسماح بتصريف البخار المكثف في غرفة البخار.

2. وينبغي أن يقل طول خط البخار عن 20 قدًما (6 م)؛ ويفضل أن يبلغ الطول 10 أقدام (3 م). يجب عزل خطوط البخار التي يبلغ طولها 20 قدًما (6 م).
3. يجب أن يكون موقع التركيب مالئًما بحيث تقل عدد االنحناءات واألكواع في خط البخار.

4. يجب أن يدخل خط البخار إلى داخل الغرفة بمقدار 18 بوصة (460 ملم) فوق مستوى األرض أو على األقل 12 بوصة (305 ملم) فوق حافة الحوض أو الرف.

 القسم 2: اختر موضع التركيب
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5. يجب أال يزيد رأس البخار عن 30 بوصة (760 مم) فوق سطح األرض.
6. يجب معرفة مكان مخرج البخار لتجنب أي مالمسة محتملة للمستخدم.

7. يجب تركيب المولدات في منطقة جافة وجيدة التهوية. وينبغي أن تكون المساحة المتوفرة على األقل:
    7 أقدام مكعبة (0،2 م 3) للمولد الواحد أو 17 قدًما مكعبًا (0،5 م 3) للمولدين أو 27 قدًما مكعبًا (0،8 م3) للثالثة.

     تشمل المواقع المقترحة تحت مرآة الحمام، أو في خزانة، أو في غرفة علوية، أو في سرداب صغير أو في الطابق السفلي. مالحظة: يجب أن يكون مولد البخار في 
منطقة محمية من التجمد. 

8.  وينبغي تركيب المولدات التابعة بطول كابل 25 قدًما (7،6 م) من المولد األساسي وأن يكون المولد (المولدات) الثانوي بطول كابل 25 قدًما (7،6 م) من 
التركيب األساسي.  

     مالحظة: تتوفر كابالت رئيسية طويلة وتابعة؛ اتصل بالدعم الفني من خالل 1-800-363-0251 أو support@amerec.com للمساعدة. ينبغي عند 
التركيب وجود تصريح للصيانة وتغيير األجزاء. انظر الرسم البياني 3

10.  يجب أن يسمح موقع التركيب بتوصيل دائرة الصرف. يجب أال يكون هناك أكثر من ثالثة انحناءات بمقدار 90 درجة مئوية و10 أقدام (3 أمتار) من األنبوب 
بين أي منفذ لمخرج المولد ومدخل صمام الصرف الخاص به. انظر الرسم البياني 15.

 Amerec 11. للحصول على تفاصيل حول تركيب المولدات الفردية، ارجع إلی إرشادات الترکيب الموجودة في وثيقة 4211-1551 حول "إرشادات تركيب
."AK

 القسم 2: اختر موضع التركيب (تابع)

مهم
قبل تحديد موضع التركيب،

يرجى قراءة إرشادات التركيب كاملةً والنظر
بعناية للرسوم البيانية.

يوصى بشدة باستخدام مروحة طارحة تركب خارج
غرفة البخار من أجل إزالة البخار الزائد

من حمام البخار أو منطقة االستحمام

يوصى بشدة بتركيب مروحة طاردة
داخل غرفة البخار. سوف ينتج
عن ذلك فقدان الحرارة والبخار
من خالل مروحة طاردة ومنفذ.

قم بعزل جميع خطوط البخار وخطوط الصرف
داخل المنطقة المغلقة.

يجب توفير مساحة
ال تقل عن ست (6) بوصات لكل مولد بخار

من أجل الوصول للتوصيالت السلكية من خالل طرف 
التوصيالت السلكية المتحكمة.

يجب تزويد كل مولد بخار على األقل بخمس عشرة (15) 
بوصة عند.طرف األنبوبة.

يجب أن يكون هناك على األقل ست وثالثون (36) 
بوصة

أمام الغطاء المزود بفتحات تهوية
لكل مولد بخار من أجل الوصول في حالة الصيانة.

الرسم البياني 1: تصريح الخدمة

36 بوصة (0,9 م) حد أدنى
تصريح الخدمة

15 بوصة (380 مم)
تصريح الخدمة

حد أدنى

6 بوصات [150 مم] كحد أدنى
تصريح الخدمة

6 بوصات [150 مم] كحد أدنى
تصريح الخدمة

تحذير

! ال تضع صمام اإلغالق في خط البخار!
  يجب أن يكون الخط غير مقيٍد من مولد البخار في غرفة البخار! 

  للحد من خطر االنفجارات، يرجى عدم توصيل منافذ البخار ببعضها!
• ال يصلح للتركيب في األماكن المفتوحة.

• قم بحمايته ضد التجمد
• يجب أن تحدد موقع الوحدة بحيث يمكنك الوصول إليها عند الصيانة.

