
 

 

 

 کدهای خطای انواع پکیج
 دهنده اخطار یکدها قیطر از یابی بیع

 ستونیآر جیپک

ARISTON (CLASS B/CLASS PREMIUM/GENUS 

PREMIUM/GENUS 36FF) 

 خطا کد مفهوم خطا کد

 1XX شیگرما مقدار 

 (حد دیکل) یحرارت دیکل شدن فعال 1 01

 آب فشار حسگر در خطا 1 02

03 1 
 C°7 اا شیبز NTC1 رفزت یدمزا شیافزاا سرعت :آب وجود ای گردش عدم
 (یمتوال بار سه یبرا) هیثان در

04 1 
 ایز NTC2برگشزت ایز رفزت یدمزا شیافزاا سزرعت: آب وجزود ای گردش عدم

NTC1 اا شیب C°20 هیثان در 

05 1 
 در C°55 اا شیبز برگشزت و رفزت یدمزا اخزتلل: آب وجزود ایز گردش عدم

 (یمتوال بار سه یبرا) هیثان

06 1 
 یبزرا) برگشزت یدمزا اا کمتزر C°10 رفزت یدمزا: آب وجزود ای گردش عدم

 (یمتوال بار سه

 برگشت یدما اا کمتر C°30 رفت یدما: آب وجود ای گردش عدم 1 07

 حداقل مقدار ریا به شیگرما مدار آب فشار افت 1 08

 3BAR اا شیب به ستمیس فشار شیافاا 1 09

 (شیگرما رفت) NTC1 در خطا 1 10

 (شیگرما برگشت) NTC2 در خطا 1 12

 (کوتاه اتصال با قطع) یرونیب حسگر در خطا 1 14

 کف اا شیگرما حسگر یقطع 1 16

 برگشت ای رفت حسگر یدما خواندن در خطا 1 18

1 P1 
 C°7 اا شیبز NTC1 رفزت یدمزا شیافزاا سرعت: آب وجود ای گردش عدم

 هیثان در

1 P2 
 در C°55 اا شیبز برگشزت و رفزت یدمزا اخزتلف: آب وجود ای گردش عدم

 هیثان



 

 

1 P3 رفت یدما: آب وجود ای گردش عدم C°10 برگشت یدما اا کمتر 

1 P4 کردن پر به ااین: شیگرما مدار آب فشار افت 

 2XXیبهداشت گرم آب مقدار 

 یمصرف NTC در اشکال 2 01

 یدیخورش رهیذخ منبع ینییپا یدما حسگر در اشکال 2 02

 رهیذخ منبع NTC در کالاش 2 03

 یدیخورش کلکتور حسگر در اشکال 2 04

 یدیخورش ستمیس یورود حسگر در اشکال 2 05

 یدیخورش کلکتور حد اا شیب شدن گرم 2 07

 یدیخورش کلکتور یدما بودن نییپا 2 08

 رهیذخ منبع حد اا شیب شدن گرم 2 09

 3XXیاصل برد 

 شینما صفحه برد در خطا 3 01

 شینما صفحه و یاصل برد نیب ارتباط در اختلل 3 02

 یاصل برد در خطا 3 03

 قهیدق 55 در مرتبه 5 اا شیب RESET دکمه دادن فشار 3 04

 یاصل برد در خطا 3 05,6,7

 4XXیجانب زاتیتجه 

 مودم عملکرد در اختلل 4 01

 مودم عملکرد در اختلل 4 06

 یاتاق حسگر در خطا 4 07

 5XXشعله صیشخت و احتراق 

 شعله وجود عدم 5 01

 گاا ریش بودن فعال امان در شعله صیتشخ عدم 5 02

5P1 (اول بار) شعله لیتشک در تیموفق عدم 

5P2 (دوم بار) شعله لیتشک در تیموفق عدم 

5P3 شعله نبودن کنواختی 

5P4 شعله شدن جدا تکرار مرتبه سه 

 6XXاحتراق محصوالت خروج/  هوا ورود 

 (باا احتراق محفظه نوع در) دود ترموستات شدن فعال 6 01

 (باا احتراق محفظه نوع در) دود ترموستات شدن فعال 6 02

 دود چیسوئ پرشر عملکرد عدم ای فن نییپا سرعت 6 04

 دود چیسوئ پرشر ماندن یباق فعال 6 07

6P1 دود چیسوئ پرشر شدن بسته در ریتاخ 

 فن شدن روشن امان در دود چیسوئ پرشر عملکرد عدم 612

 7XXینواح 



 

 

 2 هیناح یحرارت رفت حسگر شدن کوتاه اتصال ای باا 7 01

 2 هیناح یحرارت برگشت حسگر شدن کوتاه اتصال ای باا 7 02

 3 هیناح یحرارت رفت حسگر شدن کوتاه اتصال ای باا 7 03

 3 هیناح یحرارت برگشت حسگر شدن کوتاه اتصال ای باا 7 04

 2 هیناح در دما حد اا شیب شیافاا 7 06

 

 ARISTON (EGIS)( سیاج مدل) ستونیآر جیپک

 :است لیذ شرح به اشکال وجود بر لیدل دما، نشانگر یهاLED شدن زن چشمک

 خطا کد خطا کد مفهوم

   90 80 70 60 50 40 

      * *  (حد دیکل) یحرارت دیکل شدن فعال

  * *     * شیگرما مدار آب فشار افت

   * *    * یمرکا شیگرما حسگر یخراب

  *  *    * یبهداشت گرم آب حسگر یخراب

    *    * EEPROM یخطا

 و بزززرد نیبززز ارتبزززاط یبرقزززرار در خطزززا

 استفاده مورد یجانب یها واسطه
*   *     

 اا شیبز RESET دکمزه دادن فشار تعداد
 مرتبه 5

*   * * * * * 

    *   *  برد یداخل یخطا

       *  ان جرقه خودکار عملکرد در خطا

  * * *    * شعله صیتشخ الکترود یخراب

   * * *   * کنواختی شعله نبود شعله، در نقص

 (CF)دود حسگر شدن فعال 

(FF/ چیسوئ پرشر در خطا) 
*        

 

  



 

 

 ARISTON (GENIA MAXI( )یاماکسیگن مدل) ستونیآر جیپک

 :است ریز شرح به اشکال وجود بر لیدل دما، رنشانگ یهاLED شدن زن چشمک

 خطا کد خطا کد مفهوم

 80 70 60 50 40 30 

      * .(است کرده عمل حد دیکل) دما حد اا شیب شیافاا

     * * شعله صیتشخ ای لیتشک عدم

 روشززن اول مرحلززه) یادگ خیضززد سززتمیس شززدن فعززال
 (پمپ شدن

*  *    

 روشززن دوم حلززهمر) یادگ خیضززد سززتمیس شززدن فعززال

 (مشعل و پمپ شدن
 * *    

 و رفزززت یحسززگرها نیبزز اخزززتلف) آب مززدار ینشززت

 (C°40 اا شیب یاصل برگشت
* * *    

 و رفزززت یحسززگرها نیبزز اخزززتلف) آب مززدار ینشززت
 (C°10 اا شیب یاصل برگشت

   *   

   *  *  یبهداشت گرم آب هیثانو NTC مدار بودن باا

   *  * * رفت آب یاصل NTC مدار بودن باا

   * *  * برگشت آب یاصل NTC مدار بودن باا

 «کوتزززاه اتصزززال»برگشزززت آب یاصزززل NTC مزززدار

 .است
 * * *   

 مشزززعل کزززردن کززار امزززان در احتززراق یبزززرا تززلش
 .(شود یم قطع اتیعمل نیح در شعله حسگر مدار)

 *   *  

 یارتبززاط کابزل ایز یاصززل بزرد A 1/25 وایزف یخطزا
 آن

  *  *  

 چیسززوئ پرشزر اتصزال) فزن توسزط هزوا انیزجر دننبزو

 کزار فرمزان صزدور اا قزهیدق کیز گذشت اا پس دود
 (نشده برقرار هنوا فن کردن

*  *  *  

  *  * *  دود چیسوئ پرشر یخطا

  * *   * گرم آب NTC مدار بودن باا

  * *   * .است «کوتاه اتصال» گرم آب یاصل NTC مدار

  * *  * * (C°80 اا شیب) تانک داخل حد اا شیب یدما

 *      برد دو نیب ارتباط یبرقرار در اشکال

 

  



 

 

 FFلوکس سوپر سیساتیا جیپک

 .است ثابت روشن چراغ مفهوم به ** و زن چشمک چراغ مفهوم به * عالمت

 خطا کد خطا کد مفهوم

   90 80 70 60 50 40 

      ** **  شیگرما مدار یدما حد اا شیب شیافاا

 * *      * اخطار - یکاف آب ردشگ عدم

 ** **     **  یکاف آب گردش عدم

 حسزگر مزدار کوتزاه اتصزال ایز اتصزال عزدم
 یمرکا شیگرما مدار آب رفت یدما

*    * *   

 حسزگر مزدار کوتزاه اتصزال ایز اتصزال عزدم

 یمرکا شیگرما مدار یآ برگشت یدما
*   * *    

    *    * کنترل پانل با یاصل برد ارتباط در خطا

 * * * * *   * مرتبه 5 اا شیب یا RESET دیکل ادن

    **    ** یاصل برد یخطا

     **   ** یاصل برد یخطا

 *  *  *   * شعله لیتشک یبرا تلش نیاول در خطا

  * *  *   * شعله لیتشک یبرا تلش نیدوم در خطا

       **  شعله صیتشخ عدم

 ریشز کزه یحزال در شزده داده صیتشزخ شعله
 .است بسته گاا

*    * * *  

   * * *   * شعله اشیخ لیدل به شعله قطع

 یخطزا) یخروجز یگااها خروج در نقص
 (هوا چیسوئ پرشر

**        

 

  



 

 

 (NEWSTAR 26FF & MEHR 26FF مدل)  سیساتیا جیپک

 خطا کد مفهوم خطا کد

E1 شیگرما مدار آب فشار افت 

E2 شعله صیتشخ ای لیتشک عدم 

E3 در اشکال NTC یشیگرما 

E4 در اشکال NTC یمصرف 

E6 دود چیسوئ پرشر یخطا - دودکش انسداد 

E7 (یحرارت دیکل شدن فعال) شیگرما مدار یدما اا شیب شیافاا 

E8 شینما صفحه برد با یاصل برد ارتباط یبرقرار عدم 

E9 جامپر محل S4 دیده رییتغ را. 

EE است شده جا جابه یاصل برد یرو بر رجامپ ای و چییسو پید. 

 شینمزا صزفحه یرو بزر MPA حسزب بزر  شیگرمزا مدار فشار مشاهده صورت در :توجه

 .دیکن خارج را شینما صفحه یرو جامپر ،BAR به آن رییتغ و

 

 ELEXIA مدل اتوریراد رانیا جیپک

 دما نشانگر یهاLED شدن زن چشمک

 خطا کد مدل خطا کد مفهوم

 CF 80 70 60 50 40 30 

      * CF (حد دیکل) C°105 حرارتب دیکل شدن فعال

 و C°85 اا شیبزز بززه دمززا حززد اا شیبزز شیافززاا
 C°105 اا کمتر

CF 
 *     

     * * CF کار نیح یابی شعله

    *   CF هیاول تست نیح یابی شعله

    *  * CF پمپ شدن روشن با ییادا خی

    * *  CF مشعل شدن روشن با ییادا خی

NTC آن مززدار) دارد اشززکال یمصززرف گززرم آب 

 (.است باا

CF 
*   *   

 NTCآن مززدار) دارد اشززکال یمصززرف گززرم آب 

 (.است کوتاه اتصال

CF 
 *  *   

NTC (.است باا آن مدار) دارد اشکال شوفاژ CF * *  *   

 NTCآن اتصززززال  مززززدار) دارد اشززززکال شززززوفاژ

 (.است کوتاه

CF 
  * *   

  *    * CF .است شده عالف دود حسگر



 

 

 یدمزززا یولززز شززده فعزززال C°105 یحرارتززز دیززکل
 .است یعیطب NTC سطوت شده یریگ اندااه

CF 
* *   *  

  * * *  * CF .است گرفته رسوب یمصرف آب مبدل

 

 (فن بدون)  MX2-24CFمدل اتوریراد رانیا جیپک

 دما نشانگر یهاLED شدن زن چشمک

 خطا کد خطا کد مفهوم

 80 70 60 50 40 30 

      * C°105 یحرارت دیکل شدن فعال

     * * شعله صیتشخ عدم

    *  * پمپ شدن روشن با ییادا خی

    * *  مشعل و پمپ شدن روشن با ییادا خی

    * * * ستمیس در آب گردش عدم

   *    مدار در آب کمبود

 NTCبزاا آن مزدار) دارد اشزکال شزوفاژ برگشت مدار 

 (.است
* *  *   

 NTCآن مزززدار) دارد اشزززکال شزززوفاژ برگشزززت مزززدار 

 (.است کوتاه اتصال
  * *   

 NTCبززاا آن مززدار) دارد اشززکال شززوفاژ رفززت مززدار 
 (.است

*  * *   

 NTCاتصزال آن مزدار) دارد اشزکال شوفاژ رفت مدار 
 (.است کوتاه

 * * *   

  *    * .است هشد فعال دود حسگر

  *   *  کار نیح شعله صیتشخ عدم

  *  *   A5.25 وایف در اشکال

  * * * * * کنترل برد با شینما صفحه ارتباط در اشکال

 *      یاصل برد با ارتباط اشکال

 

