کدهای خطای انواع پکیج
عیبیابی از طریق کدهای اخطاردهنده
پکیج آریستون
ARISTON (CLASS B/CLASS PREMIUM/GENUS
)PREMIUM/GENUS 36FF
کد خطا
01 1
02 1
03 1
04 1
05 1
06 1
07 1
08 1
09 1
10 1
12 1
14 1
16 1
18 1
1 P1
1 P2

مفهوم کد خطا
مقدار گرمایش 1XX
فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد)
خطا در حسگر فشار آب
عدم گردش یا وجود آب :سرعت افزاایش دمزای رفزت  NTC1بزیش اا 7°C
در ثانیه (برای سه بار متوالی)
عدم گردش یا وجزود آب :سزرعت افزاایش دمزای رفزت یزا برگشزت NTC2یزا
 NTC1بیش اا  20°Cدر ثانیه
عدم گردش یزا وجزود آب :اخزتلل دمزای رفزت و برگشزت بزیش اا  55°Cدر
ثانیه (برای سه بار متوالی)
عدم گردش یا وجزود آب :دمزای رفزت  10°Cکمتزر اا دمزای برگشزت (بزرای
سه بار متوالی)
عدم گردش یا وجود آب :دمای رفت  30°Cکمتر اا دمای برگشت
افت فشار آب مدار گرمایش به ایر مقدار حداقل
افاایش فشار سیستم به بیش اا 3BAR
خطا در ( NTC1رفت گرمایش)
خطا در ( NTC2برگشت گرمایش)
خطا در حسگر بیرونی (قطع با اتصال کوتاه)
قطعی حسگر گرمایش اا کف
خطا در خواندن دمای حسگر رفت یا برگشت
عدم گردش یا وجود آب :سرعت افزاایش دمزای رفزت  NTC1بزیش اا 7°C
در ثانیه
عدم گردش یا وجود آب :اخزتلف دمزای رفزت و برگشزت بزیش اا  55°Cدر
ثانیه

عدم گردش یا وجود آب :دمای رفت  10°Cکمتر اا دمای برگشت
1 P3
افت فشار آب مدار گرمایش :نیاا به پر کردن
1 P4
مقدار آب گرم بهداشتی 2XX
اشکال در  NTCمصرفی
01 2
اشکال در حسگر دمای پایینی منبع ذخیره خورشیدی
02 2
اشکال در  NTCمنبع ذخیره
03 2
اشکال در حسگر کلکتور خورشیدی
04 2
اشکال در حسگر ورودی سیستم خورشیدی
05 2
گرم شدن بیش اا حد کلکتور خورشیدی
07 2
پایین بودن دمای کلکتور خورشیدی
08 2
گرم شدن بیش اا حد منبع ذخیره
09 2
برد اصلی 3XX
خطا در برد صفحه نمای ش
01 3
اختلل در ارتباط بین برد اصلی و صفحه نما ی ش
02 3
خطا در برد اصل ی
03 3
فشار دادن دکمه  RESETبیش اا  5مرتبه در  55دقیقه
04 3
 05,6,7 3خطا در برد اصل ی
تجهیزات جانبی4XX
اختلل در عملکرد مودم
01 4
اختلل در عملکرد مودم
06 4
خطا در حسگر اتاق ی
07 4
احتراق و تشخیص شعله5XX
عدم وجود شعله
01 5
عدم تشخیص شعله در امان فعال بودن شیر گاا
02 5
عدم موفقیت در تشکیل شعله (بار اول )
5P1
عدم موفقیت در تشکیل شعله (بار دوم )
5P2
یکنواخت نبودن شعله
5P3
سه مرتبه تکرار جدا شدن شعله
5P4
ورود هوا  /خروج محصوالت احتراق6XX
فعال شدن ترموستات دود ( در نوع محفظه احتراق باا )
01 6
فعال شدن ترموستات دود ( در نوع محفظه احتراق باا )
02 6
سرعت پا یین فن یا عدم عملکرد پرشر سوئیچ دود
04 6
فعال باقی ماندن پرشر سوئیچ دود
07 6
تاخیر در بسته شدن پرشر سوئیچ دود
6P1
عدم عملکرد پرشر سوئ یچ دود در امان روشن شدن فن
612
نواحی7XX

01 7
02 7
03 7
04 7
06 7

باا یا اتصال کوتاه شدن حسگر رفت حرارتی ناحیه 2
باا یا اتصال کوتاه شدن حسگر برگشت حرارتی ناحیه 2
باا یا اتصال کوتاه شدن حسگر رفت حرارتی ناحیه 3
باا یا اتصال کوتاه شدن حسگر برگشت حرارتی ناحیه 3
افاا یش ب یش اا حد دما در ناحیه 2
پکیج آریستون (مدل اجیس) )ARISTON (EGIS

چشمک زن شدن LEDهای نشانگر دما ،دلیل بر وجود اشکال به شرح ذ یل است:
مفهوم کد خطا
فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد)
افت فشار آب مدار گرمایش
خرابی حسگر گرمایش مرکای
خرابی حسگر آب گرم بهداشتی
خطای EEPROM
خطزززا در برقزززراری ارتبزززاط بزززین بزززرد و
واسطههای جانبی مورد استفاده
تعداد فشار دادن دکمزه  RESETبزیش اا
 5مرتبه
خطای داخلی برد
خطا در عملکرد خودکار جرقهان
خرابی الکترود تشخیص شعله
نقص در شعله ،نبود شعله یکنواخت
) (CFفعال شدن حسگر دود
( /FFخطا در پرشر سوئیچ)
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پکیج آریستون (مدل گنیاماکسی) (ARISTON (GENIA MAXI
چشمک زن شدن LEDهای نشانگر دما ،دلیل بر وجود اشکال به شرح زیر است :
مفهوم کد خطا
افاایش بیش اا حد دما (کلید حد عمل کرده است).
عدم تشکیل یا تشخیص شعله
فعززال شززدن سیسززتم ضززدیخادگی (مرحلززه اول روشززن
شدن پمپ)
فعززال شززدن سیسززتم ضززدیخادگی (مرحلززه دوم روشززن
شدن پمپ و مشعل)
نشززتی مززدار آب (اخزززتلف بززین حسززگرهای رفزززت و
برگشت اصلی بیش اا )40°C
نشززتی مززدار آب (اخزززتلف بززین حسززگرهای رفزززت و
برگشت اصلی بیش اا )10°C
باا بودن مدار  NTCثانویه آب گرم بهداشتی
باا بودن مدار  NTCاصلی آب رفت
باا بودن مدار  NTCاصلی آب برگشت
مزززدار  NTCاصزززلی آب برگشزززت«اتصزززال کوتزززاه»
است.
تززلش بزززرای احتززراق در امزززان کززار کزززردن مشزززعل
(مدار حسگر شعله در حین عملیات قطع میشود).
خطزای فیزوا  1/25 Aبزرد اصززلی یزا کابزل ارتبززاطی
آن
نبزودن جریزان هزوا توسزط فزن (اتصزال پرشزر سززوئیچ
دود پس اا گذشت یزک دقیقزه اا صزدور فرمزان کزار
کردن فن هنوا برقرار نشده)
خطای پرشر سوئیچ دود
باا بودن مدار  NTCآب گرم
مدار  NTCاصلی آب گرم «اتصال کوتاه» است.
دمای بیش اا حد داخل تانک (بیش اا )80°C
اشکال در برقراری ارتباط بین دو برد
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پکیج ایساتیس سوپر لوکسFF
عالمت * به مفهوم چراغ چشمکزن و ** به مفهوم چراغ روشن ثابت است.
مفهوم کد خطا
افاایش بیش اا حد دمای مدار گرمایش
عدم گردش آب کافی  -اخطار
عدم گردش آب کافی
عزدم اتصزال یزا اتصزال کوتزاه مزدار حسزگر
دمای رفت آب مدار گرمایش مرکای
عزدم اتصزال یزا اتصزال کوتزاه مزدار حسزگر
دمای برگشت آی مدار گرمایش مرکای
خطا در ارتباط برد اصلی با پانل کنترل
ادن کلید  RESETای بیش اا  5مرتبه
خطای برد اصلی
خطای برد اصلی
خطا در اولین تلش برای تشکیل شعله
خطا در دومین تلش برای تشکیل شعله
عدم تشخیص شعله
شعله تشزخیص داده شزده در حزالی کزه شزیر
گاا بسته است.
قطع شعله به دلیل خیاش شعله
نقص در خروج گااهای خروجزی (خطزای
پرشر سوئیچ هوا)
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پکیج ایساتیس ( مدل ) NEWSTAR 26FF & MEHR 26FF
مفهوم کد خطا
کد خطا
افت فشار آب مدار گرمای ش
E1
عدم تشکیل یا تشخ یص شعله
E2
اشکال در  NTCگرمای ش ی
E3
اشکال در  NTCمصرف ی
E4
انسداد دودکش  -خطای پرشر سوئیچ دود
E6
افاا یش ب یش اا دمای مدار گرما یش (فعال شدن کلید حرارتی )
E7
عدم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه نمای ش
E8
محل جامپر  S4را تغ ییر دهید .
E9
دیپسو ییچ و یا جامپر بر روی برد اصلی جابهجا شده است .
EE
توجه :در صورت مشاهده فشار مدار گرمزایش بزر حسزب  MPAبزر روی صزفحه نمزایش
و تغییر آن به  ،BARجامپر روی صفحه نمایش را خارج کنید.

پکیج ایران رادیاتور مدل ELEXIA
چشمک زن شدن LEDهای نشانگر دما
کد خطا
مدل
مفهوم کد خطا
30 40 50 60 70 80 CF
*
CF
فعال شدن کلید حرارتب ( 105°Cکلید حد)
افززاایش بززیش اا حززد دمززا بززه بززیش اا  85°Cو CF
*
کمتر اا 105°C
*
*
CF
شعلهیابی حین کار
*
CF
شعلهیابی حین تست اولیه
*
*
CF
یخادایی با روشن شدن پمپ
*
*
CF
یخادایی با روشن شدن مشعل
 NTCآب گززرم مصززرفی اشززکال دارد (مززدار آن CF
*
*
باا است).
 NTCآب گززرم مصززرفی اشززکال دارد (مززدار آن CF
*
*
اتصال کوتاه است).
*
*
*
 NTCشوفاژ اشکال دارد (مدار آن باا است)CF .
 NTCشززززوفاژ اشززززکال دارد (مززززدار آن اتصززززال CF
*
*
کوتاه است).
*
*
CF
حسگر دود فعال شده است.

کلیززد حرارتزززی  105°Cفعزززال شززده ولزززی دمزززای CF
اندااهگیری شده توسط  NTCطبیعی است.
CF
مبدل آب مصرفی رسوب گرفته است.