• لن يعمل مولد البخار بشكل صحيح إال إذا تم تركيبه بمحاذاة مستوى السهام التي تشير ألعلى.
• يجب توفير خط منفصل لكل مخرج بخار

• تجنب وجود مناطق غائرة أو عميقة حيث يمكن أن تتجمع فيها المياه وتسبب انسداًدا للبخار.|
• يجب عزل البخار الساخن بعيًدا عن مالمسة المستخدم. قم بتركيب رأس البخار لتجنب مالمسة البخار

  المحتملة من المستخدم.
• ال تقم بترکيب رأس البخار بالقرب من مقعد أو بطريقة تسمح بتنقيط البخار المكثف على المستخدم

  أو تقطيره عليه ألن هذا يعرضه لخطر االحتراق
• يجب تركيب صمام تنفيس الضغط بطريقة تقلل خطر االحتراق. 
• ال تقم بتصريف صمام الضغط أو مولد البخار في غرفة البخار! 

• قد يؤدي تصريف صمام تنفيس الضغط إلى غرفة البخار إلى خطر االحتراق!

ارجع إلى الرسوم البيانية التالية لمعرفة بعض األنظمة المقترحة (وبعض أنابيب البخار غير المسموح بها).
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المفضل

ظاهرة مع
مرشح اختياري
(غير مزود)

الرسم البياني 2

التركيب المفضل

الرسم البياني 3: خطوط المياه

الرسم البياني 4:  بعض خطوط الصرف النمطية

الرسم البياني 5: خطوط البخار النمطية
مهم

• يجب أن يكون ضغط المياه المدخل 20-100 رطل/بوصة مربعة (138-689 كيلو باسكال)
•  إذا كانت المولدات مركبة في مكان يصعب على مالك المنزل الوصول إليه، فيجب أن يكون صمام إغالق إمداد المياه موجوًدا 

  حيث يمكن الوصول إليه بسرعة في حاالت الطوارئ.
• ال تستخدم صمام قاعدة أو توصيلة قاعدة لصمام إيقاف المياه.

• نظف خط إمداد المياه قبل التوصيل النهائي.
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الرسم البياني 6a: مقبول

الرسم البياني 6b: غير مقبول

 القسم 4:  أعمال سباكة األنابيب الخاصة بالمولد (تابع)

 يجب أن يتم تركيب كافة أجزاء السباكة من قبل سباك مرخص وأن تكون متوافقة مع.القوانين المحلية والقومية.

    ارجع إلى إرشادات سباكة أنابيب المياه الموجودة في وثيقة إرشادات التركيب الفردي 4211-1551 للحصول على تفاصيل
    حول سباكة أنابيب المياه للمولدات الفردية في النظام لديك.

    قم بتركيب صمام تنفيس الضغط
     يجب أن يكون لكل مولد بخار صمام أمان للضغط الخاص به، 10 بي إس أي (رطل على البوصة المربعة) (69 كيلو باسكال). قم بتوصيل مدخل صمام تنفيس الضغط 

بمنفذه على المولد. يجب أن يكون الصمام في حدود 6 بوصات (150 مم) من خزان البخار. قم بسحب أنبوبة نحاس بطول 4/3 بوصة من الصمام إلى الصرف المناسب. 

   ال تقم بتوصيل منفذ الصمام بخط صرف المولد!  ال تقم بتوصيل منفذ الصمام بخط البخار!

الرسم البياني 7: خطوط البخار النمطية
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الرسم البياني 8:  تحديد موضع رؤوس البخار

12 بوصة حد أدنى
(305 مم)

18 بوصة حد أدنى
(46 مم)

12 بوصة حد أدنى
(305 مم)

18 بوصة حد أدنى
(46 مم)

6 بوصات حد أدنى
(150 مم)

12 بوصة حد أدنى
(305 مم)

12 بوصة حد أدنى
(305 مم)

مهم
يجب أن يتم لحام مدخل أنابيب البخار في

غرفة البخار ورأس البخار
لتجنب األضرار الناجمة

عن طريق تسرب البخار في الجدار.
يعد تركيب أنابيب البخار في الجدران المصنوعة من 

البالستيك، أو اإلكريليك، أو الراتينج،
أو األلياف الزجاجية أو

مواد مماثلة أمًرا بالغ األهمية. يؤدي السماح لألنابيب بلمس
المواد التي ال تتعدى قدرتها على تحمل 212 درجة 

فهرنهايت (100 درجة مئوية)
 أو أعلى إلى تلف هذه المواد.

إذا كان خط البخار في منطقة حيث
تقل درجة الحرارة فيها عن 40 درجة فهرنهايت 

(4 درجات مئوية)
أو إذا كان الخط بطول أكثر من 20 قدما (6 م)،
اعزل خط البخار للحصول على أفضل النتائج.