  



 

 

 (دار فن)  MX2-24FFمدل اتوریراد رانیا جیپک

 دما نشانگر یهاLED شدن زن چشمک

 خطا کد خطا کد مفهوم

 80 70 60 50 40 30 

      * (حد دیکل) C°105 یارتحر دیکل شدن فعال

     * * شعله صیتشخ عدم

    *  * پمپ شدن روشن با ییادا خی

    * *  مشعل و پمپ شدن روشن با ییادا خی

    * * * ستمیس در آب گردش عدم

   *    .دارد اشکال شوفاژ مدار در آب گردش

NTC بزاا آن مزدار) دارد اشزکال شزوفاژ برگشت مدار 

 (.است
* *  *   

NTC آن مزززدار) دارد اشزززکال شزززوفاژ برگشزززت مزززدار 

 (.است کوتاه اتصال
  * *   

NTC بززاا آن مززدار) دارد اشززکال شززوفاژ رفززت مززدار 
 (.است

*  * *   

NTC اتصزال آن مزدار) دارذ اشزکال شوفاژ رفت مدار 
 (.است کوتاه

 * * *   

  *   *  کار نیح شعله صیتشخ عدم

  *  *   1.25A وایف در اشکال

  *  *  * .است قطع دود چیسوئ پرشر یول است روشن فن

  *  * *  است وصل دود چیسوئ پرشر یول است خاموش فن

  * * * * * کنترل برد با شینما صفحه ارتباط در اشکال

 *      یاصل برد با ارتباط اشکال

     *  .است گرفته رسوب یمصرف آب مبدل

 

  



 

 

 B24CF/B24FF/BM24CF/BM24FF  مدل اتوریراد رانیا جیپک

 دما نشانگر یهاLED شدن زن چشمک

 خطا کد خطا کد مفهوم

 80 70 60 50 40 30 

 * *     .است وبیمع کیالکترون برد

      * (حد دیکل) C°105 یحرارت دیکل شدن فعال

 و C°89 اا شیبزز بززه شیگرمززا مززدار یدمززا شیافززاا
 C°105 اا کمتر

 *     

     * * شعله صیتشخ عدم

    *  * پمپ شدن روشن با ییادا خی

    * *  مشعل و پمپ شدن روشن با ییادا خی

 NTCبزززززاا آن مزززززدار) دارد اشزززززکال یمصزززززرف آب 
 (.است

*   *   

NTC اتصزززال آن مزززدار) دارد اشزززکال یمصزززرف آب 
 (.است کوتاه

 *  *   

NTC (.است باا آن مدار) دارد اشکال شوفاژ مدار * *  *   

NTC اتصزززال آن مزززدار) دارد اشزززکال شزززوفاژ رمزززدا 
 (.است کوتاه

  * *   

 یدمززززا یولزززز شززززده فعززززال C°105 یحرارتزززز دیززززکل

 .است یعیطب NTC توسط شده یریگ اندااه
* *   *  

  *   *  مدار در آب کمبود

  *    * شده فعال دود حسگر

  *  *  * .است قطع دود چیسوئ پرشر یول است روشن فن

  *  * *  .است وصل دود چیسوئ پرشر یول است خاموش فن

 

  



 

 

 K , Z یسر یاتورهایراد رانیا وL24 (FC , FF)  اتوریراد رانیا بیع شرح

 کد جیپک مدل بیع شرح

 بزاا آن مزدار) باشزد یمز قطع حالت در آب چیسوئ پرشر

 (.است
CF, FF E1 

 CF , FF E2 کار نیح( ونی) یابی شعله بیع

 قطزززع) اسزززت هکزززرد عمزززل C°105 یحزززد ترموسزززتات

 (.است
CF , FF E8 

 CF E10 (.است قطع دودکش ترموستات) طیمح به دود نشت

 CF , FF E12,E30,E99 .است وبیمع یکیالکترون برد

 CF , FF E31 (.کوتاه اتصال) دارد اشکال شوفاژ مدار ستوریترم

 CF , FF E32 (.باا مدار) دارد اشکال شوفاژ مدار ستوریترم

 اتصزززال) دارد اشزززکال یمصزززرف گزززرم آب سزززتوریترم
 (.کوتاه

CF , FF E41 

 CF , FF E42 (.باا مدار) دارد اشکال یمصرف گرم آب ستوریترم

 تیوضززع در هزوا چییسززو پرشزر امززا اسزت خززاموش فزن
 .باشد یم وصل

FF E50 

 تیوضززع در هززوا چییسززو پرشززر امززا اسززت روشززن فززن
 .باشد یم قطع

FF E51 

 یدمزا یولز سزتا کزرده قطع C°105 یحد ترموستات

 .است یعیطب ستوریترم توسط شده یریگ اندااه
CF , FF E81 

 و C°89 اا بززارتر اسززت شزده گززرم حزد اا شیبزز جیپکز

 .C°105 اا کمتر
CF , FF E88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:E24CF - M24CF - E 24 FF - M 24 FF یابی پکیج ایران رادیاتور مدل عیب  

 حل راه علت اشکال

 .شود ینم روشن جیپک
 

 
 

 

 .ندارد وجود گاا
 .برق وجود ندارد

 انجام را رام یها یبررس

 .دیده
 برق، دیکل آب، گاا،)

 .(  و واهایف

 گاا لوله در هوا وجود
 یطورن یخاموش هنگام

 .افتد یم اتفاق مدت

 .دیکن میتنظ را ترموستات یاتاق ترموستات قطع

 رنگ قرما چراغ دستگاه کارکرد در اشکال وجود هنگام

 با اگر. شود یم روشن یمنیا قطع به مربوط( 25 شماره)
 دینگرد برطرف اشکال مجدد یانداا راه دکمه دادن فشار

 .دیینما مراجعه مجرب نیسیتکن به

 دکمه. دیینما صبر قهیدق چند

 فشار را مجدد یانداا راه
 خاموش قرما چراغ دیده

 مجدد اشتعال مرحله و شده
 .شود یم آغاا

 شیگرما مدار در صدا
 ای و ستمیس در هوا وجود
 کم فشار

 یریهواگ را شیگرما مدار

 آن کردن پر با و. دیینما

 .دیبر بار را فشار

 گرم تابستان در اتورهایراد

 .شود یم

 صورت به آب چرخش

( فونیترموس یروین) یعیطب
 اتورهایراد در

 و رفت یرهایش تابستان در
 دیببند را اتورهایراد برگشت

 ماسر فصل شروع در و
 .دیکن باا را ها آن

 جززدول طبززق دمززا شززگرینما یهززا چراغ شززود جززادیا یرادیززا جیپکزز دسززتگاه سززتمیس در اگززر

 .انند یم چشمک

 کد جیپک مدل بیع شرح

 30 40 50 60 70 80  .است وبیمع کیالکترون برد

 کزززرده عمزززل C°105 یحزززد ترموسزززتات

 (.است قطع) است
CF , FF     * * 

 اا بزارتر اسزت هشد گرم حد اا شیب جیپک

C°89 اا کمتر و C°105. 
CF , FF *      

     *  CF , FF کار نیح( ونی) یابی شعله بیع

     * * CF , FF روشن پمپ با ییادا خی

    *  * CF , FF روشن مشعل با ییادا خی

 دارد اشززکال یمصززرف گززرم آب سززتوریترم

 (.باا مدار)
CF , FF  * *    

   *   * CF , FF دارد اشززکال یفمصززر گززرم آب سززتوریترم



 

 

 (.کوتاه اتصال)

 مزدار) دارد اشزکال شوفاژ مدار ستوریترم
 (.باا

CF , FF  *  *   

 دارد اشزززززکال شززززوفاژ مزززززدار سززززتوریترم
 (.کوتاه اتصال)

CF , FF * *  *   

 کززززرده قطزززع C°105 یحزززد ترموسزززتات

 توسززط شززده یریگ انززدااه یدمززا یولزز اسززت
 .است یعیطب ستوریترم

CF , FF   * *   

 قطزززززع تیوضزززززع در آب چیسزززززوئ پرشزززززر
 (.باا مدار. )باشد یم

CF , FF * *   *  

 دودکززش ترموسززتات) طیمحزز بززه دود نشززت

 (.است قطع
CF  *   *  

 در هزوا چیسزوئ پرشزر امزا است روشن فن

 .باشد یم قطع تیوضع
FF *    *  

 هززوا چیسززوئ پرشززر امززا اسززت خززاموش فززن
 .باشد یم وصل تیوضع در

FF *  *  *  

 

 BAXI (LUNA-3) یباکس جیپک

 مفهوم کد خطا کد خطا

E01 گاا فشار افت - یورود گاا یینارسا 

E02 (حد دیکل) یحرارت دیکل شدن فعال 

E03 دود چیسوئ پرشر یخطا - دودکش انسداد 

E05 عملکرد یخطا NTC ،حد اا شیب شیافاا ش،یگرما مدار انسداد شوفاژ 

 شیگرما مدار یدما

E06 عملکرد یخطا NTC یمصرف مدار یدما حد اا شیب شیافاا ،یمصرف 
 دستگاه به آب دنینرس و

E10 شیگرما مدار آب فشار افت 

E11 ای کف اا شیگرما یها ستمیس در دستگاه حد ترموستات عملکرد عدم 
 نییپا یدما با ییگرما یها ستمیس

E25 آب گردش عدم علت به دما حد اا شیب شیافاا 

E31 یطیمح ترموستات و تالیجید شگرینما صفحه ،لپان نیب ارتباط قطع 

E35 شعله صیتشخ ای لیتشک عدم 

 

  



 

 

  ECO3 - BAXI جیپک ستمیس یهشدارها

 نقص نوع خطا کد

E01 
 ادن، جرقه اا پس شعله شدن روشن عدم ،یان جرقه ستمیس یخطا

 جرقه الکترود یخراب با  گاا دنینرس

E02 
 دما معمول ریغ رفتن بار لیبدل درجه ۵۹ حد ترموستات عملکرد

 .(گردد ستیر مجددا دستگاه)

E03 مدل دودکش ترموستات عملکرد) دودکش یینارسا I 

E05 
 به فشار انتقال یها لوله انسداد ای دودکش چیکروسوئیم یینارسا

 (FI مدل) چیکروسوئیم

E06 
 مکش ریمس انسداد با یبرق ریش به تااه یهوا انتقال لوله یینارسا
 (FI مدل) دودکش

E10 یشهر آب قطع ای دستگاه ییگرما ستمیس آب فشار بودن نییپا 

E25 شوفاژ ریمس انسداد ای رکورتوریس پمپ عملکرد عدم 

E35 شعله کنترل ونی به رام حرارت دنینرس و هیاول شعله کمبود 

 

  



 

 

 رانیا گرم یوارید جیپک خطا رفع روش و یمنیا نقص اعالم یکدها

 میقد استانبول -فالکه -مکیبا -نوتا -وستن -رانیا گرم -یباکس

 در ییخطزززا اگززر یگرامزز کننده مصزززرف :خطددا رفددع روش و یمندددیا نقددص اعددالم یکدددها

 میتنظز یبزرا. کنزد یمز اعزلم را خطزا کزد کیز شزگرینما صزفحه شزود، جادیا دستگاه عملکرد

 خزاموش حالزت در سسزپ د،یزدار نگزه هیزثان دو حزداقل مزدت به R یرو را ولوم جیپک مجدد

 .دیینما روشن دستگاه یامستان حالت یرو بعد و

 کد
 خطا

 خطا اصالح جهت در الزم اقدامات خطا شرح

E01 

 

خطای 

 فشار گاا

 رفع عدم صورت در و دیبگذار R یرو هیثان ۲  حداقل را ولوم -
 :دیکن کنترل را ریا موارد خطا

 جیپک اا قبل گاا یدست ریش بودن باا و گاا انیجر یبررس -
 رابط یها کابل و جرقه ترانس حیصح عملکرد یبررس -

 جرقه الکترود بودن میتنظ -
 اتصال اا شدن مطمئن و شعله صیتشخ ونی لهیم بودن میتنظ -

 رابط یها میس حیصح
 یورود برق نول و فاا ییجا جابه -

 حداقل شعله مقدار میتنظ و گاا ریش اا بعد گاا فشار یبررس -
 گاا ریش یاصل نیبوب کارکرد حیصح عملکرد -

