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مقدمه:
محصوالت فوق العاده با كيفيت اخير شركت Resun با برگرفتن از تجارب با ارزش تيم Resun، همراه با طراحى 
منحصر به فرد كارشناسان ژاپنى توليد گرديده است. محصوالت Resun در عرصة توليدات آكواريومى با طراحى 
خاص و تكنيكى و همچنين آزمايشات جامع صورت گرفته بر روى محصوالت همواره پيشتاز مى باشد. اين شركت 
در زمينه توليدات آكواريومى بهترين محصوالت را با كارايى باال، طرز استفاده آسان و كيفيت فوق العاده عرضه مى 

كند.

مشخصات فنى:
ساخته شده از پالستيك ABS و آهن مرغوب

 كم مصرف و با دوام، مجهز به كمپرسور هواى با كيفيت با مارك پاناسونيك
 ايده آل براى آكواريوم هاى آب شور وشيرين و مجهز به تهويه اى از جنس تيتانيوم خالص ضد زنگ

 مجهز به نمايشگر دقيق درجه دما و سيستم كنترل هوشمند براى تغيير سرمايش به گرمايش به آسانى تنها با 
كمك 3 دكمه 

 داراى اسفنج فيلترى تعبيه شده در ورودى هوا با قابليت نصب و نظافت آسان به منظور جلوگيرى از ورود گرد و 
غبار و خروج حرارت باال

 داراى سيستم داخلى منحصر به فرد تخليه و پمپاژ آب با قابليت عمل تقطير آب به منظور خشك و تميز نگه داشتن 
قطعات داخلى چيلر

 با قابليت باز شدن درب زيرين دستگاه به منظور دستيابى آسان جهت راه اندازى و نگهدارى دستگاه

مـدل

CW1000P

C1000P

فركانس
ولتاژ

قـدرت قـدرت
سرمايش

قـدرت
گرمايش

حجم
مطلوب آب سـايز لولـه وزن ابعـاد سـايز بسته بندى

110V/60Hz

220V/50Hz
240V/60Hz

1HP

1HP

2700W

2700W

3000W 800L-1800L

800L-1800L

>2500L

>2500L

42KG

42KG

52X42.5X58.5(cm)

52X42.5X58.5(cm)

60X54X57(cm)

60X54X57(cm)

مشخصـات
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ابعاد و شكل ظاهرى دستگاه
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نحوه نصب ورودى و خروجى آب

1- اتصاالت را از كيف ابزار بيرون آوريد.

2- رابط و واشر را توسط سر پيچ به هم متصل نماييد.

3- رابط را به كمك سر پيچ در جاى خود محكم كنيد. 

pvc 4- لوله پروفيل به قطر بيرونى 33 ميلى متر را با چسب
به رابط متصل نماييد. 

 قبل از ورود آب از خشك شدن چسب اطمينان حاصل نماييد.
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نكات مهم قبل از راه اندازى دستگاه:
اطمينان حاصل نماييد كه شيلنگ ها و لوله هاى ورودى و خروجى به درستى نصب و هيچ گونه نشتى وجود نداشته 

باشد.
 اطمينان حاصل نماييد كه جريان آب به طور يكنواخت بدون هيچ گونه انسدادى در گردش باشد.

 اطمينان حاصل نماييد كه فركانس دستگاه با ولتاژ برق مصرفى مطابقت داشته باشد.
 از قرار دادن اشياء در مقابل دريچه ورودى هوا، تا فاصله حداقل 30 سانتى مترى و همچنين از قرار دادن اشياء 
مقابل دريچه خروجى گرما نيزتا فاصله حداقل 60 سانتى مترى خوددارى نماييد. در صورت قرار دادن چيلر در كابينت، 

آن را به تورى مشبك تجهيز نموده و يا يك فن كوچك در مقابل دريچه خروجى گرما تعبيه نماييد.
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تنظيم دمـا:

1- چيلر را به برق بزنيد و كليد on/off را در پشت دستگاه روشن نماييد. در اين 
صورت المپ نشانگر روشن شده و درجه دماى آب روى صفحه نمايش نشان داده مى 

شود. 