*

*

*

*
*

*

*

پکیج ایران رادیاتور مدل ( MX2-24CFبدون فن )
چشمک زن شدن LEDهای نشانگر دما
مفهوم کد خطا
فعال شدن کلید حرارتی 105°C
عدم تشخیص شعله
یخادایی با روشن شدن پمپ
یخادایی با روشن شدن پمپ و مشعل
عدم گردش آب در سیستم
کمبود آب در مدار
 NTCمدار برگشت شزوفاژ اشزکال دارد (مزدار آن بزاا
است).
 NTCمزززدار برگشزززت شزززوفاژ اشزززکال دارد (مزززدار آن
اتصال کوتاه است).
 NTCمززدار رفززت شززوفاژ اشززکال دارد (مززدار آن بززاا
است).
 NTCمدار رفت شوفاژ اشزکال دارد (مزدار آن اتصزال
کوتاه است).
حسگر دود فعال شده است.
عدم تشخیص شعله حین کار
اشکال در فیوا 5.25A
اشکال در ارتباط صفحه نمایش با برد کنترل
اشکال ارتباط با برد اصلی
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*
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پکیج ایران رادیاتور مدل ( MX2-24FFفندار )
چشمک زن شدن LEDهای نشانگر دما
مفهوم کد خطا
فعال شدن کلید حرارتی ( 105°Cکلید حد)
عدم تشخیص شعله
یخادایی با روشن شدن پمپ
یخادایی با روشن شدن پمپ و مشعل
عدم گردش آب در سیستم
گردش آب در مدار شوفاژ اشکال دارد.
 NTCمدار برگشت شزوفاژ اشزکال دارد (مزدار آن بزاا
است).
 NTCمزززدار برگشزززت شزززوفاژ اشزززکال دارد (مزززدار آن
اتصال کوتاه است).
 NTCمززدار رفززت شززوفاژ اشززکال دارد (مززدار آن بززاا
است).
 NTCمدار رفت شوفاژ اشزکال دارذ (مزدار آن اتصزال
کوتاه است).
عدم تشخیص شعله حین کار
اشکال در فیوا 1.25A
فن روشن است ولی پرشر سوئیچ دود قطع است.
فن خاموش است ولی پرشر سوئیچ دود وصل است
اشکال در ارتباط صفحه نمایش با برد کنترل
اشکال ارتباط با برد اصلی
مبدل آب مصرفی رسوب گرفته است.
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پکیج ایران رادیاتور مدل B24CF/B24FF/BM24CF/BM24FF
چشمک زن شدن LEDهای نشانگر دما
مفهوم کد خطا
80
برد الکترونیک معیوب است.
فعال شدن کلید حرارتی ( 105°Cکلید حد)
افززاایش دمززای مززدار گرمززایش بززه بززیش اا  89°Cو
کمتر اا 105°C
عدم تشخیص شعله
یخادایی با روشن شدن پمپ
یخادایی با روشن شدن پمپ و مشعل
 NTCآب مصزززززرفی اشزززززکال دارد (مزززززدار آن بزززززاا
است).
 NTCآب مصزززرفی اشزززکال دارد (مزززدار آن اتصزززال
کوتاه است).
 NTCمدار شوفاژ اشکال دارد (مدار آن باا است).
 NTCمزززدار شزززوفاژ اشزززکال دارد (مزززدار آن اتصزززال
کوتاه است).
کلیززززد حرارتززززی  105°Cفعززززال شززززده ولززززی دمززززای
اندااهگیری شده توسط  NTCطبیعی است.
کمبود آب در مدار
حسگر دود فعال شده
فن روشن است ولی پرشر سوئیچ دود قطع است.
فن خاموش است ولی پرشر سوئیچ دود وصل است.
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شرح عیب ایران رادیاتور ) L24 (FC , FFو ایران رادیاتورهای سری K , Z
شرح عی ب
پرشر سوئیچ آب در حالت قطع مزیباشزد (مزدار آن بزاا
است).
عیب شعلهیابی (یون) حین کار
ترموسزززتات حزززدی  105°Cعمزززل کزززرده اسزززت (قطزززع
است).
نشت دود به محیط (ترموستات دودکش قطع است).
برد الکترونیکی معیوب است.
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد (اتصال کوتاه).
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد (مدار باا).
ترمیسزززتور آب گزززرم مصزززرفی اشزززکال دارد (اتصزززال
کوتاه).
ترمیستور آب گرم مصرفی اشکال دارد (مدار باا).
فزن خززاموش اسزت امززا پرشزر سززوییچ هزوا در وضززعیت
وصل میباشد.
فززن روشززن اسززت امززا پرشززر سززوییچ هززوا در وضززعیت
قطع میباشد.
ترموستات حدی  105°Cقطع کزرده اسزت ولزی دمزای
اندااهگیری شده توسط ترمیستور طبیعی است.
پکزیج ب زیش اا حزد گززرم شزده اسززت بززارتر اا  89°Cو
کمتر اا .105°C

کد

مدل پکی ج
CF, FF

E1

CF , FF

E2

CF , FF

E8

CF
CF , FF
CF , FF
CF , FF

E10
E12,E30,E99
E31
E32

CF , FF

E41

CF , FF

E42

FF

E50

FF

E51

CF , FF

E81

CF , FF

E88

عیب یابی پکیج ایران رادیاتور مدل :E24CF - M24CF - E 24 FF - M 24 FF
راه حل
علت
اشکال
بررسیهای رام را انجام
دهید .
گاا وجود ندارد .
پکیج روشن نمی شود.
(گاا ،آب ،کلید برق،
برق وجود ندارد .
فیواها و ).
هنگام خاموشی طورنی
وجود هوا در لوله گاا
مدت اتفاق می افتد .
ترموستات را تنظیم کنید .
قطع ترموستات اتاق ی
چند دقیقه صبر نمایید .دکمه
هنگام وجود اشکال در کارکرد دستگاه چراغ قرما رنگ
راه انداای مجدد را فشار
(شماره  )25مربوط به قطع ای منی روشن می شود .اگر با
دهید چراغ قرما خاموش
فشار دادن دکمه راه انداای مجدد اشکال برطرف نگردید
شده و مرحله اشتعال مجدد
به تکنیس ین مجرب مراجعه نما یید .
آغاا میشود .
مدار گرمایش را هواگی ری
وجود هوا در سی ستم و یا
نمایید .و با پر کردن آن
صدا در مدار گرمای ش
فشار کم
فشار را بار برید .
در تابستان شی رهای رفت و
چرخش آب به صورت
برگشت رادیاتورها را ببندید
رادیاتورها در تابستان گرم
طبی عی (ن یروی ترموسیفون)
و در شروع فصل سرما
می شود .
در رادیاتورها
آنها را باا کنید .
اگززر در سیسززتم دسززتگاه پک زیج ایززرادی ایجززاد شززود چراغهززای نمایشززگر دمززا طبززق جززدول
چشمک میانند.
شرح عی ب
برد الکترونیک معیوب است.
ترموسزززتات حزززدی  105°Cعمزززل کزززرده
است (قطع است).
پکیج بیش اا حد گرم شده اسزت بزارتر اا
 89°Cو کمتر اا .105°C
عیب شعلهیابی (یون) حین کار
یخادایی با پمپ روشن
یخادایی با مشعل روشن
ترمیسززتور آب گززرم مصززرفی اشززکال دارد
(مدار باا).
ترمیسززتور آب گززرم مصززرفی اشززکال دارد

کد

مدل پکی ج

30 40 50 60 70 80
CF , FF

*

CF , FF

*

CF , FF
CF , FF
CF , FF

*

*
*

CF , FF
CF , FF

*
*
*

*

*
*

*

(اتصال کوتاه).
ترمیستور مدار شوفاژ اشزکال دارد (مزدار
باا).
ترمیسززززتور مزززززدار شززززوفاژ اشزززززکال دارد
(اتصال کوتاه).
ترموسزززتات حزززدی  105°Cقطزززع کززززرده
اسززت ول زی دمززای انززدااهگیری شززده توسززط
ترمیستور طبیعی است.
پرشزززززر سزززززوئیچ آب در وضزززززعیت قطزززززع
میباشد( .مدار باا).
نشززت دود بززه مح زیط (ترموسززتات دودکززش
قطع است).
فن روشن است امزا پرشزر سزوئیچ هزوا در
وضعیت قطع میباشد.
فززن خززاموش اسززت امززا پرشززر سززوئیچ هززوا
در وضعیت وصل میباشد.

CF , FF
CF , FF

*

*

*

*

*

CF , FF
CF , FF

*

*

CF
FF

*

FF

*

*

*

*

*

*
*
*

*

پکیج باکسی )BAXI (LUNA-3
کد خطا
E01
E02
E03
E05
E06
E10
E11
E25
E31
E35

مفهوم کد خطا
نارسا یی گاا ورودی  -افت فشار گاا
فعال شدن کل ید حرارتی ( کلید حد )
انسداد دودکش  -خطای پرشر سوئیچ دود
خطای عملکرد  NTCشوفاژ ،انسداد مدار گرما یش ،افاایش بیش اا حد
دمای مدار گرمای ش
خطای عملکرد  NTCمصرفی ،افاایش بیش اا حد دمای مدار مصرفی
و نرس یدن آب به دستگاه
افت فشار آب مدار گرمای ش
عدم عملکرد ترموستات حد دستگاه در سی ستمهای گرما یش اا کف یا
سیستمهای گرمایی با دمای پایی ن
افاا یش ب یش اا حد دما به علت عدم گردش آب
قطع ارتباط بین پانل ،صفحه نما یشگر د یجیتال و ترموستات محی ط ی
عدم تشکیل یا تشخ یص شعله

هشدارهای سیستم پکیج ECO3 - BAXI
کد خطا
E01
E02
E03
E05
E06
E10
E25
E35

نوع نقص
خطای سیستم جرقهانی ،عدم روشن شدن شعله پس اا جرقه ادن،
نرسی دن گاا با خرابی الکترود جرقه
عملکرد ترموستات حد  ۵۹درجه بدلیل بار رفتن غیر معمول دما
(دستگاه مجددا ریست گردد).
نارسا یی دودکش ( عملکرد ترموستات دودکش مدل I
نارسا یی می کروسوئیچ دودکش یا انسداد لولههای انتقال فشار به
میکروسوئیچ (مدل )FI
نارسا یی لوله انتقال هوای تااه به شیر برقی با انسداد مس یر مکش
دودکش (مدل )FI
پایین بودن فشار آب سیستم گرمایی دستگاه یا قطع آب شهری
عدم عملکرد پمپ س یرکورتور یا انسداد مسیر شوفاژ
کمبود شعله اولیه و نرسیدن حرارت رام به یون کنترل شعله

کدهای اعالم نقص ایمنی و روش رفع خطا پکیج دیواری گرمایران
باکسی  -گرمایران  -وستن  -نوتا  -بایمک  -فالکه  -استانبول قدی م
کدددهای اعددالم نقددص ایمندددی و روش رفددع خطددا :مصزززرفکننده گرامززی اگززر خطزززایی در
عملکرد دستگاه ایجاد شزود ،صزفحه نمایشزگر یزک کزد خطزا را اعزلم مزیکنزد .بزرای تنظزیم
مجدد پکیج ولوم را روی  Rبه مزدت حزداقل دو ثانیزه نگزه داریزد ،سزپس در حالزت خزاموش
و بعد روی حالت امستانی دستگاه روشن نمایید.
کد
خطا

شرح خطا

خطای
فشار گاا

E01

خطا توسط
حسگر
ترموستات
E02
ایمنی
صادر شده
است .