 یکنترل برد حیصح عملکرد -

E02 

طا توسط خ

حسگر 
ترموستات 

ایمنی 
ه دصادر ش

 .است

 رفع عدم صورت در و دیبگذار R یرو هیثان ۲ حداقل را نشانگر -
 :دیکن کنترل را ریا موراد خطا

 پمپ حیصح عملکرد -
 حد ترموستات حیصح عملکرد -

 یرجدا ترموستات حیصح عملکرد -
 پس یبا حیصح کارکرد آن دنبال به و شیگرما ریمس بودن باا -

 خودکار
 یاصل مبدل یگرفتگ -

 مدورر نیبوب و گاا ریش حیصح عملکرد -



 

 

 
 

 
 

E03 

خطا توسط 

کننده  کنترل
فشار 

دودکش 
پرشر )

( سوئیچ
صادر شده 

 .است

 :دیکن کنترل را ریا موارد خطا رفع عدم صورت در -

 فن عملکرد صحت -
 فشار اختلف یونتور و بودن سالم حتص -

 فن پرشر درست عملکرد -
 اختلف یونتور به فن پرشر رابط یها لنگیش حیصح اتصال -

 فشار
 دودکش نبودن مسدود -

 یکنترل برد عملکرد صحت -

 
 

E05 

خطززززززززززززای 

حسزززززززززززگر 
NTC 

حزززززززززرارت 
 مرکای

 :دیکن کنترل را ریا موارد خطا رفع عدم صورت در -

 یارجد NTC بودن سالم -
 پمپ حیصح عملکرد -

 یمرکا حرارت ستمیس در آب گردش ریمس نبودن مسدود -
 یکنترل برد عملکرد صحت -

 

 
 

E06 

خطای 

حسگر 
NTC  آب

گرم 
 مصرفی

 :دیکن کنترل را ریا موارد خطا رفع عدم صورت در -
 یمصرف گرم آب NTC بودن سالم -

 هیثانو مبدل نبودن مسدود -
 (فلومتر) سرد آب یورود سوپاپ حیصح عملکرد -

 فلومتر یکیالکترون حسگر حیصح عملکرد -
 کنترل برد عملکرد صحت -

E10 
کم بودن 

 فشار آب

 به. باشد شده مشخص مقدار به که دیکن کنترل را ستمیس فشار -

 ریا موارد خطا رفع عدم صورت در و دیکن مراجعه راهنما دفترچه
 :دیکن کنترل را

 پرکن ریش حیصح عملکرد -
 یشهر یکش لوله آب فشار بودن سبمنا -

 آب چیسوئ پرشر حیصح عملکرد -



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

E35 

خطای 

 شعله

 رفع عدم صورت در و دیبگذار R یرو هیثان ۲ حداقل را نشانگر -
 :دیکن کنترل را ریا موارد خطا

 جیپک اا قبل گاا یدست ریش بودن باا و گاا انیجر یبررس -
 رابط یها کابل و جرقه ترانس حیصح عملکرد یبررس -

 جرقه الکترود بودن میتنظ -
 اتصال اا شدن مطمئن و شعله صیتشخ ونی لهیم بودن میتنظ -

 رابط یها میس حیصح
 یورود برق نول و فاا ییجا جابه -

 حداقل شعله مقدار میتنظ و گاا ریش اا بعد گاا فشار یبررس -
 گاا ریش یاصل نیبوب کارکرد حیصح عملکرد -

 یکنترل ردب حیصح عملکرد -

 ان جرقزززه ارت و برنززد یفزززیکث ان، جرقززه الکتزززرود اا ها دسززتگاه نیزززا بززه مربزززوط 04 کززد

 .باشد یم

  



 

 

 دیجد استانبول و مون و سان یها مدل کن یبا جیپک

 خطا کد مفهوم خطا کد

E01 شعله صیتشخ ای لیتشک عدم 

E02 انسزداد و فزن بزدون یها مزدل در دود ترموسزتات حد دیکل یخطا دودکش، انسداد 
 دار فن یها مدل در دود چیسوئ پرشر یخطا و دودکش

E03 عملکرد یخطا NTC یاصل مبدل یگرفتگ رسوب ای و شوفاژ 

E04 عملکرد یخطا NTC یمصرف 

E05 (است حداقل شعله) گاا ریش مدورتور در اشکال. 

E06 اا شیب به دما حد اا شیب شیافاا C°90 

E07 آب گردش عدم ای و پمپ در اشکال 

E08 شیگرما مدار آب فشار افت 

E09 یحرارت دیکل شدن فعال 

 

 پالس الین مدل کن یبا جیپک

 دما نشانگر یهاLED شدن زن چشمک

 خطا مفهوم خطا کد

 LED 30 ان شدن چشمک
 مبدل یگرفتگ رسوب ای و شوفاژ NTC عملکرد یخطا

 یاصل

 یمصرف NTC عملکرد یخطا LED 40  ان شدن چشمک

 شیگرما مدار آب فشار افت LED 50دنان ش چشمک

 LED 60ان شدن چشمک

 در دود ترموستات حد دیکل یخطا - دودکش انسداد

 پرشر یخطا - دودکش انسداد و فن بدون  یها مدل
 دار فن یها مدل در دود چیسوئ

 C°90 اا شیب به دما حد اا شیب شیافاا LED 70ان شدن چشمک

 شعله صیشخت ای لیتشک عدم LED 80ان شدن چشمک

 30+40ان شدن چشمک

LED 
 .(است حداقل شعله) گاا ریش مدورتور در اشکال

 60+80ان شدن چشمک
LED 

 آب گردش عدم ای و پمپ در اشکال

 

  



 

 

 گاز مریا جیپک

 خطا کد مفهوم خطا کد

 شعله لیتشک عدم 01

 (حد دیکل) یحرارت دیکل شدن فعال 02

03 
 پرشزر شزدن فعزال عزدم دار فزن مدل در ،شده فعال دود حسگر فن بدون مدل در
 دود چیسوئ

 حد حسگر و( حد دیکل) یحرارت دیکل شدن فعال 04

 شوفاژ NTC در اشکال 05

 یمصرف NTC در اشکال 06

 RESET تعداد حداکثر 08

 شیگرما مدار آب فشار کمبود 10

 (دهد ینم یانداا راه اجااه دود چیسوئ پرشر) دود هیتخل در اشکال 11

 کانکتورها اتصال در اشتباه ای و یکیالکترون برد یخراب 15

 شعله صیتشخ عدم 20

 پانل کنترل یها دکمه یخراب 24

 شیگرما مدار آب گردش در اشکال 27

 یاتاق ترموستات ستمیس در اشکال 31

 ولت ۰۸۱ اا کمتر به یورود ولتاژ افت 37

 گاا انیرج وصل و قطع ای باد واش اثر در شعله شدن خاموش 38

 38 کد حد اا شیب تکرار علت به جیپک شدن خاموش 43

 

  



 

 

 BENESSERE PRO مدل بوتان جیپک

 خطا کد مفهوم خطا کد

 حسگر یخراب شعله، لیتشک عدم ای گاا بودن قطع 10

 (C°105 حد دیکل) یحرارت دیکل شدن فعال 20

 دود ترموستات شدن فعال 22

 شیگرما مدار آب فشار افت * 41,40

 آب فشار حسگر یخراب 42

 کنترل برد یخراب**   59تا  51

 یمصرف NTC در اشکال 60

 شوفاژ NTC در اشکال 71

 شدن روشن یانفجار 11

 مشعل یرو حسگر قطع ای یخراب 21

 یمنیا دیکل و فن یخراب 30

 قهیدق ۰ اا قبل دود یمنیا دیکل و فن یخراب 31

 قهیدق ۰ اا شتریب آب فشار بودن نییپا 40

 قهیدق ۰ اا کمتر آب فشار بودن نییپا 41

VV یخراب NTC موجود صورت در کف اا شیگرما 

 

 اا پزس و ۱۰ کزد قزهیدق ۰ مزدت بزه بزار 0.5 اا کمتزر بزه شیگرمزا مزدار آب فشار افت با *

 .گردد یم ظاهر ۱۱ کد آن

 در کزه تاسز کنتزرل بزرد یمزدارها اا یکزی یخرابز بزه مربزوط هرکدام ۹۵ تا ۹۰ یکدها **

 .شود یم ضیتعو برد صورت هر

  



 

 

 ROMA2 , 28KIS مدل بوتان جیپک

 عالمت مفهوم
 شگرینما یرو بر شده مشخص عالمت

 تالیجید

 OFF خاموش تیوضع

 A01 مشعل شدن روشن در اشکال وجود

 A02 یحرارت دیکل شدن فعال

 اا بعزد( دود  چیسزوئ پرشر) دود هیتخل در اشکال
 قهیدق ۰۱

A03 

 A04 شیگرما مدار آب ارفش افت

 A06 یمصرف NTC در اشکال

 A07 شوفاژ NTC در اشکال

 ارسززال اا قبززل حسززگر توسززط شززعله شززدن حززس
 گاا ریش به کنترل برد یسو اا فرمان

A11 

 مزززززدار حزززززداکثر و حزززززداقل یکزززززیالکتر  میتنظززززز
 شیگرما

ADJ 

 88Cان  چشمک .است یان جرقه حال در دستگاه

 قبززل( دود چیسززوئ رشززرپ) دود هیززتخل در اشززکال
 قهیدق ۰۱ اا

 ان چشمک

 ان چشمک آب فشار حداقل یمنیا دیکل شدن فعال

 P گرم آب عیسر نیتام حالت بودن فعال

 Pان  چشمک عیسر شیگرما نیتام جهت خواست در

  خارج طیمح یدما حسگر اا استفاده

 60C یمصرف گرم آب حالت در دستگاه عملکرد

 80C یشیگرما گرم آب حالت در دستگاه عملکرد

  یادگ خیضد ستمیس شدن فعال

  .(است روشن مشعل) شعله وجود

 

  



 

 

 CALDA VENEZIA مدل بوتان جیپک

 یزن چشمک مختلف یها فرکانس با پانل یرو موجود LED تنها رنگ رییتغ

 رنگ

LED 
 مفهوم زن چشمک نوع

 سبا
 

 
 

 

 

 .است شنرو مشعل و عملکرد یعاد طیشرا در دستگاه روشن ثابت

ثانیه روشن  5
 ثانیه خاموش 5

 و است تابستانه حالت در تیوضع انتخاب دیکل. 1

 .ستین یمصرف گرم آب یبرا یدرخواست
( موقت خاموش) وسط حالت در تیوضع انتخاب دیکل. 2

 .دارد قرار

 ثانیه روشن/ 5

 ثانیه خاموش/ 5

 دهیرس نظر مورد یدما به شیگرما تیوضع در دستگاه. 1
 .است مشعل مجدد شدن روشن انتظار در و

 بار ۹/۱اا کمتر به شیگرما مدار فشار افت صورت در. 2

 ثابت قرما سپس و قهیدق ۰۱ مدت تا
 تا دود چیسوئ پرشر ای دود هیتخل در اشکال صورت در. 3

 ثابت قرما سپس و قهیدق ۰۱ مدت

ان  چشمک

 سریع

 رقرا( سارا) میتنظ خود محدوده در شیگرما ومتریپتانس

 .دارد

 ارد

 

 یمصرف NTC در اشکال وجود روشن ثابت

 ان چشمک
 CHIMNEY) توان حداکثر تیوضع در دستگاه

SWEEP) 

 

 قرما
ثانیه روشن  5
 ثانیه خاموش 5

 (C°105 حد دیکل) یحرارت دیکل شدن فعال

 روشن ثابت

 :ریا لیدر به دستگاه شدن بلوکه
 شعله صیتشخ ای لیتشک عدم. 1

 شوفاژ NTC در اشکال. 2
 قهیدق ۰۱ اا پس دود هیتخل ستمیس در اشکال. 3

 اا پس بار ۹.۱ اا کمتر به شیگرما مدار فشار افت. 4
 کنترل برد و قهیدق ۰۱

 

 

 



 

 