 القسم 5:  إرشادات التوصيل
1. التوصيل الكهربائي المبدئي

استخدم حجم ونوع أسالك كهربية وقواطع دوائر كهربائية صحيحة لتتوافق مع القواعد الكهربائية. اترك 4 أقدام (1،2 متر) من سلك الركود في مكان المولد للتوصيل النهائي. قم بتوصيل 
المولد بقاطع دائرة مخصص. 
2 التشطيب النهائي الكهربي

من على المولد، قم بتوجيه سلك اإلمداد النحاسي بتنفيس عن الضغط مناسب من خالل الثقب الذي يحمل عالمة (POWER ENTRY) إدخال الطاقة. قم بتوصيل أسالك اإلمداد بمجموعة 
طرفية للطاقة. ارجع إلى مخططات التوصيل السلكي لتحديد نقاط االتصال وتوصيل الوصالت الالزمة. يمكن تنويع التوصيالت لالستخدام إما أحادي الطور أو ثالثي الطور أو ثالثي 

الطور+متعادل. قم بتوصيل الطرف المؤرض باألرضي (البرغي األخضر). 

مالحظات: 
.AK14s و 208 و 240 فولت AK11s يتطلب اثنين من الدوائر الكهربية لـ 208 فولت  •

•  يجب أن يكون جهد اإلمداد الكهربي بمقدار 200V أو أعلى. ال بد من استخدام أنماط 240V مع قوة الفولت المتاحة إلى 240V (و 380 فولت - 415 فولت ~ 3 متعادل).
•  استخدم أسالك الكهرباء النحاسية فقط.! تعتبر جميع األسالك الخاضعة لمختبرات التأمين (UL) مدرجة، 300 فولت 75 درجة مئوية كحد أدنى، ما لم ينص خالف ذلك.

•   ال يشترط جهاز GFI من خالل مختبرات التأمين (UL) أو قانون الكهرباء الوطني (NEC). مع ذلك، يمكن تركيب هذا الجهاز إذا كان مطلوبًا من قبل القوانين المحلية أو المالك. 
يميل جهاز GFI إلى كونه مصدر إزعاج بسبب عنصر الشيخوخة لدى السخان.

3. توصيل المولدات ببعضها 
قم بتوصيل کابل التحکم من مقبس مولد البخار الرئيسي G1 أو G2 إلی المقبس الثانوي من نوع AK IN. قم بتكرار هذا عند تركيب مولد البخار الثالث، إذا أردت تركيبه.  مالحظة: 

نوصي بأن تكون أنظمة مولدات البخار بنفس القوة الكهربائية، وإذا لم تكن القوة متماثلة، فيجب أن تكون أكبر في المولد الرئيسي. انظر الرسم البياني أدناه.
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الرسم البياني 9:  توصيل المولدات
مولد البخار الرئيسي
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 القسم 6:  االختبار التشغيلي  بعد توصيل أجهزة التحكم والمولدات التابعة
بعد توصيل جهاز التحكم، وحساس درجة الحرارة ومولد (مولدات) البخار الثانوي بالمولد األساسي:

1. تأكد من أن الكهرباء والمياه مشغلة.
2.  اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف لدى جهاز التحكم. ينبغي الشعور بذبذبة ضوئية في جهاز التحكم وأن تضيء شاشة عرض جهاز التحكم. 

(انظر إرشادات التحكم المضمنة مع مجموعة التحكم)
3. يستغرق مولد البخار لبدء التشغيل 10 دقائق. سوف يختلف وقت بدء عمل كل مولد بخار عن اآلخر تبعًا لقوة كل مولد.

4. بمجرد بدء مولد بخار التشغيل، اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف. يجب أن يتوقف البخار؛ ال ينبغي أن يكون هناك أي تدفق للمياه.
5. اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف.

6.  في غضون دقيقة واحدة، يجب أن تخرج الوحدات البخار مرة أخرى. يجب أن تطلب المولدات أخذ المياه مرة كل دقيقتين أو أكثر وفقًا
لقوة الكهرباء. من الطبيعي لتدفق البخار خارج رأس البخار أن يبطأ لمدة تصل إلى 10 ثواٍن في كل مرة تطلب الوحدة فيها المياه.

7.  سيتم إيقاف تشغيل الوحدات تلقائيًا في غضون 60 دقيقة (أو الوقت المضبوط باستخدام جهاز التحكم K60 أو KT60). عند نفاذ الوقت، سيتوقف
البخار ويجب أال يكون هناك أي تدفق للمياه.

يعتبر النظام اآلن جاهًزا للتشغيل.

60m/24HR
NORM/EXT

°F/°C

4.  إعداد الوصالت االختيارية  
اضبط الوصالت الموجودة في مولد البخار األساسي كما هو موضح في إرشادات مولد البخار الفردي. 

يجب أن تكون مولدات البخار الثانوية لها وصالت مثبتة على مسمار واحد فقط ( انظر الرسم البياني على اليمين).
4.  توصيل أجهزة التحكم

يجب توصيل جميع أجهزة التحكم فقط بمولد البخاراألساسي. راجع إرشادات مولد البخار الفردي لمعرفة المتطلبات.

 القسم 5:  اإلرشادات التحذيرية (تابع)

للدعم الفني
صندوق بريد 2258

Woodinville, WA  98072
هاتف 1120-951-425-1

فاكس      1130-951-425
Support@amerec.com :البريد اإللكتروني