اقدامات الزم در جهت اصالح خطا
 ولوم را حداقل  ۲ثانیه روی  Rبگذارید و در صورت عدم رفعخطا موارد ایر را کنترل کنید :
 بررسی جریان گاا و باا بودن شیر دستی گاا قبل اا پکی ج بررسی عملکرد صحیح ترانس جرقه و کابلهای رابط تنظیم بودن الکترود جرقه تنظیم بودن میله ی ون تشخیص شعله و مطمئن شدن اا اتصالصحیح سیمهای رابط
 جابهجایی فاا و نول برق ورودی بررسی فشار گاا بعد اا شیر گاا و تنظیم مقدار شعله حداقل عملکرد صحیح کارکرد بوبین اصلی شیر گاا عملکرد صحیح برد کنترل ی نشانگر را حداقل  ۲ثانیه روی  Rبگذارید و در صورت عدم رفعخطا موراد ایر را کنترل کنید :
 عملکرد صحیح پمپ عملکرد صحیح ترموستات حد عملکرد صحیح ترموستات جداری باا بودن مس یر گرما یش و به دنبال آن کارکرد صحیح بایپسخودکار
 گرفتگی مبدل اصل ی -عملکرد صحیح شیر گاا و بوبین مدورر

خطا توسط  -در صورت عدم رفع خطا موارد ایر را کنترل کنید :
کنترل کننده  -صحت عملکرد فن
 صحت سالم بودن و ونتوری اختلف فشارفشار
 عملکرد درست پرشر فندودکش
 اتصال صحیح شیلنگهای رابط پرشر فن به ونتوری اختلف(پرشر
فشار
سوئیچ)
E03
صادر شده  -مسدود نبودن دودکش
 صحت عملکرد برد کنترل یاست .
خطززززززززززززای
 در صورت عدم رفع خطا موارد ایر را کنترل کنید :حسزززززززززززگر
 سالم بودن  NTCجد اریNTC
 عملکرد صحیح پمپحزززززززززرارت
 مسدود نبودن مس یر گردش آب در سیستم حرارت مرکای E05مرکای
 صحت عملکرد برد کنترل یخطای
حسگر
 NTCآب
گرم
E06
مصرفی

 در صورت عدم رفع خطا موارد ایر را کنترل کنید : سالم بودن  NTCآب گرم مصرف ی مسدود نبودن مبدل ثانوی ه عملکرد صحیح سوپاپ ورودی آب سرد ( فلومتر ) عملکرد صحیح حسگر الکترونی کی فلومتر -صحت عملکرد برد کنترل

کم بودن
E10
فشار آب

 فشار سیستم را کنترل کنید که به مقدار مشخص شده باشد .بهدفترچه راهنما مراجعه کن ید و در صورت عدم رفع خطا موارد ا یر
را کنترل کنید :
 عملکرد صحیح شیر پرکن مناسب بودن فشار آب لوله کشی شهری -عملکرد صحیح پرشر سوئیچ آب

 نشانگر را حداقل  ۲ثانیه روی  Rبگذارید و در صورت عدم رفعخطا موارد ایر را کنترل کنید :
 بررسی جریان گاا و باا بودن شیر دستی گاا قبل اا پکی ج بررسی عملکرد صحیح ترانس جرقه و کابلهای رابط تنظیم بودن الکترود جرقهخطای
 تنظیم بودن میله ی ون تشخیص شعله و مطمئن شدن اا اتصالشعله
صحیح سیمهای رابط
 جابهجایی فاا و نول برق ورودی بررسی فشار گاا بعد اا شیر گاا و تنظیم مقدار شعله حداقل عملکرد صحیح کارکرد بوبین اصلی شیر گااE35
 عملکرد صحیح برد کنترل یکززد  04مربزززوط بززه ایزززن دسززتگاهها اا الکتزززرود جرقززهان ،کثیفزززی برنززد و ارت جرقزززهان
میباشد.

پکیج بایکن مدلهای سان و مون و استانبول جد ی د
کد خطا
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09

مفهوم کد خطا
عدم تشکیل یا تشخیص شعله
انسداد دودکش ،خطای کلید حد ترموسزتات دود در مزدلهای بزدون فزن و انسزداد
دودکش و خطای پرشر سوئیچ دود در مدلهای فندار
خطای عملکرد  NTCشوفاژ و یا رسوبگرفتگی مبدل اصلی
خطای عملکرد  NTCمصرفی
اشکال در مدورتور شیر گاا (شعله حداقل است).
افاایش بیش اا حد دما به بیش اا 90°C
اشکال در پمپ و یا عدم گردش آب
افت فشار آب مدار گرمایش
فعال شدن کلید حرارتی
پکیج بایکن مدل نیال پالس
چشمک زن شدن LEDهای نشانگر دما
کد خطا

چشمک ان شدن30 LED
چشمک ان شدن40 LED
چشمک ان شدن50 LED
چشمک ان شدن60 LED
چشمک ان شدن70 LED
چشمک ان شدن80 LED
چشمک ان شدن 40+30
LED
چشمک ان شدن 80+60
LED

مفهوم خطا
خطای عملکرد  NTCشوفاژ و یا رسوب گرفتگی مبدل
اصل ی
خطای عملکرد  NTCمصرف ی
افت فشار آب مدار گرمای ش
انسداد دودکش  -خطای کل ید حد ترموستات دود در
مدلهای بدون فن و انسداد دودکش  -خطای پرشر
سوئیچ دود در مدلهای فندار
افاا یش ب یش اا حد دما به بیش اا 90°C
عدم تشکیل یا تشخ یص شعله
اشکال در مدورتور شیر گاا ( شعله حداقل است).
اشکال در پمپ و یا عدم گردش آب

پکیج ایمر گاز
کد خطا
01
02
03
04
05
06
08
10
11
15
20
24
27
31
37
38
43

مفهوم کد خطا
عدم تشکیل شعله
فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد)
در مدل بدون فن حسگر دود فعال شده ،در مدل فزندار عزدم فعزال شزدن پرشزر
سوئیچ دود
فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد) و حسگر حد
اشکال در  NTCشوفاژ
اشکال در  NTCمصرفی
حداکثر تعداد RESET
کمبود فشار آب مدار گرمایش
اشکال در تخلیه دود (پرشر سوئیچ دود اجااه راهانداای نمیدهد)
خرابی برد الکترونیکی و یا اشتباه در اتصال کانکتورها
عدم تشخیص شعله
خرابی دکمههای کنترل پانل
اشکال در گردش آب مدار گرمایش
اشکال در سیستم ترموستات اتاقی
افت ولتاژ ورودی به کمتر اا  ۰۸۱ولت
خاموش شدن شعله در اثر واش باد یا قطع و وصل جریان گاا
خاموش شدن پکیج به علت تکرار بیش اا حد کد 38

پکیج بوتان مدل BENESSERE PRO
کد خطا
10
20
22
41,40
42
 51تا 59
60
71
11
21
30
31
40
41
VV

مفهوم کد خطا
قطع بودن گاا یا عدم تشکیل شعله ،خرابی حسگر
فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد )105°C
فعال شدن ترموستات دود
* افت فشار آب مدار گرمایش
خرابی حسگر فشار آب
** خرابی برد کنترل
اشکال در  NTCمصرفی
اشکال در  NTCشوفاژ
انفجاری روشن شدن
خرابی یا قطع حسگر روی مشعل
خرابی فن و کلید ایمنی
خرابی فن و کلید ایمنی دود قبل اا  ۰دقیقه
پایین بودن فشار آب بیشتر اا  ۰دقیقه
پایین بودن فشار آب کمتر اا  ۰دقیقه
خرابی  NTCگرمایش اا کف در صورت موجود

* با افت فشار آب مزدار گرمزایش بزه کمتزر اا  0.5بزار بزه مزدت  ۰دقیقزه کزد  ۱۰و پزس اا
آن کد  ۱۱ظاهر میگردد.
** کدهای  ۹۰تا  ۹۵هرکدام مربزوط بزه خرابزی یکزی اا مزدارهای بزرد کنتزرل اسزت کزه در
هر صورت برد تعویض میشود.

پکیج بوتان مدل ROMA2 , 28KIS
عالمت مشخص شده بر روی نمایشگر
مفهوم عالمت
دیجیتال
OFF
وضعیت خاموش
A01
وجود اشکال در روشن شدن مشعل
A02
فعال شدن کلید حرارتی
اشکال در تخلیه دود (پرشر سزوئیچ دود) بعزد اا A03
 ۰۱دقیقه
A04
افت فشار آب مدار گرمایش
A06
اشکال در  NTCمصرفی
A07
اشکال در  NTCشوفاژ
حززس شززدن شززعله توسززط حسززگر قبززل اا ارسززال A11
فرمان اا سوی برد کنترل به شیر گاا
تنظزززززیم الکتریکزززززی حزززززداقل و حزززززداکثر مزززززدار ADJ
گرمایش
دستگاه در حال جرقهانی است.
چشمکان 88C
اشززکال در تخلی زه دود (پرشززر سززوئیچ دود) قبززل چشمکان
اا  ۰۱دقیقه
چشمکان
فعال شدن کلید ایمنی حداقل فشار آب
P
فعال بودن حالت تامین سریع آب گرم
چشمکان P
در خواست جهت تامین گرمایش سریع
استفاده اا حسگر دمای محیط خارج
عملکرد دستگاه در حالت آب گرم مصرفی
60C
عملکرد دستگاه در حالت آب گرم گرمایشی
80C
فعال شدن سیستم ضدیخادگی
وجود شعله (مشعل روشن است).

پکیج بوتان مدل CALDA VENEZIA
تغییر رنگ تنها  LEDموجود روی پانل با فرکانسهای مختلف چشمکزنی
رنگ
LED

سبا

نوع چشمکزن

مفهوم

روشن ثابت

دستگاه در شرایط عادی عملکرد و مشعل رو شن است.

 5ثانیه روشن
 5ثانیه خاموش

 .1کلید انتخاب وضعیت در حالت تابستانه است و
درخواستی برای آب گرم مصرفی ن یست .
 .2کلید انتخاب وضعیت در حالت وسط (خاموش موقت)
قرار دارد .

 .1دستگاه در وضعیت گرما یش به دمای مورد نظر رسیده
و در انتظار روشن شدن مجدد مشعل است .
 /5ثانیه روشن  .2در صورت افت فشار مدار گرمایش به کمتر اا ۱/۹بار
 /5ثانیه خاموش تا مدت  ۰۱دقیقه و سپس قرما ثابت
 .3در صورت اشکال در تخلیه دود یا پرشر سوئیچ دود تا
مدت  ۰۱دقیقه و سپس قرما ثابت

ارد

قرما

چشمک ان
سریع

پتانسی ومتر گرمایش در محدوده خود تنظیم (سارا) قرار
دارد .