2- به منظور تنظيم دماى مناسب، دكمه set را فشار دهيد. براى افزايش دما دكمه   و براى كاهش دما دكمه 
را نگهداريد، دما را با 2 درجه اختالف تنظيم نماييد يعنى زمانى كه دستگاه در حالت سرمايش است، دماى آن را بايد 
2 درجه سانتى گراد كمتر از دماى واقعى آب آكواريوم تنظيم و در حالت گرمايش، دو درجه بيشتر از دماى واقعى آب 

تنظيم كرد.

به  خودكار  طور  به  دستگاه  و  دهد  مى  نشان  را  آب  دماى  نمايش  صفحه  تنظيمات،  از  ثانيه  گذشت6  از  پس   -3
عمل  گرمايشى  يا  سرمايشى  صورت  به  كه  كند  مى  تعيين  آب  واقعى  دماى  و  شده  تنظيم  دماى  مقايسه  دليل 
رنگ  سبز  دستگاه  روى  نشانگر  المپ  و  كند  مى  كار  به  شروع  تأخير  دقيقه   3 با  سيستم  سرمايشى  حالت  در  كند. 

مى شود ولى در حالت گرمايشى، المپ نشانگر روى دستگاه، قرمز رنگ مى شود.

4- هنگامى كه دستگاه در حالت سرمايش مى باشد المپ سبز رنگ مى شود و زمانيكه دماى آب از ميزان تنظيم شده 
افت مى كند، كمپرسور هوا متوقف مى شود يعنى سيستم از كار مى افتد و مجدداً زمانى كه دماى آب باال رفت، سيستم 
به منظور تثبيت شرايط دمايى با 2 درجه اختالف به طور اتوماتيك فعال مى شود. در واقع دستگاه، دما را با 2+ درجه 

اختالف بين دماى آب و دماى تعيين شده نگه مى دارد.

5- هنگامى كه دستگاه در حالت گرمايشى كار مى كند، المپ قرمز رنگ مى شود. زمانى كه دماى آب از ميزان تنظيم شده 
باالتر رفت به منظور تثبيت دما، بخارى متوقف مى شود پس از افت دماى آب، مجدداً بخارى براى تثبيت دماى آب فعال 

مى شود. به اين ترتيب دستگاه دما را با 2- درجه اختالف بين دماى آب و دماى تعيين شده نگه مى دارد.
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نحوه تميز كردن فيلتر هوا:

 ابتدا برق سيستم را قطع نماييد. (بسيار مهم) 
لبه هاى (سمت راست و چپ) دريچه ورودى هوا را به آرامى فشار دهيد و آن را باز كنيد، سپس فيلتر هوا را خارج 
نماييد. از آنجايى كه ابر فيلتر مواد زائد روى دريچه خروجى گرما را جذب مى كند، آن را حداقل ماهى يك بار تميز 

كنيد.  

ابر فيلتر را دريك ظرف آب، تميز كنيد و يا از جارو برقى استفاده نماييد.

درصورت عدم استفاده طوالنى مدت از چيلر، آب باقى مانده در شيلنگ را تخليه درصورت عدم استفاده طوالنى مدت از چيلر، آب باقى مانده در شيلنگ را تخليه 
و چيلر را در محل مناسبى نگهدارى كنيد.

نحوه تعويض تخته پشتى:

 هنگام استفاده از چيلر در حالت گرمايش، از صفحه مربوطه (طبق شكل زير) براى جمع كردن آب استفاده 
نماييد.

صفحه تجمع آب براى گرمايش پشت صفحه براى حالت سرمايش



 كليد برق، سوكت و صفحه نمايش را همواره 
خشك نگهداريد.

نكـات ايمنىنكـات ايمنى

كارشناس  يك  توسط  بايست  مى  دستگاه 
ماهر نصب شود.

از سيم ارت براى اتصال دو شاخه به برق 
استفاه نماييد تا از خطر برق گرفتگى جلوگيرى 

به عمل آيد. 

 از قرار دادن دستگاه به شكل سر و ته يا مايل 
كه به دستگاه آسيب مى رساند خوددارى نماييد. 
نامناسب  وضعيت  در  را  دستگاه  كه  صورتى  در 
قرار داده ايد آن را به محل مناسب انتقال دهيد 
و اجازه دهيد تا 20 دقيقه در وضعيت ساكن بماند 

سپس آن را روشن نماييد.