 VERONA بوتان جیپک

 حفاظت ستمیس در مشکل وجود با کار ادامه اا کیالکترون برد لهیوس به ورونا شوفاژ

 صورت دو به برد. دینما ینم عمل و شده قفل شوفاژ خطا وجود صورت در و است شده

 :دهد یم قرار قفل حالت در را محصول

 به دیگرد برطرف بود شده کار توقف باعث که ییخطا که آن اا پس شوفاژ :موقت قفل

 دائم قفل حالت به موقت قفل ابدی ادامه خطا اگر. شود یم یانداا راه خودکار صورت

 .شد خواهد لیتبد

 یانداا راه خودکار صورت به رادیا شدن برطرف اا پس شوفاژ حالت نیا در :دائم قفل

 .شود یانداا راه مجددا یدست صورت به دیبا و نشده

 اشکال نوع
 و کد

 عالمت

 اشکال

 تیوضع

 دستگاه
 اشکال رفع روش

 روشزززززن در اشزززززکال وجزززززود

 شزدن یطز اا پس مشعل شدن
 پروسززه ،یانزز جرقززه پروسززه

 :یان جرقه
 بززززا مرتبززززه ۲: یشززززهر گززززاا

 هیثان ۹۱ یامان اختلف
 مرتبه ۰ عیما گاا

E01  قطع

 دائم

 حالززت در را ۲ تیوضزع انتخزاب دسزته

 قززرار مجززدد یانززداا راه/  موقززت قطززع
 نشزان را RE5 عبزارت شزگرینما دیده

 را آن فصزل بزه توجزه بزا سزپس دهزد یم
 ایزز یامسززتان یها تیوضززع اا یکززی در

 .دیبگذار یتابستان

 در یحرارتز دیکل نمودن عمل
 حزززد اا شیبزز رفزززتن بززار اثززر

 ایززز شیگرمززا مززدار آب یدمززا
 آن به متصل کابل در یقطع

E02  قطع
 دائم

 حالززت در را ۲ تیوضزع انتخزاب دسزته
 قززرار مجززدد یانززداا راه/  موقززت قطززع

 نشزان را RE5 عبزارت شزگرینما دیده
 را آن فصزل بزه توجزه بزا سزپس دهزد یم

 ایزز یامسززتان یها تیوضززع اا یکززی در
 .دیبگذار یتابستان

 یحرارتززز دیزززکل نمزززودن عمزززل

 لیتعد کلهک
 مزززززززززززززززدل در فقزززززززززززززززط ***

VERONA24I *** 

E03  قطع

 دائم

 حالزززت در را تیوضزززع انتخزززاب دسزززته

 قززرار مجززدد یانززداا راه/  موقززت قطززع
 نشزان را RE5 عبزارت شزگرینما دیده

 تیوضزع انتخزاب دسزته عیسزر. دهزد یمز

 ایز یامسزتان حزال رد فصزل به بسته را
 قزهیدق ۲۱ اا پزس. دیزده قزرار یتابستان

. دییزززنما اسزززتفاده دسزززتگاه اا دیزززتوان یمزز
 در بزرق دیزکل وصزل و قطزع با توان یم

 .نمود ستیر تاهوک امان



 

 

 اشکال نوع
 و کد

 عالمت

 اشکال

 تیوضع
 دستگاه

 اشکال رفع روش

 مزززدار آب فشززار بزززودن نییپززا
 شیگرما

E04  قطع
 موقت

 آب فشززززار مززززانومتر کززززه یصزززورت در
 نشززان بززار ۰.۱ ریززا را شیگرمززا مزدار

 مزززدار پزززرکن ریشززز اا اسزززتفاده بزززا دهززد

 دسزززته. دییزززنما پزززر مجزززددا را شیگرمزززا
 فصزل بزه توجزه بزا را تیوضزع انتخاب

 ایزززز یامسززززتان یهززززا حالت اا یکززززی در
 .دیده قرار یتابستان

 مزززدار آب فشززار بزززودن نییپززا

 شیگرما
 

E04  قطع

 دائم

 حالزززت در را تیوضزززع انتخزززاب دسزززته

 ریشز دیزده قرار مجدد یانداا راه/  قطع
 تززا دیززبگذار بززاا تیوضززع در را پززرکن

 و آغززاا شیگرمزا مزدار کزردن پزر عمزل
 بعززد برسززد بزار ۹.۰ تززا ۰ بززه آب فشزار

 دسززززته سززززپس دیززززببند را پززززرکن ریشزززز

 بزززه توجزززه بزززا را ۲ تیوضزززع انتخزززاب
 یها تیوضزززززززع اا یکزززززززی در فصزززززززل

 .دیده قرار یتابستان ای یامستان

 گزرم آب یدمزا حسگر یخراب
 آن میس یقطع با یبهداشت

E06  قطع
 موقت

 ارتبززاط یلززیدل هززر بززه کززه یصززورت در
 یمصززرف گززرم آب مززدار NTC بززا بززرد

 حززس NTC در یاشززکال ایزز شززود قطززع
 یمصزرف گزرم آب نیتزام بزه شوفاژ کند

 یدمزا کنتزرل به قادر یول دهد یم ادامه
 آب یدمزززا و نبزززوده یمصزززرف گزززرم آب

 درجزززززززززه ۹۱ حزززززززززدود در را گزززززززززرم
 .دارد یم نگه گراد یسانت

 آب یدمزززززا حسزززززگر یخرابزززز
 میسزز یقطعز بزا شیگرمزا مزدار

 آن

E07  قطع
 دائم

  NTC بززا بززرد ارتبززاط کززه یصززورت در
 دشززو قطززع لیززدل هزر بززه شیگرمززا مزدار

 .شود ینم روشن شوفاژ

قطع  E09 مدار در آب گردش عدم
 موقت

 دسززتگاه مجززدد کززار بززه شززروع منتظززر
 .دیبمان

 

 

 



 

 

 (ادامه) VERONA بوتان جیپک

 اشکال نوع

 و کد

 عالمت
 اشکال

 تیوضع

 دستگاه
 اشکال رفع روش

 به مربوط) شعله تیپاراا

 اطراف یسیمغناط امواج

 (محصول

E11 

قطع 

 موقت

 

 ریش مدورتور میس یقطع
 گاا

E12 
  

 شیب خطا کی یمتوال تکرار

 بار ۹ اا
E28 

قطع 

 دائم

 وصل و قطع را دستگاه یاصل برق

 .دیینما

 برق ولتاژ بودن نییپا

 یورود
E37 

قطع 

 موقت

 

 برق نامناسب فرکانس
 یورود

E40 
قطع 
 موقت

 

 اا شیب مشعل شدن خاموش
 یمتوال مرتبه ۶

E41 
قطع 
 دائم

 

 ها دکمه کردن ریگ

E42 

قطع 

 موقت

 ورود یها دکمه اا یکی که یهنگام

 ۰۱ اا شیب را پارامترها یمنو به
 کرده ریگ دکمه ای دیده فشار هیثان

 را دکمه. شود یم داده شینما باشد

 .دیکن آااد

 راه اا کنترل با ارتباط عدم
 دور

E43 
  قفل دائم

 یبرا رام امان شدن یط

 جهت گاا ریش بودن باا
 شعله لیتشک

E44 

 حالت در را تیوضع انتخاب دسته قفل دائم

 قرار مجدد یانداا راه/  موقت قفل
 صفحه در RE5 عبارت. دیده

 دسته عیسر. شود یم دهید شگرینما

 یقبل حالت به را تیوضع میتنظ
 .دیبرگردان

 ریش شدن خارج برهیکال اا

 (برد ضیتعو هنگام به) گاا
E62 

 ماتیتنظ قیطر اا برد برهیکال قفل دائم

 خودکار

 

  



 

 

 (ادامه) VERONA بوتان جیپک

 اشکال نوع

 و کد

 عالمت
 اشکال

 تیوضع

 دستگاه
 اشکال رفع روش

 یکزززاف شیگرمزززا مزززدار یدمزززا

 .ستین

 نسزززبت NTC واکزززنش عزززدم)
 یحزال در هیزثان ۰۱ در دما به

 .(است روشن دستگاه که

E72 قفل دائم  

 یافاار نرم یخطا
 .(دارد یرواآور به ااین)

E80 برد ضیتعو و یبررس قفل دائم 

 صیتشززززخ) احتززززراق مشززززکل
 ایز دود یخروجز بودن مسدود

 روشزن امزان در هوا یورود
 (محصول شدن

 مزززززززززززززززززززدل در فقزززززززززززززززززززط
VERONA24RSI* 

E81 تیوضزع انتخزاب دسزته قهیدق ۶ اا پس قفل دائم 
 یانززداا راه موقززت قطززع حالززت در را ۲

 عبزززارت شزززگرینما دیزززده قزززرار مجزززدد
RE5 توجزه بزا سزپس دهزد یم نشان را 

 اا یکززززززززززی در را آن فصززززززززززل بززززززززززه
 یامسززززتان ایززز یتابسززززتان یها تیوضزززع

 نیززا مجزدد بزروا صزورت در. دیزبگذار
 تمزززاس مجزززاا کار سیسزززرو بزززا مشزززکل

 .دیریبگ

 نزاقص احتزراق خزاطر به قفل

 بززززروا مرتبززززه چنززززد اا پززززس
  E83 یخطا

 مزززززززززززززززززززدل در فقزززززززززززززززززززط
VERONA24RSI* 

E82 احتراق و دود یخروج یبررس قفل دائم 

 احتززززراق لیززززدل بززززه خطززززارا

 مداوم ناقص
 مزززززززززززززززززززدل در فقزززززززززززززززززززط

VERONA24RSI* 

E83  قفل

 موقت

 احتراق و دود یخروج یبررس

 احتراق مشکل

 دسزتگاه تیزظرف کردن کم تا)
 .(دهد یم ادامه خود کار به

E84  مشاهده

در 
 تاریخچه

 

 در یافزززززززززاار نرم اشزززززززززکال

 یانداا راه تیوضع

E98 برد ضیتعو و یبررس قفل دائم 

 برد ضیتعو و یبررس قفل دائم E99 یعموم یخطا

 NTC یخراب و اشکال و یبررس مشاهده 888 بار حرارت درجه



 

 

 BENESSERE PRO  یابی بیع

AL10 (حسگر و یان جرقه گاا ریش) شعله لیتشک عدم 

AL11 برد اا فرمان ارسال بدون مشعل شدن روشن 

AL20 یحرارت دیکل کردن عمل ای یخراب ،یقطع 

AL22 دود ترموستات کردن عمل ای یخراب ،یقطع 

AL40 قهیدق ۰ اا پس آب فشار افت 

AL41 قهیدق ۰ تا آب فشار افت 

AL42 وسرید ترانس یقطع ای یخراب 

AL51- 59 برد یخراب 

AL60 یقطع NTC یمصرف گرم آب 

AL71 یقطع NTC شیگرما مدار 

AL77 شدن قطع NTC کف اا شیگرما 

AL21* مشعل یرو حسگر یخراب 

AL22* برد با میس مجموعه ارتباط قطع 

AL30* (قهیدق ۰ اا پس) دودکش فشار حسگر در اشکال وجود 

AL31* (قهیدق ۰ تا) دودکش فشار حسگر در اشکال وگود 

AL50* برد اا فرمان ارسال بدون مشعل شدن روشن 

J0 شگرینما برد و کنترل برد یخراب 

J1 (قهیدق ۰ اا پس) یکنترل حالت در شوفاژ گرفتن قرار 

 

  



 

 

 CV424S یابی بیع

E1 یان جرقه مرتبه ۰ اا پس( حسگر ،یان جرقه گاا ریش) شعله لیتشکل عدم 

E2 یحرارت دیکل کردن عمل ای یخراب ،یقطع 

E3 (قهیدق ۲ اا پس) فن مجموعه و دود پرشر در اشکال 

E4 گاا ریش مدورتور یخطا 

E5 یقطع NTC شیگرما مدار 

E6 یقطع NTC یمصرف گرم آب 

E7 فن شدن روشن اا قبل دود پرشر بودن وصل 

E8 یخارج طیمح یدما حسگر در اشکال 

E9 درجه ۵۹ یبار به شیگرما یدما دنیرس 

E13 برد یافاار نرم اشکال 

E15 (قهیدق ۲) فن مجموعه و دود پرشر در اشکال 

E17 دود ترموستات کردن عمل ای یخراب ،یقطع 

E25 یاصل مبدل ادن خی 

E27 آب فشار حداقل دیکل در اشکال 

E29 گاا ریش به یرسان برق در اشکال 

E99 فن بدون ای بودن دار فن صیتشخ عدم 

 

 

  



 

 

 BENESSERE PRO یپارامترها

 فرض شیپ محدوده حاتیتوض پارامتر کد

53 

1 
و  5=شهری سوخت نوع

 2=مایع

1 

 28 - یحرارت تیظرف 2

3 
 روبپ ای دستگاه خودکار میتنظ امان

 یخروج

5-20 5 

 1 3-0 یمصرف گرم آب اا استفاده تیقابل 10

 60 60-40 یمصرف گرم آب یدما حداکثر نییتع 11

20 
 0=خاموش شیگرما مدار اا استفاده تیقابل

 5=خودکار

1 

 80 80-45 شیگرما مدار یدما حداکثر نییتع 21

 40 40-20 شیگرما مدار یدما حداقل نییتع 22

28 
 در کار توان ۹..۱ با کار امان مدت

 شیگرما مدار

0-20 15 

 3 20-0 شیگرما مدار در استراحت امان 29

30 
 0=خاموش شیگرما مدار در مرهایتا

 5=روشن

1 

40 
 0=خاموش یمصرف گرم آب در دما نشت

 5=خودکار

 2=روشن

1 

41 

 گرم آب در شیگرما شیپ کردن فعال

 یمصرف

 0=خاموش

 5=خودکار
 2=روشن

1 

42 
 0=خاموش SARA سارا عملکرد کردن فعال

 5=خودکار

1 

43 
 یکمک سارا عملکرد کردن فعال

SARA BUSTER 

 0=خاموش

 5=خودکار

1 

44 
 روبپ ای دستگاه خودکار میتنظ ستمیس

 یخارج
 0=خاموش
 5=روشن

1 

45 
 روبپ ای دستگاه خودکار میتنظ ستمیس

 و آب نمودار بیش نییتع) یخارج

 (ییهوا

5.2-40 20 

48 
 0=خاموش فن دور کردن ثابت

 5=روشن
0 

50 
 0=خاموش T&G عملکرد کردن فعال

 5=روشن
1 



 