روشن ثابت

وجود اشکال در  NTCمصرف ی

چشمک ان

دستگاه در وضعیت حداکثر توان ( CHIMNEY
)SWEEP

 5ثانیه روشن
 5ثانیه خاموش

فعال شدن کل ید حرارتی ( کلید حد )105°C

روشن ثابت

بلوکه شدن دستگاه به دریل ایر :
 .1عدم تشکیل یا تشخیص شعله
 .2اشکال در  NTCشوفاژ
 .3اشکال در س یستم تخلیه دود پس اا  ۰۱دقیقه
 .4افت فشار مدار گرما یش به کمتر اا  ۹.۱بار پس اا
 ۰۱دقیقه و برد کنترل

پکیج بوتان VERONA
شوفاژ ورونا به وس یله برد الکترونیک اا ادامه کار با وجود مشکل در س یستم حفاظت
شده است و در صورت وجود خطا شوفاژ قفل شده و عمل نمینما ید .برد به دو صورت
محصول را در حالت قفل قرار می دهد :
قفل موقت :شوفاژ پس اا آن که خطا یی که باعث توقف کار شده بود برطرف گردید به
صورت خودکار راهانداای میشود .اگر خطا ادامه یابد قفل موقت به حالت قفل دائم
تبدیل خواهد شد .
قفل دائم :در این حالت شوفاژ پس اا برطرف شدن ای راد به صورت خودکار راهانداای
نشده و باید به صورت دستی مجددا راه انداای شود .
کد و
وضعیت
روش رفع اشکال
عالمت
نوع اشکال
دستگاه
اشکال
دسزته انتخزاب وضزعیت  ۲را در حالززت
وجزززززود اشزززززکال در روشزززززن  E01قطع
قطززع موقززت  /راهانززداای مجززدد قززرار
دائم
شدن مشعل پس اا طزی شزدن
دهید نمایشزگر عبزارت  RE5را نشزان
پروسززه جرقززه ان زی ،پروسززه
میدهزد سزپس بزا توجزه بزه فصزل آن را
جرقه انی:
در یک زی اا وضززعیتهای امسززتانی ی زا
گززززاا شززززهری ۲ :مرتبززززه بززززا
تابستانی بگذارید.
اختلف امانی  ۹۱ثانیه
گاا مایع  ۰مرتبه
دسزته انتخزاب وضزعیت  ۲را در حالززت
عمل نمودن کلید حرارتزی در  E02قطع
قطززع موقززت  /راهانززداای مجززدد قززرار
دائم
اثززر بززار رفزززتن بززیش اا حزززد
دهید نمایشزگر عبزارت  RE5را نشزان
دمززای آب مززدار گرمززایش یزززا
میدهزد سزپس بزا توجزه بزه فصزل آن را
قطعی در کابل متصل به آن
در یک زی اا وضززعیتهای امسززتانی ی زا
تابستانی بگذارید.
دسزززته انتخزززاب وضزززعیت را در حالزززت
عمزززل نمزززودن کلیزززد حرارتزززی  E03قطع
قطززع موقززت  /راهانززداای مجززدد قززرار
دائم
کلهک تعدیل
دهید نمایشزگر عبزارت  RE5را نشزان
*** فقزززززززززززززززط در مزززززززززززززززدل
مزیدهزد .سزریع دسزته انتخزاب وضزعیت
*** VERONA24I
را بسته به فصزل رد حزال امسزتانی یزا
تابستانی قزرار دهیزد .پزس اا  ۲۱دقیقزه
مززیتوانیزززد اا دسزززتگاه اسزززتفاده نماییزززد.
میتوان با قطزع و وصزل کلیزد بزرق در
امان کوتاه ریست نمود.

کد و
وضعیت
روش رفع اشکال
عالمت
نوع اشکال
دستگاه
اشکال
در صزززورتی کززززه مززززانومتر فشززززار آب
پززایین بزززودن فشززار آب مزززدار  E04قطع
مزدار گرمززایش را ای زر  ۰.۱بززار نشززان
موقت
گرمایش
دهززد بزززا اسزززتفاده اا شزززیر پزززرکن مزززدار
گرمزززایش را مجزززددا پزززر نماییزززد .دسزززته
انتخاب وضزعیت را بزا توجزه بزه فصزل
در یکززززی اا حالتهززززای امسززززتانی یززززا
تابستانی قرار دهید.
دسزززته انتخزززاب وضزززعیت را در حالزززت
پززایین بزززودن فشززار آب مزززدار  E04قطع
قطع  /راهانداای مجدد قرار دهیزد شزیر
دائم
گرمایش
پززرکن را در وضززعیت بززاا بگذاری زد تززا
عمزل پزر کزردن مزدار گرمزایش آغززاا و
فشزار آب بززه  ۰تززا  ۹.۰بزار برسززد بعززد
شززززیر پززززرکن را ببندیززززد سززززپس دسززززته
انتخزززاب وضزززعیت  ۲را بزززا توجزززه بزززه
فصزززززززل در یکزززززززی اا وضزززززززعیتهای
امستانی یا تابستانی قرار دهید.
در صززورتی کززه بززه هززر دلیل زی ارتبززاط
خرابی حسگر دمزای آب گزرم  E06قطع
بززرد بززا  NTCمززدار آب گززرم مصززرفی
موقت
بهداشتی با قطعی سیم آن
قطززع شززود ی زا اشززکالی در  NTCحززس
کند شوفاژ بزه تزامین آب گزرم مصزرفی
ادامه میدهد ولی قادر به کنتزرل دمزای
آب گزززرم مصزززرفی نبزززوده و دمزززای آب
گزززززززززرم را در حزززززززززدود  ۹۱درجزززززززززه
سانتیگراد نگه میدارد.
در صززورتی کززه ارتبززاط بززرد بززا NTC
خرابززززی حسزززززگر دمزززززای آب  E07قطع
مزدار گرمززایش بززه هزر دلی زل قطززع شززود
دائم
مزدار گرمزایش بزا قطعزی س زیم
شوفاژ روشن نمیشود.
آن
منتظززر شززروع بززه کززار مجززدد دسززتگاه
 E09قطع
عدم گردش آب در مدار
بمانید.
موقت

پکیج بوتان ( VERONAادامه)
نوع اشکال
پاراایت شعله ( مربوط به
امواج مغناطی سی اطراف
محصول )
قطعی سیم مدورتور ش یر
گاا
تکرار متوالی یک خطا بیش
اا  ۹بار
پایین بودن ولتاژ برق
ورودی
فرکانس نامناسب برق
ورودی
خاموش شدن مشعل ب یش اا
 ۶مرتبه متوال ی
گیر کردن دکمهها

کد و
وضعیت
عالمت
دستگاه
اشکال
قطع
 E11موقت
E12
E28
E37
E40
E41

قطع
دائم
قطع
موقت
قطع
موقت
قطع
دائم
قطع
موقت

E42
عدم ارتباط با کنترل اا راه
دور
طی شدن امان رام برای
باا بودن شیر گاا جهت
تشکیل شعله

اا کالیبره خارج شدن ش یر
گاا (به هنگام تعویض برد )

روش رفع اشکال

E43

E44

E62

برق اصلی دستگاه را قطع و وصل
نمایید .

هنگامی که ی کی اا دکمههای ورود
به منوی پارامترها را ب یش اا ۰۱
ثانیه فشار دهید یا دکمه گیر کرده
باشد نما یش داده میشود .دکمه را
آااد کنید .

قفل دائم
قفل دائم دسته انتخاب وضعیت را در حالت
قفل موقت  /راهانداای مجدد قرار
دهید .عبارت  RE5در صفحه
نمایشگر دیده میشود .سریع دسته
تنظیم وضعیت را به حالت قبلی
برگردانید .
قفل دائم کالی بره برد اا طر یق تنظیمات
خودکار

پکیج بوتان ( VERONAادامه)
کد و
وضعیت
عالمت
نوع اشکال
دستگاه
اشکال
دمزززای مزززدار گرمزززایش کزززافی  E72قفل دائم
نیست.
(عزززدم واکزززنش  NTCنسزززبت
به دما در  ۰۱ثانیزه در حزالی
که دستگاه روشن است).
 E80قفل دائم
خطای نرمافااری
(نیاا به رواآوری دارد).
مشززززکل احتززززراق (تشززززخیص  E81قفل دائم
مسدود بودن خروجزی دود یزا
ورودی هوا در امزان روشزن
شدن محصول)
فقزززززززززززززززززززط در مزززززززززززززززززززدل
*VERONA24RSI

قفل به خزاطر احتزراق نزاقص
پززززس اا چنززززد مرتبززززه بززززروا
خطای E83
فقزززززززززززززززززززط در مزززززززززززززززززززدل
*VERONA24RSI
اخطززززار بززززه دلیززززل احتززززراق
ناقص مداوم
فقزززززززززززززززززززط در مزززززززززززززززززززدل
*VERONA24RSI
مشکل احتراق
(تا کم کردن ظرفیزت دسزتگاه
به کار خود ادامه میدهد).
اشزززززززززکال نرمافزززززززززااری در
وضعیت راهانداای
خطای عمومی
درجه حرارت بار

E82

روش رفع اشکال

بررسی و تعویض برد

پس اا  ۶دقیقه دسزته انتخزاب وضزعیت
 ۲را در حالززت قطززع موقززت راهانززداای
مجزززدد قزززرار دهیزززد نمایشزززگر عبزززارت
 RE5را نشان میدهزد سزپس بزا توجزه
بززززززززززه فصززززززززززل آن را در یکززززززززززی اا
وضزززعیتهای تابسززززتانی یزززا امسززززتانی
بگذاریزد .در صزورت بزروا مجزدد ای زن
مشزززکل بزززا سزززرویسکار مجزززاا تمزززاس
بگیرید.
قفل دائم بررسی خروجی دود و احتراق

 E83قفل
موقت

بررسی خروجی دود و احتراق

 E84مشاهده
در
تاریخچه
 E98قفل دائم بررسی و تعویض برد
 E99قفل دائم بررسی و تعویض برد
 888مشاهده بررسی و اشکال و خرابی NTC

عیبیابی BENESSERE PRO
عدم تشکیل شعله (شیر گاا جرقهانی و حسگر )
AL10
روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان اا برد
AL11
قطعی ،خرابی یا عمل کردن کل ید حرارت ی
AL20
قطعی ،خرابی یا عمل کردن ترموستات دود
AL22
افت فشار آب پس اا  ۰دقیقه
AL40
افت فشار آب تا  ۰دقیقه
AL41
خرابی یا قطعی ترانس دی وسر
AL42
 AL51- 59خرابی برد
قطعی  NTCآب گرم مصرف ی
AL60
قطعی  NTCمدار گرمای ش
AL71
قطع شدن  NTCگرمایش اا کف
AL77
خرابی حسگر روی مشعل
*AL21
قطع ارتباط مجموعه سیم با برد
*AL22
وجود اشکال در حسگر فشار دودکش (پس اا  ۰دقیقه)
*AL30
وگود اشکال در حسگر فشار دودکش (تا  ۰دقیقه )
*AL31
روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان اا برد
*AL50
خرابی برد کنترل و برد نما یشگر
J0
قرار گرفتن شوفاژ در حالت کنترلی ( پس اا  ۰دقیقه)
J1

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E13
E15
E17
E25
E27
E29
E99

عیبیابی CV424S
عدم تشکلیل شعله (ش یر گاا جرقهانی ،حسگر) پس اا  ۰مرتبه جرقه ان ی
قطعی ،خرابی یا عمل کردن کل ید حرارت ی
اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (پس اا  ۲دقیقه )
خطای مدورتور شیر گاا
قطعی  NTCمدار گرمای ش
قطعی  NTCآب گرم مصرف ی
وصل بودن پرشر دود قبل اا روشن شدن فن
اشکال در حسگر دمای محیط خارج ی
رسیدن دمای گرمایش به باری  ۵۹درجه
اشکال نرم افااری برد
اشکال در پرشر دود و مجموعه فن ( ۲دقیقه)
قطعی ،خرابی یا عمل کردن ترموستات دود
یخ ادن مبدل اصل ی
اشکال در کلید حداقل فشار آب
اشکال در برق رسانی به شیر گاا
عدم تشخیص فن دار بودن یا بدون فن