فقط از يك سوكت استفاده نماييد به عبارت 
ديگر هيچگاه از يك سوكت براى استفاده 
همزمان چندين دستگاه استفاده ننماييد.

باران،  خورشيد،  نور  از  دور  را  دستگاه 
مكان هاى مرطوب، و دور از آب و تراوش هر 

مايع ديگر قرار دهيد. 

از قرار دادن دستگاه در معرض حرارت يا 
دستگاه هاى حرارتى شبيه اجاق گاز خوددارى 

نماييد.

و  ارت  نماييد كه سيستم  اطمينان حاصل 
سوكت ايمن بوده و 4 تا 5 برابر جريان برق 

معمولى را تحمل مى كند.
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از  نبايد  پمپ  واتر  از  خروجى  آب  ارتفاع 
8 متر تجاوز نمايد در غير اين صورت شاهد 

نشتى يا آسيب دستگاه خواهيد بود.

هيچ گاه دستگاه را قبل ا ز اتمام نصب 
به برق نزنيد. از قرار دادن دست يا بدن 
در نزديكى دستگاه در حال كار،  خوددارى 

نماييد.

آب را قبل از ورود به دستگاه فيلتر نماييد 
تا از رسوب مواد زائد در تبادالت خروجى گرما 

جلوگيرى شود.

مقدار جريان آب را با داده هاى جدول 
فنى مطابقت دهيد. در غير اين صورت از 

تأثير خنك كنندگى كاسته مى شود.

از تماس دست خيس با پريز برق خوددارى 
نماييد.

دستگاه را روى سطح هموار و دور ازهرگونه 
تكان و لرزش قرار دهيد.

از قرار دادن مانع جلوى دريچه ورودى هوا 
خروجى  دريچه  پشت  از  و  متر  سانتى   30 تا 
خوددارى  متر  سانتى   100 تا  حداقل  گرما 
نماييد. (براى كسب اطالعات بيشتر به بخش 

نصب و راه اندازى دستگاه رجوع شود).

قبل از نظافت آكواريوم، دستگاه را از برق 
بكشيد. 
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موتور كمپرسـور
مـوتور فـن

سـوپاپ الكتـرو مغناطيسى
صفحه كنترل برق 

صفحه كليد
دمـاى آب

كلـيد با سيم دواليه
دو شـاخه نول

1

2

3

4

5

6

7

8

موتور كمپرسـور
مـوتور فـن

صفحـه كنتـرل بـرق
صفحه كليد

دمـاى آب
كلـيد با سيم دواليه

دو شـاخه نـول

1

2

3

4

5

6

7
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رفع نواقص:

 اگر چيلر فاقد مواد خنك كننده كافى بود، از يك تكنسين حرفه اى جهت راه اندازى بهينه سيستم استفاده كنيد. 
اطمينان حاصل نماييد كه اين مواد با ويژگى هاى روى برچسب مطابقت دارد.

هنگامى كه دما باال باشد يا ابر فيلتر كثيف شده باشد، به منظور تثبيت دما و نگهدارى از سيستم، كمپرسور خود به 
خود از كار مى افتد. بنابراين ابر فيلتر را تميز نماييد تا تهويه و تبادالت حرارتى بهتر انجام شود.

هنگامى كه صفحه نمايش خراب است و دستگاه كار نمى كند ابتدا از اتصال جريان برق به منبع اطمينان حاصل نماييد 
و در صورت عدم وجود مشكل، فيوز را كنترل نماييد زيرا حتماَ فيوز پريده است.

 در صورت مشاهده اختالف دماى واقعى آب با دماى مشخص شده روى LCD ، دما را با توجه به راهنمايى هاى زير 
تنظيم كنيد:

SET دكمه SET دكمه SET را 10 ثانيه نگهداريد تا به تنظيمات دمايى وارد شويد در اين صورت صفحه نمايش حرف "CA" را نشان 

LCD مى دهد سپس عالمت مى دهد سپس عالمت  را براى افزايش دما و عالمت  را جهت كاهش دما فشار دهيد تا دماى واقعى را روى
تنظيم نماييد. 10 ثانيه پس از تنظيمات، LCD دماى واقعى را نشان مى دهد.

 در صورت نمايش عالمت “E1”  روى LCD، لطفاَ سنسور حرارتى دما را تعويض نماييد.