 

61 
 گرم آب مدار در خیضد ستمیس یدما

 یمصرف
0-10 4 

 6 10-0 شیگرما مدار در خیضد ستمیس یدما 62

85 
 0=خاموش خودکار مهین رپرکنیش کردن فعال

 5=روشن
1 

86 
 فشار حداقل یمنیا دیکل کارکرد محدوده

 آب

0/4-0/6 0.6 

18 

 
 

 

HH 

 مدار) یکیمکان گاا فشار حداکثر میتنظ

 گرم آب کردن باا به یااین( یمصرف
 .ندارد

 

LL 

 مدار) یکیمکان گاا فشار حداقل میتنظ

 گرم آب کردن باا به یااین( یمصرف
 .ندارد

 

23 
 یکیالکترون گاا فشار حداکثر میتنظ
 (شیگرما مدار)

 

24 
 یکیالکترون گاا فشار حداقل میتنظ

 (شیگرما مدار)

 

 .باشد یم دار فن شوفاژ به مربوط فقط بنسره دستگاه یابی بیع در دار ستاره موارد *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 CV424S یپارامترها

 محدوده حاتیتوض پارامتر
 شیپ

 فرض

P0 99 99-0 شیگرما توان 

P1 3 30-0 شیگرما مدار در استراحت امان 

P2 30  پمپ گردش پس امان 

P3 
و  0=خاموش  یخارج پروب یساا فعال

 5=روشن

0 

P4 یشهر گاا با شدن روشن توان (P8=0) 0-99 50 

P5 عیما گاا با شدن روشن توان (P8=1) 0-99 50 

P6 
 پروب با اتوریراد یبرا رونیب یدما حیتصح
 یخارج

-20-10 0 

PP7 
 با کف اا شیگرما یابر رونیب یدما حیتصح

 یخارج پروب

-20-10 0 

P8 0 5=مایع 0=شهری  سوخت نوع 

P9 
 5=رادیاتور شیگرما مدار نوع

 2=گرمایش اا کف

1 

P10 0 99-0 یمصرف گرم آب در پمپ گردش پس امان 

P11 
 0=ترموستات اتاقی  کنترل موتیر/یاتاق ترموستات انتخاب

 5=وریموت 

0 

 

 

 

 



 

 

 نوابنسره مدل بوتان جیپک

 حاتیتوض رادیا - خطا شرح رادیا - کدخطا

01 
 برد و ،نول فاا گاا، ریش

 ان جرقه

 

  پمپ 02

  دودکش 03

  آب کمبود 04

06   NTCیمصرف  

07 NTC یشیگرما  

 

  



 

 

 عالمت مفهوم
 بر شده مشخص عالمت

 تالیجید شگرینما یرو
 نوع
 آالرم

 LED تیوضع

 ان چشمکسبا  - - یتابستان تیوضع در کار به آماده

 خاموش - OFF خاموش تیوضع

 شززززدن روشززززن در اشززززکال وجززززود
 مشعل

E01 قرما  یدائم 
 ان چشمک

 اثززر در یحرارتز دیززکل نمزودن عمزل
 آب یدمززا حززد اا شیبزز رفززتن بززار

 کابززل در یقطعزز ایزز شیگرمززا مززدار
 آن به متصل

E02 قرما  یدائم 
 ان چشمک

 ترموسزتات فشزار دیزکل نمودن عمل

 کابززززل در دود یقطعزززز ایزززز یمنززززیا
 * آن به متصل

 ان چشمک ارد موقت نمایش دما ان چشمک

 مزززززدار آب فشزززززار نبزززززودن یکزززززاف
 شیگرما

 ان چشمک ارد موقت نمایش دما ان چشمک

 گززززرم آب یدمززززا حسززززگر یخرابزززز

 یبهداشت

E06 ان چشمک ارد  یدائم 

 مزززدار آب یدمزززا حسزززگر خزززرابس

 شیگرما

E07 ان چشمک ارد  یدائم 

 قبزل حسزگر توسط شعله شدن حس
 بزززرد یسزززو اا فرمزززان ارسزززال اا

 گاا ریش به کنترل

E11 ان چشمک ارد موقت 

 حززداکثر و حززداقل یکززیالکتر میتنظزز

 شیگرما مدار

ADJ - - 

 ترموسزتات با فشار دیکل شدن فعال
 دود یمنیا

E03 قرما  یدائم 
 ان چشمک

 مززززدار در آب فشززززار وجززززود عززززدم

 شیگرما

E04 قرما  یدائم 

 ان چشمک

 طیمحززز یدمزززا حسزززگر اا اسزززتفاده

 خارج

 - - 

 گزرم آب حالزت در دستگاه عملکرد
 * یمصرف

 روشن ثابت سبا - دمای آب مصرفی

 حالزززززززت در دسزززززززتگاه عملکزززززززرد
 طیمح شیگرما

 روشن ثابت سبا - دمای آب مدار گرمایش

 روشن ثابت سبا -  یادگ خیضد ستمیس شدن فعال

 روشن ثابت سبا -  .(است روشن مشعل) شعله وجود

 



 

 

 PERLA 24,28 RSI بوتان یوارید شوفاژ جیپک

 صززورت در کززه اسززت مجهزا دودکززش یمنززیا دیزکل ینززوع بززه یواریزد شززوفاژ جیپکزز نیظزا* 

 بلفاصزله هزوا، مکزش ایز دود هیزتخل مزدار در مشزکل بزروا ایز و دودکش ریمس شدن مسدود

 بزر و گزردد یمز خزاموش مشزعل حالزت نیزا در. دینما یم خاموش خودکار طور به را دستگاه

 ارد حالززت در LED و دیززآ یمزز در ان چشززمک حالززت بززه علمززت تززالیجید شززگرینما یرو

 ۰۱ مزدت ظزرف اگزر. دهزد یمز ادامزه خود کار به همچنان فن اما رد،یگ یم قرار ان چشمک

 فعزال دسزتگاه قفزل بزه سزتمیس نگردد، رفطبر هوا مکش ای دود هیتخل مدار در لمشک قهیدق

 قرمززا حالزت در LED و گزردد یمز ظزاهر E03 کزد تزالیجید شزگرینما یرو بزر و شزود یمز

 دسزتگاه ،شزود برطزرف قزهیدق ۰۱ مزدت ظرف مشکل نیا چنانچه ردیگ یم قرار ان چشمک

 .دهد یم ادامه خود کار به یعاد طور به

 E01 , E02 , E03 یکدها اشکال رفع روش

 سززپس دیزده قززرار( مجزدد یانززداا راه/  موقزت قطززع) حالزت در را ۰ تیوضززع انتخزاب دسزته

 ایزز و یتابسززتان یها تیوضززع اا یکززی در را آن فصززل، بززه توجززه بززا هیززثان ۶ یالزز ۹ اا بعززد

 سززتمیس) احتززراق یها سززتمیس دیزبا مشززکل، نیززا مجززدد بزروا صززورت در. دیززبگذار یامسزتان

 یبررسزز مجززاا کار سیسززرو توسززط کیدرولیززه مززدار بخززش و.( و دود خززروج و ان جرقززه

 .شود

 E04 کد اشکال رفع

 پزرکن ریشز دیزده قزرار مجزدد یانداا راه/ موقت قطع) حالت در را ۰ تیوضع انتخاب دسته

 آب فشزار و آغزاا شیگرمزا مزدار کزردن پزر عمزل تزا دیبگذار( یریگ آب) باا تیوضع در را

 اا یکززی در فصزل بززه توجزه بززا را ۰ تیوضزع انتخززاب دسزته سززپس. برسزد بززار ۹.۰-۰  بزه

 .دیده قرار یامستان ای یتابستان یها تیوضع

 پمززپ یرو بزر کزه هزوا هیززتخل ریشز لهیوسز بزه و خودکزار صززورت بزه یواریزد شزوفاژ جیپکز

 .دینما یم هیتخل را ستمیس یهوا دارد، قرار رکورتوریس

 دیززبا دهزد، شینمززا را E04 کزد مجززددا فزوق مراحززل یطز اا پززس تزالیجید شززگرینما چنانچزه

 .گردد کنترل مجاا کار سیسرو توسط آب فشار دیکل عملکرد

 E06 , E07 کد اشکال رفع روش



 

 

 سزپس د،یزده قزرار( مجزدد یانزداا راه/  موقزت قطزع) حالزت در را ۰ تیوضزع انتخزاب دسته

 در. دیززبگذار یامسززتان ایزز یتابسززتان یها تیوضززع اا یکززی یرو فصززل بززه توجززه بززا را آن

 .دیینما اقدام ریا شرح به مذکور، یخطاها مجدد بروا صورت

 دهزد یمز ادامزه خزود کزار بزه موقزت طزور بزه یواریزد شزوفاژ جیپکز حالزت نیا در :E06 کد

 C°50 حززدود در را آب یدمززا و نبززود یمصزرف گززرم آب یدمززا قیززدق کنتزرل بززه قززادر یولز

 .دییفرما حاصل تماس بوتان انیمشتر مرکا با دستگاه بیع رفع جهت. دارد یم نگه

 .دییفرما حاصل تماس بوتان انیمشتر مرکا با فورا :E07 کد

 شیپز دیزبا باشزد، شزده خزاموش خودکزار طور به یمنیا لیدر به یوارید شوفاژ جیپک چنانچه

 .دیینما صبر هیثان ۰۱ مدت به آن مجدد کردن روشن اا

 

 مایاپت مدل بوتان جیپک

 رادیا - خطا شرح رادیا - خطا کد

LED سبا 

 روشن مشعل ثابت

 تقاضا عدم - کار به آماده هیثان ۹ تا ۰ ان چشمک

 سارا محدود خروج ای ورود سریع ان چشمک

LED ارد 
 .است قطع یمصرف NTC ثابت

 توان حداکثر تیوضع ان چشمک

LED قرما 

 عدم دود، ترموستات ش،یگرما NTC ثابت

 کنترل برد و شعله لیتشک

 یحرارت دیکل ان چشمک

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 OPTIMA 24,28 KI مدل بوتان جیپک

 فعززال یمنززیا توقززف سززتمیس دسززتگاه عملکزرد ایزز شززدن روشززن در اشززکال بززروا صزورت در

 نیچنزز در. دیززآ یمزز در قرمززا رنززگ بزه( ۹) وفاژشزز عملکززرد تیوضززع شززگرینما و گززردد یمز

 سزپس د،ییزنما صزبر هیزثان ۰۱ مزدت بزه دسزتگاه( سزتیر) مجزدد یانزداا راه اا شیپ یطیشرا

 .دیده انجام را ریا مراحل

 تززا. دییزنما یبررسزز را شیگرمزا مزدار آب فشززار( ۰) دمزا و فشززار شزگرینما روژ اا ابتزدا. ۰

 .باشد گرفته قرار بار ۹.۰ -۰ مجاا محدوده در حتما

 نشزان باشزد، گرفتزه قزرار بزار ۰ اا تر نییپزا شزگرینما نیزا فشزار عقربزه کزه یصزورت در. ۲

 مزدار اسزت رام ن،یبنزابرا. اسزت مجزاا حزد اا کمتر شیگرما مدار در آب اانیم که دهد یم

 بزار ۹.۰-۰ مجزاا محزدود در دمزا و فشزار شزگرینما عقربزه تزا د،یزکن پر دوباره را شیگرما

 .ردیگ قرار

 فشزار میتنظز اا پزس مشزکل نشدن رفع و شیگرما مدار آب فشار بودن یکاف صورت در. ۰

 یرو و دیزکن خزارج( یتابسزتان ایز یامسزتان تیوضزع) ایز اا را( ۲) تیوضزع انتخزاب دسزت

 .دیده قرار( مجدد یانداا راه/  موقت قطع تیوضع) تیوضع

 .دیگردان باا یقبل تیوضع به را( ۲) تیوضع انتخاب دسته اکنون. ۱

 بوتززان انیمشززتر مرکززا بززا حتمززا مشززکل، رفززع عززدم و فززوق اقززدامات انجززام صززورت در. ۹

 .دییفرما حاصل تماس

 کززه دهززد یمز نشززان رد،یززگ قزرار بززار ۹.۰ اا بزارتر شززگرینما فشززار عقربزه کززه یصزورت در

 انتخززاب دسززته ابتززدا اسززت رام منظززور، نیهمزز بززه. دارد یریهززواگ بززه اایززن شیگرمززا مززدار

 را آن سززپس. دیزده قزرار( مجززدد یانزداا راه/  موقزت قطززع تیوضزع) یرو را( ۲) تیوضزع

 و شززود یریهززواگ خودکززار طززور بززه دوبززاره سززتمیس تززا دیززبگذار یمسززتانا تیوضززع یرو

 .ردیگ قرار بار ۹.۰ - ۰ مجاا محدوده در( ۰) دما و فشار شگرینما عقربه

 بوتززان انیمشزتر مرکزا بزا و دیزببند را سززتمیس آب یاصزل ریشز آب، ینشزت بزروا صزورت در

 .دییفرما حاصل

  



 

 

 کامفورت/  لوریس کیکالس/  کیکالس/  ورومکسی مدل بوش جیپک

 یبررس قابل موارد خطا کد مفهوم خطا کد

A3 است قطع آن میس ای خراب دود حسگر.  