کد

پارامتر
1
2
3
10
11
20
21
22
28
29
30

53

40

41
42
43
44
45
48
50

پارامترهای BENESSERE PRO
محدوده
توضیحات
شهری= 5و
نوع سوخت
مایع=2
ظرفیت حرارت ی
5-20
امان تنظیم خودکار دستگاه یا پروب
خروج ی
0-3
قابلیت استفاده اا آب گرم مصرف ی
40-60
تعیین حداکثر دمای آب گرم مصرف ی
خاموش=0
قابلیت استفاده اا مدار گرمای ش
خودکار= 5
45-80
تعیین حداکثر دمای مدار گرمای ش
20-40
تعیین حداقل دمای مدار گرما ی ش
مدت امان کار با  ۱..۹توان کار در 0-20
مدار گرمای ش
0-20
امان استراحت در مدار گرما ی ش
خاموش=0
تایمرها در مدار گرمای ش
روشن= 5
خاموش=0
نشت دما در آب گرم مصرف ی
خودکار=5
روشن= 2
خاموش=0
فعال کردن پ یش گرما یش در آب گرم
خودکار=5
مصرف ی
روشن= 2
خاموش=0
فعال کردن عملکرد سارا SARA
خودکار= 5
خاموش=0
فعال کردن عملکرد سارا کمکی
خودکار= 5
SARA BUSTER
سیستم تنظیم خودکار دستگاه یا پروب خاموش=0
روشن= 5
خارج ی
سیستم تنظیم خودکار دستگاه یا پروب 5.2-40
خارجی (تع یین ش یب نمودار آب و
هوا یی )
خاموش=0
ثابت کردن دور فن
روشن= 5
خاموش=0
فعال کردن عملکرد T&G
روشن= 5

پیشفرض
1
28
5
1
60
1
80
40
15
3
1
1

1

1
1
1
20

0
1

61

دمای سیستم ضدیخ در مدار آب گرم
مصرف ی
دمای سیستم ضدیخ در مدار گرما ی ش
فعال کردن ش یرپرکن نیمه خودکار

0-10

4
6
1

0-10
62
خاموش=0
85
روشن= 5
0.6
محدوده کارکرد کلید ایمنی حداقل فشار 0/4-0/6
86
آب
تنظیم حداکثر فشار گاا مکانیکی (مدار
18
مصرفی) نیاای به باا کردن آب گرم
HH
ندارد .
تنظیم حداقل فشار گاا مکانی کی (مدار
مصرفی) نیاای به باا کردن آب گرم
LL
ندارد .
تنظیم حداکثر فشار گاا الکترونی کی
23
(مدار گرمایش )
تنظیم حداقل فشار گاا الکترونیکی
24
(مدار گرمایش )
* موارد ستارهدار در عیبیابی دستگاه بنسره فقط مربوط به شوفاژ فندار می باشد .

پارامترهای CV424S
پارامتر
P0
P1
P2
P3

توضیحات
توان گرما ی ش
امان استراحت در مدار گرما ی ش
امان پسگردش پمپ
فعال ساای پروب خارج ی

 P4توان روشن شدن با گاا شهری ( )P8=0
 P5توان روشن شدن با گاا ما یع ()P8=1
تصحیح دمای ب یرون برای رادیاتور با پروب
P6
خارج ی
تصحیح دمای ب یرون بر ای گرما یش اا کف با
PP7
پروب خارج ی
 P8نوع سوخت
نوع مدار گرمای ش
P9
 P10امان پسگردش پمپ در آب گرم مصرف ی
انتخاب ترموستات اتاقی/ر یموت کنترل
P11

محدوده
0-99
0-30

پ یش
فرض
99
3
30
0

خاموش = 0و
روشن= 5
0-99
0-99
-20-10

50
50
0

-20-10

0

شهری = 0مایع=5
رادیاتور=5
گرمایش اا کف= 2
0
0-99
ترموستات اتاقی =0 0
وریموت = 5
0
1

پکیج بوتان مدل نوابنسره
کدخطا  -ایراد
01
02
03
04
06
07

شرح خطا  -ایراد
شیر گاا ،فاا ،نول و برد
جرقهان
پمپ
دودکش
کمبود آب
 NTCمصرف ی
 NTCگرمای ش ی

توضیحات

مفهوم عالمت

عالمت مشخص شده بر
روی نمایشگر دیجیتال

آماده به کار در وضعیت تابستانی -
OFF
وضعیت خاموش
وجززززود اشززززکال در روشززززن شززززدن E01
مشعل
عمزل نمزودن کلی زد حرارتزی در اثززر E02
بززار رفززتن بززیش اا حززد دمززای آب
مززدار گرمززایش ی زا قطع زی در کابززل
متصل به آن
عمل نمودن کلیزد فشزار ترموسزتات چشمک ان نمایش دما
ایمنززززی یززززا قطعززززی دود در کابززززل
متصل به آن *
کزززززافی نبزززززودن فشزززززار آب مزززززدار چشمک ان نمایش دما
گرمایش
خرابززززی حسززززگر دمززززای آب گززززرم E06
بهداشتی
خزززرابس حسزززگر دمزززای آب مزززدار E07
گرمایش
حس شدن شعله توسط حسزگر قبزل E11
اا ارسزززال فرمزززان اا سزززوی بزززرد
کنترل به شیر گاا
تنظ زیم الکتریک زی حززداقل و حززداکثر ADJ
مدار گرمایش
فعال شدن کلید فشار با ترموسزتات E03
ایمنی دود
عززززدم وجززززود فشززززار آب در مززززدار E04
گرمایش
اسزززتفاده اا حسزززگر دمزززای محزززیط
خارج
عملکرد دستگاه در حالزت آب گزرم دمای آب مصرفی
مصرفی *
عملکزززززززرد دسزززززززتگاه در حالزززززززت دمای آب مدار گرمایش
گرمایش محیط
فعال شدن سیستم ضدیخادگی
وجود شعله (مشعل روشن است).

نوع
آالرم
سبا چشمک ان
خاموش
دائمی قرما
چشمک ان
دائمی قرما
چشمک ان

وضعیت LED

موقت ارد چشمک ان
موقت ارد چشمک ان
دائمی ارد چشمک ان
دائمی ارد چشمک ان
موقت ارد چشمک ان
-

-

دائمی قرما
چشمک ان
دائمی قرما
چشمک ان
-

سبا ثابت روشن

-

سبا ثابت روشن

-

سبا ثابت روشن
سبا ثابت روشن

پکیج شوفاژ دیواری بوتان PERLA 24,28 RSI
* ظزاین پک زیج شززوفاژ دیزواری بززه نززوعی کلیزد ایمن زی دودکززش مجهزا اسززت کززه در صززورت
مسدود شدن مسیر دودکش و یزا بزروا مشزکل در مزدار تخلیزه دود یزا مکزش هزوا ،بلفاصزله
دستگاه را به طور خودکار خاموش مینماید .در ایزن حالزت مشزعل خزاموش مزیگزردد و بزر
روی نمایشززگر دیجیتززال علمززت بززه حالززت چشززمکان در م زیآی زد و  LEDدر حالززت ارد
چشمکان قرار میگیرد ،اما فن همچنان به کار خود ادامزه مزیدهزد .اگزر ظزرف مزدت ۰۱
دقیقه مشکل در مدار تخلیه دود یا مکش هوا برطرف نگردد ،سیسزتم بزه قفزل دسزتگاه فعزال
مزیشزود و بزر روی نمایشزگر دیجیتزال کزد  E03ظزاهر مزیگزردد و  LEDدر حالزت قرمززا
چشمکان قرار میگیرد چنانچه این مشکل ظرف مزدت  ۰۱دقیقزه برطزرف شزود ،دسزتگاه
به طور عادی به کار خود ادامه میدهد.
روش رفع اشکال کدهای E01 , E02 , E03
دسزته انتخزاب وضززعیت  ۰را در حالزت (قطززع موقزت  /راهانززداای مجزدد) قززرار دهیزد سززپس
بعززد اا  ۹ال زی  ۶ثانی زه بززا توجززه بززه فصززل ،آن را در یک زی اا وضززعیتهای تابسززتانی و ی زا
امسزتانی بگذاری زد .در صززورت بزروا مجززدد ای زن مشززکل ،بایزد سیسززتمهای احتززراق (سیسززتم
جرقززهان و خززروج دود و ).و بخززش مززدار هی زدرولیک توسززط سززرویسکار مجززاا بررس زی
شود.
رفع اشکال کد E04
دسته انتخاب وضعیت  ۰را در حالت (قطع موقت /راهانداای مجزدد قزرار دهیزد شزیر پزرکن
را در وضعیت باا (آبگیری) بگذارید تزا عمزل پزر کزردن مزدار گرمزایش آغزاا و فشزار آب
بزه  ۹.۰- ۰بززار برسزد .سززپس دسزته انتخززاب وضزعیت  ۰را بززا توجزه بززه فصزل در یک زی اا
وضعیتهای تابستانی یا امستانی قرار دهید.
پکزیج شزوفاژ دیزواری بزه صززورت خودکزار و بزه وسزیله شزیر تخلی زه هزوا کزه بزر روی پمززپ
سیرکورتور قرار دارد ،هوای سیستم را تخلیه مینماید.
چنانچزه نمایشززگر دیجیتزال پززس اا طزی مراحززل فزوق مجززددا کزد  E04را نمززایش دهزد ،بای زد
عملکرد کلید فشار آب توسط سرویسکار مجاا کنترل گردد.
روش رفع اشکال کد E06 , E07

دسته انتخزاب وضزعیت  ۰را در حالزت (قطزع موقزت  /راهانزداای مجزدد) قزرار دهیزد ،سزپس
آن را بززا توجززه بززه فصززل روی یک زی اا وضززعیتهای تابسززتانی ی زا امسززتانی بگذاریززد .در
صورت بروا مجدد خطاهای مذکور ،به شرح ایر اقدام نمایید.
کد  :E06در این حالزت پکزیج شزوفاژ دیزواری بزه طزور موقزت بزه کزار خزود ادامزه مزیدهزد
ولزی قززادر بززه کنتزرل دقی زق دمززای آب گززرم مصزرفی نبززود و دمززای آب را در حززدود 50°C
نگه میدارد .جهت رفع عیب دستگاه با مرکا مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید.
کد  :E07فورا با مرکا مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید.
چنانچه پکیج شوفاژ دیواری به دریل ایمنی به طور خودکزار خزاموش شزده باشزد ،بایزد پزیش
اا روشن کردن مجدد آن به مدت  ۰۱ثانیه صبر نمایید.

پکیج بوتان مدل اپتیما
کد خطا  -ایراد
 LEDسبا
 LEDارد
 LEDقرما

شرح خطا  -ایراد
مشعل روشن
ثابت
چشمک ان  ۰تا  ۹ثانی ه آماده به کار  -عدم تقاضا
ورود یا خروج محدود سارا
چشمک ان سریع
 NTCمصرفی قطع است.
ثابت
وضعیت حداکثر توان
چشمک ان
 NTCگرما یش ،ترموستات دود ،عدم
ثابت
تشکیل شعله و برد کنترل
کلید حرارت ی
چشمک ان

پکیج بوتان مدل OPTIMA 24,28 KI
در صزورت بززروا اشززکال در روشززن شززدن ی زا عملکزرد دسززتگاه سیسززتم توقززف ایمن زی فعززال
مزیگززردد و نمایشززگر وضززعیت عملکززرد ش زوفاژ ( )۹بزه رنززگ قرمززا در م زیآی زد .در چن زین
شرایطی پیش اا راهانزداای مجزدد (ریسزت) دسزتگاه بزه مزدت  ۰۱ثانیزه صزبر نماییزد ،سزپس
مراحل ایر را انجام دهید.
 .۰ابتزدا اا روژ نمایشزگر فشززار و دمزا ( )۰فشززار آب مزدار گرمزایش را بررس زی نماییزد .تززا
حتما در محدوده مجاا  ۹.۰ - ۰بار قرار گرفته باشد.
 .۲در صزورتی کزه عقربزه فشزار ایزن نمایشزگر پزایینتر اا  ۰بزار قزرار گرفتزه باشزد ،نشزان
میدهد که میاان آب در مدار گرمایش کمتر اا حزد مجزاا اسزت .بنزابراین ،رام اسزت مزدار
گرمایش را دوباره پر کنیزد ،تزا عقربزه نمایشزگر فشزار و دمزا در محزدود مجزاا  ۹.۰- ۰بزار
قرار گیرد.
 .۰در صورت کافی بودن فشار آب مدار گرمایش و رفع نشدن مشزکل پزس اا تنظزیم فشزار
دسزت انتخزاب وضزعیت ( )۲را اا یزا (وضزعیت امسزتانی یزا تابسزتانی) خزارج کنیزد و روی
وضعیت (وضعیت قطع موقت  /راهانداای مجدد) قرار دهید.
 .۱اکنون دسته انتخاب وضعیت ( )۲را به وضعیت قبلی باا گردانید.
 .۹در صززورت انجززام اقززدامات فززوق و عززدم رفززع مشززکل ،حتمززا بززا مرکززا مشززتریان بوتززان
تماس حاصل فرمایید.
در صزورتی کززه عقربزه فشززار نمایشززگر بزارتر اا  ۹.۰بززار قزرار گی زرد ،نشززان مزیدهززد کززه
مززدار گرمززایش نی زاا بززه هززواگیری دارد .بززه هم زین منظززور ،رام اسززت ابتززدا دسززته انتخززاب
وضزعیت ( )۲را روی (وضزعیت قطززع موقزت  /راهانزداای مجززدد) قزرار دهیزد .سززپس آن را
روی وضززعیت امسززتانی بگذاریززد تززا سیسززتم دوبززاره بززه طززور خودکززار هززواگیری شززود و
عقربه نمایشگر فشار و دما ( )۰در محدوده مجاا  ۹.۰ - ۰بار قرار گیرد.
در صزورت بزروا نشزتی آب ،شزیر اصزلی آب سیسززتم را ببندیزد و بزا مرکزا مشزتریان بوتززان
حاصل فرمایید.

پکیج بوش مدل یورومکس  /کالس یک  /کالسیک سی لور  /کامفورت
مفهوم کد خطا
کد خطا
حسگر دود خراب یا س یم آن قطع است .
A3
فعال شدن حسگر دود در پکیج بدون فن
A4
حسگر  NTCدود عدم تخلیه صحیح دود را اعلم
A6
می کند .
اشکال در  NTCمصرف ی
A7
ارتباط  CANبا برد قطع شده
A8
دمای آب گرم خروجی اا دستگاه نسبت به دمای
مبدل اصلی  ۲۱درجه اختلف دارد .

AA

AC
B1
C1
C4
C6

ارتباط بین  TA211Eبا  RAMبا برد قطع شده
کلید کد خراب است .
کنتاکتهای پرشر سوئیچ دود در حین کار قطع
می شود .
پس اا خاموش شدن دستگاه کنتاکتهای پرشر
سوئیچ دود قطع نمیشود .
اشکال در پرشر سوئیچ دود پس اا روشن شدن
دبی آب عبوری اا فلومتر بیش اا حد مجاا است .

CA

CC
D3
E2

ارتباط ترموستات اتاقی با برد قطع است.
ارتباط (جامپر) ب ین پایه  ۸و  ۵ترم ینال قطع شده
است .
اشکال در  NTCگرمای ش ی

موارد قابل بررس ی

 NTCهای مصرفی و
گرما یش
وجود رسوب در مبدل
اصلی و ثانوی ه
صحت کار پمپ
فشار گاا ورودی به
دستگاه و
خروجی اا ش یر کنترل
گاا
محدودکننده جریان آب
مصرف ی
فلومتر

محدود کننده جریان آب
فشار آب ساختمان
تنظیمات پمپ تامین
فشار آب
ساختمان

E9
EA
F0

ترموستات حد عمل کرده است .
عدم تشکیل یا تشخ یص شعله
اشکال در واحد کنترل ( برد )
سیگنال اشتباه حسگر شعله (مشعل خاموش است
ولی شعله احساس میشود).

F7

FA
FD

سیگنال اضافی حسگر شعله ( پس اا قطع شیر گاا
شعله همچنان باقی میماند).
بیدلیل کل ید  RESETفشار داده شده است .

کثیفی الکترودها  -کابل
الکترود حسگر -
خروجی گااهای
احتراق  -رسی دن
رطوبت به برد

پکیج بوش مدل یورو اسمارت
کد خطا
چزراغ دکمزه  RESETهزر ثانیزه یزک بززار
روشن و خاموش میشود.
چززراغ دکمززه  RESETبززا سززرعت  ۱بززار
در ثانیه روشن و خاموش میشود.

چززراغ دکمززه  RESETبززا سززرعت  ۸بززار
در ثانیه روشن و خاموش میشود.
بزا روشزن کزردن دسزتگاه هزیچ عملیزاتی رخ
نمیدهد و  LEDدستگاه روشن نمیشود.
مززدار گرمززایش عمززل نم زیکنززد ول زی دمززای
آب مصرفی مناسب است.

مفهوم کد خطا
عدم تشکیل یا تشخیص شعله
ترموستات حد عمل کرده است
اشکال در شیر کنترل گاا یا فشار گاا
اشکال در سیمکشی
اشکال در  NTCگرمایشی
اشکال در  NTCمصرفی
اشکال در حسگر  NTCدود
اشکال در فن
اشکال در دودکش
اشکال در پرشر سوئیچ دود
اختلل در سیمکشی
خرابی کلید کد
جرم گرفتن مبدل
ایزن کززد نشززانه خرابزی دسززتگاه نیسززت بلکززه در
امزانی ظززاهر م زیشززود ،کززه پتانس زیومتر تنظ زیم
دما در حالت  MINیا  MAXقرار میگیرد.
جریان برق وجود ندارد.
فیوا  F1یا  F2سوخته است.
ترانس سوخته یا اشتباه مونتاژ شده است.
برد خراب است.
جامپر بین پایههای  LSبه  LRبزاا شزده و یزا
قسزمت ارتبزاطی بزین ترموسزتات اتزاقی یزا پای زه
 LRاشتباه بسته شده است.
ترموستات اتاقی خراب است.
برد کنترل خراب است.

کد خطاهای دستگاه یورو اسمارت  -بوش
علت خطاهای احتمالی
خطا
 .5ایراد در سیستم جرقهان:
چزززراغ دکمزززه ریسزززت بزززا سزززرعت
 ۰(1HZبزززززار در ثانیزززززه) روشزززززن و خرابی الکترودهای جرقهان
قطعی در کابل جرقهان
خاموش میشود.
ترانس جرقهان روی برد
ایرادهای احتمالی:
 .2ایراد در سیستم یونیااسیون:
.۰ایراد در سیستم جرقهانی
میله یونیااسیون
.۲ایراد در سیستم یونیااسیون
کابل میله یونیااسیون
.۰ایراد در حسگر حد )(STB
قسمت یونیااسیون روی برد
.۱ایراد در سیستم کنترلکننده گاا
 .3ایراد در سیستم ترموستات حد:
.۹ایراد در فشار گاا ورودی
فشار آب در سیستم وجود ندارد و یا کم است.
.۶ایراد در سیمکشی
..ایراد در کارت الکترونیکی (برد) شعله بسیار ایاد است
پمزپ خززراب اسززت ی زا رسززوب گرفتززه اسززت ی زا دور
پمپ روی  ۰و  ۲است.
مبدل جرم گرفته است.
خود ترموستات حد خراب است.
 .4ایراد در سیستم کنترلکننده گاا:
خرابی خود کنترلکننده گاا
سززوکتهای شززیرهای برقززی کنترلکننززده گززاا شززل
شزده و یزا اا جزای خزود بیزرون آمزده و یزا سیمکشزی
آن معیوب است.
ناالهای مشعل گرفته شده است.
 .5فشار گاا :فشار گاا ساختمان پزایین اسزت و یزا
شیر گاا ایزر دسزتگاه یزا شزیر گزاا سزاختمان بسزته
است.
 .6توربین :توربین خراب شده و یا جابزهجا نصزب
شده است.
 .7اخزتلل در دسزته کابزل ( :سیمکشزی قطعزی دارد
یا برد خراب است).
چزراغ دکمزه ریسزت بزا سزرعت  .5 4HZحسزگر آب گزرم رفزت شزوفاژ ( :)NTCخزراب
( ۱بزززار در ثانیزززه)روشزززن و خزززاموش شززده اسززت ی زا اا جززای خززود بی زرون آمززده اسززت ی زا
سوکن آن جدا شده است.
میشود.
 .2حسززگر آب گززرم مصززرفی ( :)NTCخززراب ی زا
سوکت آن جدا شده است.
 .3میلزززه کنتزززرل دمزززای محفظزززه احتزززراق ()NTC
خراب شده است یا سزوکت آن جزدا شزده اسزت و یزا

چزراغ دکمزه ریسزت بزا سزرعت 8HZ
( ۸بززار در ثانیزززه) روشزززن و خزززاموش
میشود.

گرمای داخل محفظه احتراق بسیار بال است.
 .4حسززگر دود ( :)NTCخززراب و یززا سزززوکت آن
جززدا شززده و ی زا کشززش دودکززش کززم شززده اسززت و ی زا
مسززیر دودکزززش مسزززدود شززده و حسزززگر دود عمزززل
کرده است.
 .5اخزززتلل در دسزززته کابزززل :سیمکشزززی در محلزززی
قطعی دارد.
 .6کلیزد کززد :خزراب شززده اسززت و یزا اا جززای خززود
بیرون آمده است.
 .7مبدا حرارتی :جرم گرفته است.
 .8کارت الکترونیکی (برد) :ایراد دارد.
 .9دیفرانس زیل :دیفرانس زیل خززراب شززده وی زا داخززل
لولههای آن آب وجود دارد.
 .50فن :در دستگاه فزندار ،فزن سزوخته و یزا گیزر
کرده است.
 .55دودکزش :در دسززتگاه فززندار مس زیر تخلی زه دود
(دودکش دوجداره) مسدود شده است.
این آررم مربوط به وجزود ایزراد در دسزتگاه نیسزت
و فقط امانی که پتانسزیومتر تنظزیم شزعله در حالزت
 MINو یزا  MAXقزرار داشزته باشزد دیزده مزیشززود
و جهزت برطزرف نمزودن آن مزیبایسزت پتانسزیومتر
به حالت نرمال (حالت کار) بااگردانده شود.
 .5جریان برق وجود ندارد.
 .2فیوا  F1و یا  F2سوخته است.
 .3کارت الکترونیکی (برد) خراب است.