A4 فن بدون جیپک در دود حسگر شدن فعال  

A6 
 اعلم را دود حیصح هیتخل عدم دود NTC حسگر

 .کند یم
 

A7 در اشکال NTC یمصرف  

A8 ارتباط CAN شده قطع برد با  

AA 

 یدما به نسبت دستگاه اا یخروج گرم آب یدما
 .دارد اختلف درجه ۲۱ یاصل مبدل

NTC و یمصرف یها 
  شیگرما

 مبدل در رسوب وجود

 هیثانو و یاصل
 پمپ کار صحت

 به یورود گاا فشار
 و دستگاه

 کنترل ریش اا یخروج
  گاا

 آب انیجر محدودکننده
 یمصرف

 فلومتر

AC نیب ارتباط TA211E با RAM شده قطع برد با  

B1 است خراب کد دیکل.  

C1 
 قطع کار نیح در دود چیسوئ پرشر یها کنتاکت

 .شود یم

 

C4 
 پرشر یها کنتاکت دستگاه شدن خاموش اا پس

 .شود ینم قطع دود چیسوئ

 

C6 شدن روشن اا پس دود چیسوئ پرشر در اشکال  

CA 

 آب انیجر کننده محدود .است مجاا حد اا شیب فلومتر اا یعبور آب یدب

 ساختمان آب فشار
 نیتام پمپ ماتیتنظ

 آب فشار
 ساختمان

CC است قطع برد با یاتاق ترموستات ارتباط.  

D3 
 شده قطع نالیترم ۵ و ۸ هیپا نیب( جامپر) ارتباط
 .است

 

E2 در اشکال NTC  یشیگرما  



 

 

E9 است کرده عمل حد ترموستات.  

EA شعله صیتشخ ای لیتشک عدم  

F0 (برد) کنترل واحد در اشکال  

F7 

 است خاموش مشعل) شعله حسگر اشتباه گنالیس

 (.شود یم احساس شعله یول

 کابل - الکترودها یفیکث

 - حسگر الکترود
 یگااها یخروج

 دنیرس - احتراق
 برد به رطوبت

FA 
 گاا ریش قطع اا پس) شعله حسگر یاضاف گنالیس

 (.ماند یم یباق همچنان شعله
 

FD دیکل لیدل یب RESET است شده داده فشار.  

 

 

  



 

 

 اسمارت وروی مدل بوش جیپک

 خطا کد مفهوم خطا کد

 بززار کیز هیزثان هزر RESET دکمزه چزراغ

 .شود یم خاموش و روشن

 شعله صیتشخ ای لیتشک عدم

 است کرده عمل حد ترموستات
 گاا فشار ای گاا کنترل ریش در اشکال

 یکش میس در اشکال

 بززار ۱ سززرعت بززا RESET دکمززه چززراغ

 .شود یم خاموش و روشن هیثان در

 یشیگرما NTC در اشکال

 یمصرف NTC در اشکال
 دود NTC حسگر در اشکال

 فن در اشکال
 دودکش در اشکال

 دود چیسوئ پرشر در اشکال
 یکش میس در اختلل

 کد دیکل یخراب
 مبدل گرفتن جرم

 بززار ۸ سززرعت بززا RESET دکمززه چززراغ
 .شود یم خاموش و روشن هیثان در

 در بلکززه سززتین دسززتگاه یخرابز نشززانه کززد نیزا
 میتنظزز ومتریپتانسزز کززه شززود، یمزز ظززاهر یامزان

 .ردیگ یم قرار MAX ای MIN حالت در دما

 رخ یاتیزعمل چیهز دسزتگاه کزردن روشزن بزا
 .شود ینم روشن دستگاه LED و دهد ینم

 .ندارد وجود برق انیجر
 .است سوخته  F2 ای F1 وایف

 .است شده مونتاژ اشتباه ای سوخته ترانس

 .است خراب برد

  یدمززا یولزز کنززد ینمزز عمززل شیگرمززا مززدار
 .است مناسب یمصرف آب

 ایز و شزده بزاا LR به LS یها هیپا نیب جامپر
 هیززپا ایز یاتزاق ترموسزتات نیبز یارتبزاط قسزمت

LR است شده بسته اشتباه. 
 .است خراب یاتاق ترموستات

 .است خراب کنترل برد

 

 

  



 

 

 بوش - اسمارت وروی دستگاه یخطاها کد

 یاحتمال یخطاها علت خطا

  سزززرعت بزززا سزززتیر دکمزززه چزززراغ

1HZ(۰ هیزززززثان در بزززززار )و روشزززززن 
 .شود یم خاموش

 :ان جرقه ستمیس در رادیا. 5

 ان جرقه یالکترودها یخراب
 ان جرقه کابل در یقطع

 برد یرو ان جرقه ترانس

 :ونیااسیونی ستمیس در رادیا. 2
 ونیااسیونی لهیم

 ونیااسیونی میله کابل
 برد یرو ونیااسیونی قسمت

 :حد ترموستات ستمیس در رادیا. 3
 .است کم ای و ندارد وجود ستمیس در آب فشار

 است ادیا اریبس شعله
 دور ایزز اسززت گرفتززه رسززوب ایزز اسززت خززراب پمزپ

 .است ۲ و ۰ یرو پمپ
 .است گرفته جرم مبدل

 .است خراب حد ترموستات خود
 :گاا کننده کنترل ستمیس در رادیا. 4

 گاا کننده کنترل خود یخراب
 شززل گززاا کننززده کنترل یبرقزز یرهایشزز یها سززوکت

 یکشز میس ایز و آمزده رونیزب خزود یجزا اا ایز و شزده

 .است وبیمع آن
 .است شده گرفته مشعل یها ناال

 ایز و اسزت نییپزا انساختم گاا فشار: گاا فشار. 5
 بسزته سزاختمان گزاا ریشز ایز دسزتگاه ریزا گاا ریش

 .است
 نصزب جا جابزه ای و شده خراب نیتورب: نیتورب. 6

 .است شده
 دارد یقطعز یکشز میس: ) کابزل دسزته در اخزتلل. 7

 (.است خراب برد ای

 : یاحتمال یرادهایا
 یان جرقه ستمیس در رادیا.۰

 ونیااسیونی ستمیس در رادیا.۲
 (STB) حد حسگر در رادیا.۰

 گاا کننده کنترل ستمیس در رادیا.۱
 یورود گاا فشار در رادیا.۹

 یکش میس در رادیا.۶
 (برد) یکیالکترون کارت در رادیا..

  4HZسزرعت بزا سزتیر دکمزه چزراغ
 خزززاموش و روشزززن(هیزززثان در بزززار ۱)

 .شود یم

 خزراب(: NTC) شزوفاژ رفزت گزرم آب حسزگر. 5
 ایزز اسززت آمززده رونیززب خززود یجززا اا ایزز اسززت شززده

 .است شده جدا آن سوکن

 ایزز خززراب(: NTC) یمصززرف گززرم آب حسززگر. 2
 .است شده جدا آن سوکت

( NTC) احتزززراق محفظزززه یدمزززا کنتزززرل لزززهیم. 3
 ایز و اسزت شزده جزدا آن سزوکت ای است شده خراب



 

 

 .است بال اریبس احتراق محفظه داخل یگرما
 آن سزززوکت ایزز و خززراب(: NTC) دود حسززگر. 4

 ایزز و اسززت شززده کززم دودکززش کشززش ایزز و شززده جززدا
 عمزززل دود حسزززگر و شززده مسزززدود دودکزززش ریمسزز

 .است کرده
 یمحلززز در یکشززز میس: کابزززل دسزززته در اخزززتلل. 5

 .دارد یقطع
 خززود یجززا اا ایز و اسززت شززده خزراب: کززد دیزکل. 6

 .است آمده رونیب
 .است گرفته جرم: یحرارت مبدا. 7

 .دارد رادیا(: برد) یکیالکترون کارت. 8

  داخززل ایززو شززده خززراب لیفرانسززید: لیفرانسززید. 9
 .دارد وجود آب آن یها لوله

 ریزگ ایز و سزوخته فزن دار، فزن  دستگاه در: فن. 50
 .است کرده

 دود هیززتخل ریمسزز دار فززن دسززتگاه در: دودکزش. 55
 .است شده مسدود( دوجداره دودکش)

  8HZسزرعت بزا سزتیر دکمزه چزراغ

 خزززاموش و روشزززن( هیزززثان در بززار ۸)
 .شود یم

 سزتین دسزتگاه در رادیزا وجزود به مربوط آررم نیا

 حالزت در شزعله میتنظز ومتریپتانسز که یامان فقط و
MIN ایز و MAX شززود یمز دهیزد باشزد داشزته قزرار 

 ومتریپتانسز سزتیبا یمز آن نمزودن برطزرف جهزت و
 .شود بااگردانده( کار حالت) نرمال حالت به

 اایززززن تجهزززز دسززززتگاه کززززه یهنگززززام
 یاتیزززعمل گزززردد یمززز روشزززن ییگرمزززا

 یهززززا LED و ردیپززززذ ینمزززز صززززورت
 .شود ینم روشن دستگاه

 .ندارد وجود برق انیجر. 5
 .است سوخته F2 ای و F1 وایف. 2

 .است خراب( برد) یکیالکترون کارت. 3

 وجزود( شزوفاژ) شیگرما مدار کارکرد

 آب یولز.( اسزت سزرد اتوریزراد) ندارد

 .است گرم خوب یمصرف گرم

 بززه LS) نزالیترم یها هیزپا نیبزز( جمپزر) ارتبزاط. 5

LR )ایزز و نشززده بزاا یورود یاصززل نزالیترم یرو 

 هیززپا ایزز یطززیمح ترموسززتات نیبزز یارتبززاط قسززمت
LR است شده بسته اشتباه. 

 .است خراب یطیمح ترموستات. 2
 .است خراب( برد) یکیالکترون کارت. 3

 آب کززردن گزرم جهزت دسزتگاه کزارکرد

 یولزززز نززززدارد وجززززود یمصززززرف گززززرم
 آب) اسززززت گززززرم خززززوب اتورهززززایراد

 بززا سززتیر دکمززه و اسززت گززرم شززوفاژ
 نشزززززززرو خزززززززاموش 4HZ سزززززززرعت

 .است شده نصب جا جابه ای است خراب نیتورب.5

 خززززراب( NTC) یمصززززرف گززززرم آب حسززززگر. 2
 .است

 .است خراب یکیالکترون کارت. 3
 



 

 

 (.شود یم

 و مشزززعل) دسززتگاه کززردن کززار لیززدر
 شیگرمزا بزه اایزن عدم هنگام در( پمپ

 گزززززرم آب کزززززردن گزززززرم و سزززززاختنان
 .یمصرف

 .است شده فعال یادگ خی اا یریجلوگ ستمیس.5
 .دارد رادیا( برد) یکیالکترون کارت. 2

 سزززاختمان اتسزززیتاس یکشززز لوله سزززتمیس ارتبزززاط. 3
 و گزرم آب آب لولزه مثزال طزور بزه) اسزت نادرسزت

 (.است شده جا جابه سرد

 اشزززتباه هلزززلو یرو یمصزززرف گزززرم آب حسزززگر. 5 یمصرف گرم آب یدما بودن بار

 شززده خززارج خززود یجززا اا ایزز و اسززت شززده نصززب
 .است

 .است کم یورود گاا فشار. 5 یمصرف گرم آب یدما بودن نییپا

 .است شده میتنظ اشتباه P1 ومتریپتانس. 2

 یواشزرها یچسزبندگ علزت بزه گزاا کننزده کنترل. 3
 .کند یم کار یسخت به آن داخل

 شززده خزراب گززاا کننزده کنترل رگززلژ بزرق ریشز. 4
 .است شده جدا آن سوکت ای

 قفزل ایز و کنزد یمز کار( سفت) یسخت به نیتورب. 5
 .چرخد ینم و تاس شده

 .دارد رادیا( برد) یکیالکترون کارت. 6

 