هنگززززامی کززززه دسززززتگاه جهززززت نیززززاا
گرمزززایی روشزززن مزززیگزززردد عملیزززاتی
صززززورت نمززززیپززززذیرد و  LEDهززززای
دستگاه روشن نمیشود.
کارکرد مدار گرمایش (شزوفاژ) وجزود  .5ارتبزاط (جمپزر) ب زین پایزههای ترمینزال ( LSبززه
ندارد (رادیزاتور سزرد اسزت ).ولزی آب  )LRروی ترمینزال اصززلی ورودی بزاا نشززده و ی زا
قسززمت ارتبززاطی ب زین ترموسززتات محیط زی ی زا پایززه
گرم مصرفی خوب گرم است.
 LRاشتباه بسته شده است.
 .2ترموستات محیطی خراب است.
 .3کارت الکترونیکی (برد) خراب است.
کزارکرد دسزتگاه جهزت گزرم کززردن آب .5توربین خراب است یا جابهجا نصب شده است.
گززززرم مصززززرفی وجززززود نززززدارد ولززززی  .2حسززززگر آب گززززرم مصززززرفی ( )NTCخززززراب
رادیاتورهززززا خززززوب گززززرم اسززززت (آب است.
شززوفاژ گززرم اسززت و دکمززه ریسززت بززا  .3کارت الکترونیکی خراب است.
سزززززززرعت  4HZخزززززززاموش روشزززززززن

میشود).
دریززل کززار کززردن دسززتگاه (مشزززعل و
پمپ) در هنگام عدم نیزاا بزه گرمزایش
سزززززاختنان و گزززززرم کزززززردن آب گزززززرم
مصرفی.
بار بودن دمای آب گرم مصرفی
پایین بودن دمای آب گرم مصرفی

.5سیستم جلوگیری اا یخادگی فعال شده است.
 .2کارت الکترونیکی (برد) ایراد دارد.
 .3ارتبزززاط سیسزززتم لولهکشزززی تاسیسزززات سزززاختمان
نادرسزت اسزت (بزه طزور مثزال لولزه آب آب گزرم و
سرد جابهجا شده است).
 .5حسزززگر آب گزززرم مصزززرفی روی لولزززه اشزززتباه
نصززب شززده اسززت و ی زا اا جززای خززود خززارج شززده
است.
 .5فشار گاا ورودی کم است.
 .2پتانسیومتر  P1اشتباه تنظیم شده است.
 .3کنترل کننزده گزاا بزه علزت چسزبندگی واشزرهای
داخل آن به سختی کار میکند.
 .4شزیر بزرق رگززلژ کنترلکننزده گززاا خزراب شززده
یا سوکت آن جدا شده است.
 .5توربین به سختی (سفت) کار مزیکنزد و یزا قفزل
شده است و نمیچرخد.
 .6کارت الکترونیکی (برد) ایراد دارد.

راهنمایی جهت برطرف نمودن ایرادهای دستگاه یورواسمارت:
عیبیابی دستگاه ی ورواسمارت نسبت به دستگاه یورومکس نیاا به مهارت و دقت
بیشتری دارد .ای را در دستگاه یورومکس برای هر کدام اا حسگرها و قطعات کد
مخصوص به آن وجود دارد که سرویس کار پس اا مش اهده آن کد دقیقا به مشکل دستگاه
پی میبرد ولی دستگاه یورواسمارت فقط یک چراغ آررم دارد که به دو صورت
چشمک میاند (  )4HZ , 1HZبه این معنی که آررم ( 1HZدر هر ثانیه  ۰بار) و
آررم ( 4HZدرهر ثانیه  ۱بار) چشمک میاند که سرویس کار میبا یست با مراجعه به
قسمت عیبی ابی دستگاه یورواسمارت مشکل را پی دا کند .ای را دهایی که در دستگاه
یورواسمارت پ یش میآید عموما همان ا یرادهایی است که در دستگاه ی ورومکس پ یش
می آید که جهت آگاهی ب یشتر نیاا است قسمت عیبیابی دستگاه یورومکس را به دقت
مطالعه کن ید.

اشکاالت دستگاه پکیج کالسیک بوش
توضیحات :ع یوب و خطاها  ۱گروه هستند .دسته اول :تا امانی که کل ید روشن و
خاموش اصلی فشار داده نشود ،دستگاه قفل می گردد .دسته دوم :تا امانی که ای راد اول
برطرف نشود دستگاه قفل میماند .دسته سوم :دستگاه با محدودیتهایی کار میکند.
دسته چهارم :تا امانی که کلید ر یست فشار داده نشود ،دستگاه قفل باقی میماند .

کدهای نشاندهنده اشکاالت دستگاه پکیج کالس یک
خطایابی
گروه
کدخطا
کنترلکننززززززده کزززززززار فزززززززن
2 C1 60
(دیفرانسیل) عمل نمیکند.
2 A4

1 C6 70

1 A4

40

4 E9

40

2 E2

کنترل
دیفرانسززززززززززززیل،
دودکززززش و فززززن
را کنترل کنید.
خروجززززززززززززززززززی
دودکزززززززززززززش را
کنترل کنید.
کنترلکننزده کززار
فن (دیفرانسزیل)
و خروجزززی دود
را کنترل کنید.

اا دودکززززززززش دود نشززززززززت
م زیکنززد ،حسززگر دود وارد
مدار نمیشود.
کنترلکننززززززده کزززززززار فزززززززن
(دیفرانسزززززیل) وارد مزززززدار
نمززیشزززود .کنتاکتهزززای آن
بززاا اسززت (در ح زین جرقززه
ادن).
حسززگر دود کزززار نمززیکنزززد حسزززززززگر دود و
(قبزززززل اا روشززززززن شززززززدن اتصززززززززززززززززارت
الکتریکززززززززی آن
دستگاه).
را کنتززززززززززززززززرل
نمایید.
گرمززززای بززززیش اا حززززد در فشزززززززززززززززززار آب
مبزززدا اصززززلی (ترموسززززتات سیسززتم شزززوفاژ،
حززززد  )STBقطززززع کزززززرده حسززززگر حززززد و
پمزززپ و کززززارت
است.
الکترونیکززززززززززی
(برد) را کنتزرل
کرده دسزتگاه را
هززززززززززززززززواگیری
نمایید.
حسزززززگر آب گزززززرم رفزززززت اهززززم حسززززگر و

فندار دودکشدار
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*
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رادیاتورهززززززززززززززززا ()NTC
معیوب است.

4 EA 50

شزززززعله مناسزززززب نیسزززززت و
توسززززط میلززززه یونیااسززززیون
حس نمیشود.
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موقعیزززززززت سزززززززوئیچ DIP
خطای انتخاب  ۰و ۱

60
70

3 A7

حسزززگر حرارتزززی آب گزززرم
مصزززرفی قطزززع شزززده و یزززا
معیوب است.

2 CE 40
50
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در مبززدل حرارت زی سززرعت
گززرم کززردن آب بس زیار بززال
است.

تاسیسزززززززززززززززززات
مربززززوط بززززه آن
را کنتززززززززززززززززرل
نمایید.
آیزا شزیر دسزتگاه
باا است؟ فشزار
گززززززززاا ورودی،
اتصززززززززززززززززارت
گزززززززززززززززززززززاای،
الکترودهززززززززززای
جرقززززززززززززهان و
کابزززززززززززززززززل آن،
الکتزززززززززززززززززززرود
یونیااسززززززیون و
کابززززززززززززل آن را
کنترل نمایید.
موقعی زت سززوئیچ
 DIPاشززززززززززتباه
انتخزززززاب شززززززده
است.
کابززل اتصزززال و
محزززززل اتصزززززال
حسزگر آب گززرم
مصززرفی و اهززم
حسززززززززززززززززگر و
اتصززززززززززززززززارت
مربززززوط بززززه آن
را کنتززززززززززززززززرل
نمایید.
خطززوط پمزززپ و
بایپزس و فشزار
آب سیسززززززززتم را
کنترل نمایید.
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*

*
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2 A6

در محفظه احتراق،
خروج دود و گرما م یسر
نیست و یا حسگر
حرارتی آن ( )NTC
معیوب بوده و یا درست
عمل نمیکند .

باا بودن
فینهای مبدل
حرارتی را
کنترل کرده و
در صورت
نیاا تمیا
نمایید .
حسگر حرارتی
کنترل دمای
محفظه احتراق
(  )NTCرا
کنترل نمایید .

*

بوش  -یوروال ین قدیم ۱
دکمززه ریسززت در هززر ثانیززه  ۲ترموسززتات حززد
بار چشزمک مزیانزد و دومزین عمززززززل کززززززرده
 LEDاا سزززززمت چززززززپ ( ۱۹است.
درجززززه) روشزززززن و خزززززاموش
میشزود ( مشزعل بعزد اا مزدت
کمی خاموش میشود).

دکمززه ریسززت در هززر ثانیززه  ۰شززززعله تشززززکیل
بار چشمک مزیانزد و سزومین نمیشود.
 LEDاا سزززززززززززمت چزززززززززززپ
(۶۱درجزه) روشزن و خزاموش
میشود.
دکمه ریست در هر  ۲ثانیزه ۰
بزززززار چشزززززمک مزززززیانزززززد و
چهززززززارمین  LEDاا سززززززمت
چزززپ ( .۹درجزززه) روشزززن و
خاموش میشود.

شزززززعله کزززززاذب
وجززززززززززود دارد
(طززززی کنتززززرل
الکترونیکززززززززی
اولیززه ،دسززتگاه
خطا میدهد).

حسزززگر گرمزززایش و محزززل نصززززب آن را
بررسی نمایید.
ترموستات حزد و کابلهزای آن را بررسزی
نمایید.
فشزار مززدار گرمززایش را اا روی مززانومتر
( ۹.۰بار) و نشتی آن را بررسی نمایید.
پمززپ ،ش زیر هززواگیر خودکززار روی پمززپ،
عززدم وجززود هززوا در سیسززتم و گززردش آب
در مدار گرمایش را بررسی نمایید.
فشزار گززاا ورودی بززه دسززتگاه ،نززوع گززاا
سززوختنی ،هززوای داخززل لول زه گززاا ،فشززار
گززززاا ورودی بززززه مشززززعل و ناالهزززززا را
بررسی نمایید.
میلززززززه یونیااسززززززیون و کابلهززززززای آن را
بررسی نمایید.
برد الکترونیک را بررسی نمایید.
عززدم وجززود رطوبززت در بززرد الکترونی زک
را بررسی نمایید.
کابلهزززززا و محزززززل تمزززززاس حسزززززگرها را
ااجهت خوردگی بررسی نمایید.
عزززدم وجزززود شزززعله در داخزززل مشزززعل را
بررسی نمایید.

دکمه ریست در هر  ۱ثانیزه ۰
بار چشمک میانزد و پنجمزین
 LEDاا سزززززمت چززززززپ (۵۱
درجززززه) روشزززززن و خزززززاموش
میشود.