 :ورواسمارتی دستگاه یرادهایا نمودن برطرف جهت ییراهنما

 دقت و مهارت به ااین ورومکسی دستگاه به نسبت ورواسمارتی دستگاه یابی بیع

 کد قطعات و حسگرها اا کدام هر یبرا ورومکسی دستگاه در رایا. دارد یشتریب

 دستگاه مشکل به قایدق کد آن هدهامش اا پس کار سیسرو که دارد وجود آن به مخصوص

 صورت دو به که دارد آررم چراغ کی فقط ورواسمارتی دستگاه یول برد یم یپ

 و( بار ۰ هیثان هر در) 1HZ آررم که یمعن نیا به( 4HZ , 1HZ) اند یم چشمک

 به مراجعه با ستیبا یم کار سیسرو که اند یم چشمک( بار ۱ هیثان درهر) 4HZ آررم

 دستگاه در که ییهاداریا. کند دایپ را مشکل ورواسمارتی دستگاه  یابی بیع قسمت

 شیپ ورومکسی دستگاه در که است ییرادهایا همان عموما دیآ یم شیپ ورواسمارتی

 دقت به را ورومکسی دستگاه یابی بیع قسمت است ااین شتریب یآگاه جهت که دیآ یم

 .دیکن مطالعه

  



 

 

 بوش کیکالس جیپک دستگاه اشکاالت

 و روشن دیکل که یامان تا: اول دسته. هستند هگرو ۱ خطاها و وبیع: حاتیتوض

 اول رادیا که یامان تا: دوم دسته. گردد یم قفل دستگاه نشود، داده فشار یاصل خاموش

. کند یم کار ییها تیمحدود با دستگاه: سوم دسته. ماند یم قفل دستگاه نشود برطرف

 .ماند یم یباق قفل دستگاه نشود، داده فشار ستیر دیکل که یامان تا: چهارم دسته

 

 کیکالس جیپک دستگاه اشکاالت دهنده نشان یکدها

 دار دودکش دار فن کنترل یابیخطا گروه کدخطا

60 C1 2 فزززززززن کزززززززار کننززززززده کنترل 
 .کند ینم عمل( لیفرانسید)

 ل،یفرانسززززززززززززید
 فززززن و دودکززززش

 .دیکن کنترل را

*  

A4 2 نشززززززززت دود دودکززززززززش اا 
 وارد دود حسززگر کنززد، یمزز

 .شود ینم مدار

 یخروجزززززززززززززززززز
 را دودکزززززززززززززش

 .دیکن کنترل

 * 

70 C6 1 فزززززززن کزززززززار کننززززززده کنترل 

 مزززززدار وارد( لیفرانسزززززید)
 آن یهزززا کنتاکت. شزززود ینمزز

 جرقززه نیحزز در) اسززت بززاا
 (.ادن

 کززار کننزده کنترل

( لیفرانسزید) فن
 دود یخروجززز و

 .دیکن کنترل را

*  

A4 1 کنزززد ینمزز کزززار دود حسززگر 
 شززززززدن روشززززززن اا قبزززززل)

 (.دستگاه

 و دود حسزززززززگر
 اتصززززززززززززززززارت

 آن یکززززززززیالکتر
 کنتززززززززززززززززرل را

 .دیینما

 * 

40 E9 4 در حززززد اا شیبزززز یگرمززززا 
 ترموسززززتات) یاصززززل مبزززدا

 کزززززرده قطززززع( STB حززززد
 .است

 آب فشزززززززززززززززززار
 شزززوفاژ، سززتمیس

 و حززززد حسززززگر
 کززززارت و پمزززپ

 یکززززززززززیالکترون
 کنتزرل را( برد)

 را دسزتگاه کرده

 یریهززززززززززززززززواگ
 .دیینما

* * 

40 E2 2 و حسززززگر اهززززم رفزززززت گزززززرم آب حسزززززگر * * 



 

 

50 اتورهززززززززززززززززایراد (NTC )
 .است وبیمع

 سزززززززززززززززززاتیتاس
 آن بززززه مربززززوط

 کنتززززززززززززززززرل را
 .دیینما

50 EA 4 و سزززززتین مناسزززززب شزززززعله 

 ونیااسززززیونی لززززهیم توسززززط

 .شود ینم حس

 دسزتگاه ریشز ایزآ

 فشزار است؟ باا

 ،یورود گززززززززاا
 اتصززززززززززززززززارت

 ،یگزززززززززززززززززززززاا
 یالکترودهززززززززززا

 و ان جرقززززززززززززه
 آن، کابزززززززززززززززززل

 الکتزززززززززززززززززززرود
 و ونیااسززززززیونی

 را آن کابززززززززززززل
 .دیینما کنترل

  

50 

60 

B1 2 چیسزززززززوئ تیزززززززموقع DIP 
 ۱ و ۰ انتخاب یخطا

 چیسززوئ تیززموقع
DIP اشززززززززززتباه 

 شززززززده انتخزززززاب
 .است

* * 

60 

70 

A7 3 گزززرم آب یحرارتززز حسزززگر 

 ایززز و شزززده قطزززع یمصزززرف
 .است وبیمع

 و اتصزززال کابززل

 اتصزززززال محزززززل
 گززرم آب حسزگر

 اهززم و یمصززرف
 و حسززززززززززززززززگر

 تاتصززززززززززززززززار
 آن بززززه مربززززوط

 کنتززززززززززززززززرل را

 .دیینما

* * 

40 

50 

60 

CE 2 سززرعت یحرارتزز مبززدل در 
 بززال اریبسزز آب کززردن گززرم

 .است

 و پمزززپ خطززوط
 فشزار و پزس یبا

 را سززززززززتمیس آب
 .دیینما کنترل

* * 



 

 

40 

50 

60 

70 

A6 2 احتراق، محفظه در 
 سریم گرما و دود خروج

 حسگر ای و ستین
 (NTC) آن یحرارت

 درست ای و بوده وبیمع
 .کند ینم عمل

 بودن باا
 مبدل ینهایف

 را یحرارت
 و کرده کنترل

 صورت در
 ایتم ااین

 .دیینما
 یحرارت حسگر

 یدما کنترل
 احتراق محفظه

(NTC )را 

 .دیینما کنترل

 * 

 

 ۱ میقد نیوروالی - بوش

 ۲ هیززثان هززر در سززتیر دکمززه

 نیدومز و انزد یمز چشزمک بار

LED ۱۹) چززززززپ سزززززمت اا 
 خزززززاموش و روشزززززن( درجززززه

 مزدت اا بعزد مشزعل)  شزود یم
 (.شود یم خاموش یکم

 حززد ترموسززتات

 کززززززرده عمززززززل

 .است

 را آن نصززززب محزززل و شیگرمزززا حسزززگر

 .دیینما یبررس

 یبررسز را آن یهزا کابل و حزد ترموستات
 .دیینما

 مززانومتر یرو اا را شیگرمززا مززدار فشزار
 .دیینما یبررس را آن ینشت و( بار ۹.۰)

 پمززپ، یرو خودکززار ریهززواگ ریشزز پمززپ،
 آب گززردش و سززتمیس در هززوا وجززود عززدم

 .دیینما یبررس را شیگرما مدار در

 ۰ هیززثان هززر در سززتیر دکمززه
 نیسزوم و انزد یمز چشمک بار

LED چزززززززززززپ سزززززززززززمت اا 

 خزاموش و روشزن( درجزه۶۱)
 .شود یم

 لیتشززززک شززززعله
 .شود ینم

 گززاا نززوع دسززتگاه، بززه یورود گززاا فشزار
 فشززار گززاا، هلززلو داخززل یهززوا ،یسززوختن

 را هزززززا ناال و مشززززعل بززززه یورود گززززاا

 .دیینما یبررس
 را آن یهززززززا کابل و ونیااسززززززیونی لززززززهیم

 .دیینما یبررس
 .دیینما یبررس را کیالکترون برد

 ۰ هیزثان ۲ هر در ستیر دکمه

 و انزززززد یمززززز چشزززززمک بزززززار
 سززززززمت اا LED نیچهززززززارم

 و روشزززن( درجزززه ۹.) چزززپ
 .شود یم خاموش

 کزززززاذب شزززززعله

 دارد وجززززززززززود
 کنتززززرل یطزززز)

 یکززززززززیالکترون
 دسززتگاه ه،یززاول

 (.دهد یم خطا

 کیززالکترون بززرد در رطوبززت وجززود عززدم

 .دیینما یبررس را
 را حسزززززگرها تمزززززاس محزززززل و هزززززا کابل

 .دیینما یبررس یخوردگ ااجهت
 را مشزززعل داخزززل در شزززعله وجزززود عزززدم

 .دیینما یبررس



 

 

 .دیینما یبررس را کیالکترون برد

 ۰ هیزثان ۱ هر در ستیر دکمه
 نیپنجمز و انزد یم چشمک بار

LED ۵۱) چززززززپ سزززززمت اا 
 خزززززاموش و روشزززززن( درجززززه

 .شود یم

 بزززززه یخاموشزززز
 حسزززگر لهیوسززز

 دود
 بزززززه یخاموشزززز

 کزززززاهش علززززت

 ولتاژ

 اا دود درسززززززززت هیززززززززتخل دردوکشدار
 حسززگر عملکزرد و دودکزش

 .دیینما یبررس را دود
 را یورود بزززززززرق ولتزززززززاژ

 .دیینما یبررس

 را کیززززززززززالکترون بززززززززززرد
 .دیینما یبررس

 بزززززه یخاموشزززز

 کزززززاهش علززززت
 ولتاژ

 را یورود بزززززززرق ولتزززززززاژ دار فن در

 .دیینما یبررس
 را کیززززززززززالکترون بززززززززززرد

 .دیینما یبررس

 ۰ هیزثان ۱ هر در ستیر دکمه

 نیپنجمز و انزد یم چشمک بار
LED و ۵۱) چزززپ سزززمت اا 

 خززاموش و روشزن( درجزه ۱۹
 شود یم

 بزززززه یخاموشزززز

 یخرابزززز علززززت
 دود حسگر

 یبررسزززززز را دود حسززززززگر دردوکشدار

 .دیینما
 یبررسززززز را آن یهزززززا کابل

 .دیینما
 را کیززززززززززالکترون بززززززززززرد

 .دیینما یبررس

 بزززززه یخاموشزززز
 لهیوسززززززززززززززززززززز

 لیفرانسید

 دار فن در
 

 و دود یها لولزززه و دودکزززش
 را لیفرانسزززید تزززااه یهزززوا

 .دیینما یبررس
 را لیفرانسززززززززززید و فززززززززززن

 .پیینما یبررس

 کزززززززززززززارت و هزززززززززززززا کابل
 یبررسزززززز را کیززززززالکترون

 .دیینما
 

 ۰ هیزثان ۱ هر در ستیر دکمه

 نیپنجمز و انزد یم چشمک بار
LED و ۵۱) چزززپ سزززمت اا 

 خززاموش و روشزن( درجزه ۶۱
 .شود یم

 حسزززززززززززززززززززگر

 شیگرمززززززززززززززززا
( شزززززززززززززززوفاژ)

 .است وبیمع

 .دیینما یبررس را شوفاژ حسگر

 یبررسززز را کیزززالکترون بزززرد و هزززا کابل
 .دیینما

 ۰ هیزثان ۱ هر در ستیر دکمه
 و انزززززد یمززززز چشزززززمک بزززززار

 اا LED نیپنجمزز و ینچهززارم
( درجزه ۹. و ۵۱) چپ سمت

 .دشو یم خاموش و روشن

 آب حسزززززززززززگر
 یمصززززززززززززززززرف

 .است وبیمع

 .دیینما یبررس را یمصرف آب حسگر
 یبررسززززز را کیززززالکترون بزززززرد و کابززززل

 .دیینما



 

 

 LED (۵۱ نیپنجمززززززز فقزززززززط
 .اند یم چشمک (درجه

 حززرارت درجززه
 آب حزد اا شیب

 یمصززززززززززززززززرف
 درجزززززززززززززززززززه)

 یداخلز حزرارت
 ۵۹ اا شززززززتریب

 درجززززززززززززززززززززززه
 گززززززراد یسززززززانت

 ریشزززززز. اسززززززت
 راهه سزززززززززززززززززه

 عمززززل درسززززت

 (.کند ینم

 حززرارت درجززه میتنظزز و حززرارت اتززلف
 حسززگر هیززثانو مبززدل ش،یگرمززا مززدار در

 و پمززپ نیهمچنزز و شززوفاژ و یمصزرف آب
 یبررسزز را شیگرمززا مززدار در آب گززردش

 .دیینما



 

 

 ۲ میقد نیوروالی - بوش

 LEDیهززززززززا 

 روشزن دستگاه
 .شوند ینم

 وایزززف اسززت، قطززع یاصززل بززرق

 .است وبیمع
 قطعززززات ایزززز و ترانسززززفورماتور

 .است وبیمع مشابه

 بززززززرد واویززززززف ،یورود بززززززرق ولتزززززاژ

 .دیینما یبررس را دستگاه کیالکترون

 صزززدا دسزززتگاه

 هززززززززد،د یمزززززززز
 عمزززل سزززتدر

 .کند ینم

 یخزززززوب بزززززه ونیرکورسززززیس. 5

 .شود ینم انجام
 .است دستگاه داخل هوا. 2

 .ستین خوب حرارت انتقال. 3
 .است وبیمع راهه سه ریش. 4

 .است فیکث مبدل. 5

 ینشزت و( بزار ۹.۰) شیگرما مدار فشار

 .دیینما یبررس را آن
 در هززوا عززدم و خودکززار ریهززواگ پمززپ،

 .دیینما یبررس را شیگرما مدار
 را شیگرمزززززززا مزززززززدار در آب گزززززززردش

 . دیینما یبررس
 گزززززاا نزززززوع مبزززززدل، راهه، سزززززه ریشززززز

 را گزاا کنتزرل ریشز و ها ناال ،یمصرف
 .دیینما یبررس

 آب فقززززززززززززززززط

 یمصزززززززززززززززرف

 و میزززززززززززززززززدار
 شیگرمزززززززززززززززا

 .میندار

 میتنظز خوب شیگرما سلکتور.5

 .است نشده

 خزززززراب شیگرمزززززا حسزززززگر. 2
 .است

 را یامسززززززتان و یتابسززززززتان میتنظزززززز. 5

 .دیینما یبررس

 و شیگرمززززززا سززززززلکتور تزززززاتیترمو. 2
 .دیینما یبررس را آن حسگر

 .دیینما یبررس را کیالکترون برد. 3

 شیگرمزززا فقزززط
 آب و میززززززززدار

 یمصزززززززززززززززرف
 .میندار

 خزززززوب یمصزززززرف آب سززززلکتور
 .است نشده میتنظ

 و  یورود سزززززززرد آب حسززززززگر
 وبیززززمع یمصززززرف آب حسززززگر

 .است

 آن یهزا کابل و یورود سزرد آب حسزگر
 .دیینما یبررس را

 آب حسززززززگر لتززززززر،یف ،یدبزززززز کننزززززده کم
 بززززززرد و حزززززد ترموسزززززتات ،یمصزززززرف

 .دیینما یبررس را کیالکترون

 حزرارت درجه

 یمصززززززرف آب
 .است نییپا

 و اسزززززت نییپزززززا مشزززززعل شززززعله

 روشززن و خززاموش دائمززا اشززعلهی
 .شود یم

 ریهززززواگ ریشزززز پمززززپ، ه،یززززثانو مبززززدل

 ریشززززززز گزززززززاا، مزززززززاتیتنظ خودکزززززززار،
 و یمصزرف آب حسزگر گاا، کننده کنترل

 .دیینما یبررس را کیالکترون برد

 یکززاف آب یدبزز
 .ستین

 .است نییپا ساختمان آب فشار
 فیزکث مبدل حجم، کننده کم لتر،یف

 .است شده
 تر کوچزک ایسزا بزا یدبز کننزده کم

 .است شده استفاده

. دییززززنما یبررسزززز را یورود آب فشززززار
 ایززززتم را بزززدلم ،یدبززز کننزززده کم لتزززر،یف

 .دیینما
 یدبززز حجزززم کننزززده کم مناسزززب ایسزززا اا

 .دیینما استفاده

 در اتورهززایراد

 تیوضززززززززززززززع
 گزززرم یتابسززتان

 .است

 عمززززل درسززززت راهه سززززه ریشزززز

 .کند ینم

 موتزززور. دییزززنما ایززتم را راهه سزززه ریشزز

 اگزززر. دییززنما یبررسززز را راهه سززه ریشزز
 دارد وجززززود( یاضززززاف) یخززززارج پمزززپ

 .دیینما یبررس را آن عملکرد



 

 

 بزززدون دسزززتگاه
 گرمززا بززه اایززن

 روشزززززززززززززززززززن
 .شود یم

 درسزت یورود سزرد آب حسزگر
 .کند ینم عمل

 یبررسزززز را یورود سززززرد آب حسززززگر
 ایززز و ایزززتم اایزززن صزززورت در د،ییزززنما

 .دیینما ضیتعو

 

 دیجد نیوروالی - بوش

 کد بیع شرح بیع رفع

 و گزاا فشزار( باشد باا دیبا) دینمائ دیبااد را گاا ریش

 روپزوش و رابزط یها میسز و الکترودهزا و برق اتصال
 .دینمائ یباارس را آن

 روشززززززززن مشززززززززعل شززززززززعله

 EA .شود ینم

 را دود سززتمیس و رابزط یهزا کابل و یونیز یالکترودهزا
 مرطززوب PCB) بززرد کززه دیززکن یبررسزز. دیززکن چززک

 (.باشد نشده

 یولزز اسززت خززاموش دسززتگاه
 دهیزززززد مشزززززعل یرو هشزززززعل

 .شود یم

E7 

 را حسززززگر نصززززب محززززل و حززززرارت کننززززده محدود
. دیززنمائ چززک را آب ریمسز بززودن بزاا. دیززنمائ یبررسز

 .دینمائ یباارس را پمپ عملکرد و یریهواگ ستمیس

 شززوفاژ حززرارت محدودکننززده
 E9 .است فعال

 بزززودن سزززالم. دیزززنمائ ایزززتم خزززا  و گزززرد اا را فزززن

 .دینمائ چک را آن یکش میس و لیفرانسید

 شزززززززدن خزززززززاموش اا پززززززس

 یهززززززززززا کنتاکت دسززززززززززتگاه،
 .شوند ینم بسته لیفرانسید

C4 

 بزززودن سزززالم. دیزززنمائ ایزززتم خزززا  و گزززرد اا را فزززن

 .دینمائ چک را آن یکش میس و لیفرانسید

 سزززززززدن خزززززززاموش اا پززززززس

 یهززززززززززا کنتاکت دسززززززززززتگاه،

 .شوند ینم بسته لیفرانسید

C6 

 بززززودن سزززالم. دیزززنمائ ایززززتم وخزززا  گزززرد اا را فزززن
 .دینمائ چک را آن یکش میس و لیفرانسید

 در لیفرانسززززید یهززززا کنتاکت
 هزززم اا دسزززتگاه کزززار هنگزززام

 .شوند یم باا

C1 

 را دسززتگاه یان جرقززه سززتمیس و هززا یکشزز میس ارتبززاط 

 و نمزوده ینیبزااب را هزا آن اسزتقرار محزل و دیزکن چک
 .دیکن ضیتعو را PCB( برد) لاوم صورت در

 در رادیزززززا: یداخلززززز مشزززززکل

 FO .باشد یم( برد) کنترل واحد

 دیزززبااد را گزززاا ریشززز و الکتزززرود یها میسززز روپزززوش

 .دینمائ

 گزززززززاا ریشززززززز در اشزززززززکال

 .باشد یم
FA 

 EO .باشد یم کم ان جرقه قدرت .دینمائ دیبااد را ان جرقه ترانس و فرکانس

 شزوفاژ ستمیس در دما حسگر .دیکن یباارس را آن اتصارت و ها میس و دما حسگر

 .دارد مشکل
E2 

 گززززززرم آب یدمززززززا حسززززززگر .دیکن یباارس را آن اتصارت و ها میس و دما حسگر
 .است خراب یمصرف

A7 

 AA یمصزززززرف گزززززرم آب یدمزززززا هیزثانو و یاصزل مبزدل. دینمائ چک را پمپ بودن سالم



 

 

 بززه نسززبت دسززتگاه یخروجزز .دینمائ دیبااد رسوب داشتن لحاظ اا را
 شیبزز یاصززل مبززدل آب یدمززا

 .باشد یم اندااه اا

 وبیززززمع یفرانشززززید ایزززز فزززن .دینمائ چک را آن اتصارت و ها میس
 .باشد یم

A3 

 

  



 

 

 (ویاسکلوس - کامفورت) بوش جیپک

 کد بیع شرح بیع رفع

 نشت دود احتراق محفظه اا .دیینما چک یگرفتگ نظر اا را یحرارت مبدل

 .کند یم

C3 

 و
A2 

 آن اتصزززارت همزززراه بزززه را دود یدمزززا حسزززگر
 .دیینما چک

 .کند ینم کار دود یدما حسگر
A3 

 خارج دود کلهک اا دود .دیینما چک را دود ریمس

 .شود یم
A4 

 همززراه بززه را احتززراق محفظززه در دمززا حسززگر

 .دیینما چک آن اتصارت

 احتراق محفظه در دما حسگر

 .کند ینم کار
A6 

 یکشززز میس نظزززر اا را گزززرم آب یدمزززا حسزززگر
 .دیینما دیبااد

 خراب گرم آب یدما حسگر
 .است

A7 

 را گزززززاا کننزززززده کنترل یکشززززز میس و اتصزززززارت
 .دیینما یبررس

 .است شده قطع واسی یب با ارتباط
A8 

 صزورت در و کزرده چک را آن تاتصار محل

 یهززاد چسززب اا اسززتفاده بززا و ادهیززپ را آن لززاوم
 .دیینما نصب را آن دیجد حرارت

 روش به گرم آب یدما حسگر

 A9 .است نشده نصب حیصح

 و یخززارج یحسززگرها و نمززوده چززک را مزدول
 چززززززم را آن اتصززززززارت و دور راه اا کنتززززززرل

 .دیینما

 اشکال ها مدول صیتشخ در
 مدول ارتباط در دارد وجود

 .دارد وجود مشکل

AC 

 AD .کند ینم کار نمخا حسگر .دیینما چک را آن اتصارت و مخان حسگر

 در و نمزززوده شیآامزززا و وصزززل را کزززدها هیزززکل

 .دیینما ضیتعو لاوم صورت

 .ستین مشخص کد دیکل
B1 

 اتصزززارت همزززراه بزززه را خزززارج یدمزززا حسززگر
 .دیینما چک

 وصل یخارج یدما حسگر
 .ستین

CC 

 اس نالیترم یور ۰۶۰ ارتباط .دیینما وصل درست را آن امکان صورت در

 .باشد ینم مشخص ۸ یت
D3 

 را سزتمیس فشزار و آن یخروجز یها لولزه و پمپ

 .دیینما چک

 .است دیشد اریبس یحرارت رییتغ
D4 

 و تاتصزززززززار و یخزززززززارج یدمزززززززا حسزززززززگر
 .دیینما چک را آن یها یکش میس

 اشکال یخارج یدما حسگر
 .دارد

D5 

 

  



 

 

 کد بیع شرح بیع رفع

 را آن تاتصززززززار و ها میسزززززز و دمززززززا حسززززززگر
 .دیینما یباارس

 شززززوفاژ سززززتمیس در امززززد حسززززگر
 .دارد مشکل

E2 

 محدودکننزززده و نمزززوده چزززک را سزززتمیس فشزززار
 و بزززرد یرو وایزززف و پمززپ عملکزززرد حززرارت،

 .دیینما چک را انبساط مخان یریهواگ

 فعززال شزوفاژ حززرارت کننزده محدود
 E9 .است

 بزرق اتصزال گزاا، فشزار است؟ باا گاا ریش ایآ
 یها میسزز و الکترودهززا و هززا میسزز الکترودهززا، و

 .دیینما یبررس را آن روپوش و رابط

 .شود ینم روشن مشعل شعله
EA 

 یان جربززززه سززززتمیس و هززززا یکشزززز میس و ارتبززززاط

 هززا آن اسززتقرار محزل و. دییززنما چززک را دسزتگاه
 را بززرد لززاوم صززورت در و نمززوده ینیبززااب را

 .دیینما ضیتعو

 یداخل مشکل
FO 

, 
EO 

 چززک را رابززط یهززا کابل و یونیزز یالکترودهززا
 یبررسززز اسززت؟ مرتززب دود سززتمیس ایززآ. دییززنما

 .باشد نشده مرطوب یب یس یپ که دیکن

 خزاموش دسزتگاه کزه نیزا غزمر یعل
 F7 .شود یم دهید شعله شتآ

 دیزبااد را گزاا ریشز و الکترود یها میس روپوش

 .دیینما

 یبززززاق شزززعله گزززاا، قطزززع اا بعزززد

 .ماند یم
FA 

 اا کمتزززر و دوبزززاره را مجزززدد یانزززداا راه دکمززه
 .دیده فشار هیثان ۰۱

 طزززور بززه مجززدد یانززداا راه دکمززه
 ۰۱ اا شیبززز یمزززدت یبزززرا یاتفزززاق

 .است شده داده فشار هیثان

FD 

 بزودن سزالم. دییزنما ایزتم خزا  و گزرد اا را فن

 .دیینما چک را آن یکش میس و لیفرانسید

 هنگززام در لیفرانسززید یهززا کنتاکت

 .شوند یم باا هم اا دستگاه کار
C1 

 

 

 

 

 

 