خاموشززززی بزززززه
وسزززیله حسزززگر
دود
خاموشززززی بزززززه
علززززت کزززززاهش
ولتاژ
خاموشززززی بزززززه
علززززت کزززززاهش
ولتاژ

دکمه ریست در هر  ۱ثانیزه  ۰خاموشززززی بزززززه
بار چشمک میانزد و پنجمزین علززززت خرابززززی
 LEDاا سزززمت چزززپ ( ۵۱و حسگر دود
 ۱۹درجزه) روشزن و خززاموش
میشود
خاموشززززی بزززززه
وسزززززززززززززززززززززیله
دیفرانسیل

برد الکترونیک را بررسی نمایید.
دردوکشدار تخلیززززززززه درسززززززززت دود اا
دودکزش و عملکزرد حسززگر
دود را بررسی نمایید.
ولتزززززززاژ بزززززززرق ورودی را
بررسی نمایید.
بززززززززززرد الکترونیززززززززززک را
بررسی نمایید.
ولتزززززززاژ بزززززززرق ورودی را
در فندار
بررسی نمایید.
بززززززززززرد الکترونیززززززززززک را
بررسی نمایید.
دردوکشدار حسززززززگر دود را بررسززززززی
نمایید.
کابلهزززززای آن را بررسزززززی
نمایید.
بززززززززززرد الکترونیززززززززززک را
بررسی نمایید.
دودکزززش و لولزززههای دود و
در فندار
هزززوای تزززااه دیفرانسزززیل را
بررسی نمایید.
فززززززززززن و دیفرانسززززززززززیل را
بررسی نماییپ.
کابلهزززززززززززززا و کزززززززززززززارت
الکترونیززززززک را بررسززززززی
نمایید.

دکمه ریست در هر  ۱ثانیزه  ۰حسزززززززززززززززززززگر حسگر شوفاژ را بررسی نمایید.
بار چشمک میانزد و پنجمزین گرمززززززززززززززززایش کابلهزززا و بزززرد الکترونیزززک را بررسزززی
 LEDاا سزززمت چزززپ ( ۵۱و (شزززززززززززززززوفاژ) نمایید.
 ۶۱درجزه) روشزن و خززاموش معیوب است.
میشود.
دکمه ریست در هر  ۱ثانیزه  ۰حسزززززززززززگر آب حسگر آب مصرفی را بررسی نمایید.
بزززززار چشزززززمک مزززززیانزززززد و مصززززززززززززززززرفی کابززززل و بزززززرد الکترونیززززک را بررسزززززی
چهززارمین و پنجم زین  LEDاا معیوب است .نمایید.
سمت چپ ( ۵۱و  .۹درجزه)
روشن و خاموش میشود.

فقزززززززط پنجمزززززززین  ۵۱( LEDدرجززه حززرارت
بیش اا حزد آب
درجه) چشمک میاند.
مصززززززززززززززززرفی
(درجزززززززززززززززززززه
حزرارت داخلزی
بیشززززززتر اا ۵۹
درجززززززززززززززززززززززه
سززززززانتیگززززززراد
اسززززززت .شززززززیر
سزززززززززززززززززهراهه
درسززززت عمززززل
نمیکند).

اتززلف حززرارت و تنظززیم درجززه حززرارت
در مززدار گرمززایش ،مبززدل ثانویززه حسززگر
آب مصزرفی و شززوفاژ و همچن زین پمززپ و
گززردش آب در مززدار گرمززایش را بررس زی
نمایید.

بوش  -یوروال ین قدیم ۲
 LEDهززززززززای
دستگاه روشزن
نمیشوند.
دسزززتگاه صزززدا
مززززززززیدهززززززززد،
درسزززت عمزززل
نمیکند.

فقززززززززززززززززط آب
مصزززززززززززززززرفی
داریزززززززززززززززززم و
گرمزززززززززززززززایش
نداریم.
فقزززط گرمزززایش
داریززززززززم و آب
مصزززززززززززززززرفی
نداریم.
درجه حزرارت
آب مصززززززرفی
پایین است.
دب زی آب کززافی
نیست.

رادیاتورهززا در
وضززززززززززززززعیت
تابسززتانی گزززرم
است.

بززرق اصززلی قطززع اسززت ،فیزززوا ولتزززززاژ بززززززرق ورودی ،فیززززززواو بززززززرد
الکترونیک دستگاه را بررسی نمایید.
معیوب است.
ترانسززززفورماتور و یززززا قطعززززات
مشابه معیوب است.
 .5سیرکورسززززیون بزززززه خزززززوبی فشار مدار گرمایش ( ۹.۰بزار) و نشزتی
آن را بررسی نمایید.
انجام نمیشود.
پمززپ ،هززواگیر خودکززار و عززدم هززوا در
 .2هوا داخل دستگاه است.
 .3انتقال حرارت خوب نیست .مدار گرمایش را بررسی نمایید.
 .4شیر سهراهه معیوب است .گزززززززردش آب در مزززززززدار گرمزززززززایش را
بررسی نمایید.
 .5مبدل کثیف است.
شزززززیر سزززززهراهه ،مبزززززدل ،نزززززوع گزززززاا
مصرفی ،ناالها و شزیر کنتزرل گزاا را
بررسی نمایید.
.5سلکتور گرمایش خوب تنظزیم  .5تنظززززززیم تابسززززززتانی و امسززززززتانی را
بررسی نمایید.
نشده است.
 .2حسزززززگر گرمزززززایش خزززززراب  .2ترمویتزززززات سززززززلکتور گرمززززززایش و
حسگر آن را بررسی نمایید.
است.
 .3برد الکترونیک را بررسی نمایید.
سززززلکتور آب مصزززززرفی خزززززوب حسزگر آب سزرد ورودی و کابلهزای آن
را بررسی نمایید.
تنظیم نشده است.
حسززززززگر آب سزززززززرد ورودی و کمکننزززززده دبززززززی ،فیلتززززززر ،حسززززززگر آب
حسززززگر آب مصززززرفی معیززززوب مصزززززرفی ،ترموسزززززتات حزززززد و بززززززرد
الکترونیک را بررسی نمایید.
است.
شززززعله مشزززززعل پزززززایین اسزززززت و مبززززدل ثانویززززه ،پمززززپ ،شززززیر هززززواگیر
یاشززعله دائمززا خززاموش و روشززن خودکزززززززار ،تنظیمزززززززات گزززززززاا ،شزززززززیر
کنترلکننده گاا ،حسزگر آب مصزرفی و
میشود.
برد الکترونیک را بررسی نمایید.
فشار آب ساختمان پایین است .فشززززار آب ورودی را بررسززززی نماییززززد.
فیلتر ،کمکننده حجم ،مبدل کثیزف فیلتزززر ،کمکننزززده دبزززی ،مبزززدل را تمیززززا
نمایید.
شده است.
کمکننزده دبزی بزا سزایا کوچزکتر اا سزززایا مناسزززب کمکننزززده حجزززم دبزززی
استفاده نمایید.
استفاده شده است.
شززززیر سززززهراهه درسززززت عمززززل شززیر سزززهراهه را تمیززا نماییزززد .موتزززور
شززیر سززهراهه را بررسزززی نماییززد .اگزززر
نمیکند.
پمزززپ خززززارجی (اضززززافی) وجززززود دارد
عملکرد آن را بررسی نمایید.

دسزززتگاه بزززدون حسزگر آب سزرد ورودی درسزت حسززززگر آب سززززرد ورودی را بررسززززی
نماییزززد ،در صزززورت نیزززاا تمیزززا و یزززا
نی زاا بززه گرمززا عمل نمیکند.
تعویض نمایید.
روشزززززززززززززززززززن
میشود.
بوش  -یوروال ین جدی د
کد

شرح عی ب
رفع عی ب
شیر گاا را باادید نمائید (باید باا باشد) فشزار گزاا و شززززززززعله مشززززززززعل روشززززززززن
EA
اتصال برق و الکترودهزا و سزیمهای رابزط و روپزوش نمیشود.
آن را باارسی نمائید.
الکترودهزای یزونی و کابلهزای رابزط و سیسززتم دود را دسززتگاه خززاموش اسززت ولززی
چززک کنی زد .بررس زی کنی زد کززه بززرد ( PCBمرطززوب شزززززعله روی مشزززززعل دیزززززده E7
میشود.
نشده باشد).
محدودکننززززده حززززرارت و محززززل نصززززب حسززززگر را محدودکننززده حززرارت شززوفاژ
E9
بررسزی نمائی زد .بزاا بززودن مسزیر آب را چززک نمائی زد .فعال است.
سیستم هواگیری و عملکرد پمپ را باارسی نمائید.
فزززن را اا گزززرد و خزززا تمیزززا نمائیزززد .سزززالم بزززودن پززززززس اا خزززززززاموش شزززززززدن
دسززززززززززتگاه ،کنتاکتهززززززززززای C4
دیفرانسیل و سیمکشی آن را چک نمائید.
دیفرانسیل بسته نمیشوند.
فزززن را اا گزززرد و خزززا تمیزززا نمائیزززد .سزززالم بزززودن پززززززس اا خزززززززاموش سزززززززدن
دسززززززززززتگاه ،کنتاکتهززززززززززای C6
دیفرانسیل و سیمکشی آن را چک نمائید.
دیفرانسیل بسته نمیشوند.
فزززن را اا گزززرد وخزززا تمیززززا نمائیزززد .سزززالم بززززودن کنتاکتهززززای دیفرانسززززیل در
هنگزززام کزززار دسزززتگاه اا هزززم C1
دیفرانسیل و سیمکشی آن را چک نمائید.
باا میشوند.
ارتبززاط سیمکشززیهززا و سیسززتم جرقززهانی دسززتگاه را مشزززززکل داخلزززززی :ایزززززراد در
چک کنیزد و محزل اسزتقرار آنهزا را بزاابینی نمزوده و واحد کنترل (برد) میباشدFO .
در صورت لاوم (برد)  PCBرا تعویض کنید.
روپزززوش سزززیمهای الکتزززرود و شزززیر گزززاا را باادیزززد اشزززززززکال در شزززززززیر گزززززززاا
FA
میباشد.
نمائید.
قدرت جرقهان کم میباشدEO .
فرکانس و ترانس جرقهان را باادید نمائید.
حسگر دما و سیمها و اتصارت آن را باارسی کنید .حسگر دما در سیستم شزوفاژ
E2
مشکل دارد.
حسگر دما و سیمها و اتصارت آن را باارسی کنید .حسززززززگر دمززززززای آب گززززززرم
A7
مصرفی خراب است.
سالم بودن پمپ را چک نمائید .مبزدل اصزلی و ثانویزه دمزززززای آب گزززززرم مصزززززرفی AA

را اا لحاظ داشتن رسوب باادید نمائید.
سیمها و اتصارت آن را چک نمائید.

خروجززی دسززتگاه نسززبت بززه
دمززای آب مبززدل اصززلی ب زیش
اا اندااه میباشد.
فزززن یززززا دیفرانشززززی معیززززوب
A3
میباشد.

پکیج بوش( کامفورت  -اسکلوسیو )
رفع عی ب
مبدل حرارتی را اا نظر گرفتگی چک نمایید.

شرح عی ب
اا محفظه احتراق دود نشت
می کند .

حسزززگر دمزززای دود را بزززه همزززراه اتصزززارت آن حسگر دمای دود کار نمی کند .
چک نمایید.
دود اا کلهک دود خارج
مسیر دود را چک نمایید.
می شود .
حسززگر دمززا در محفظززه احتززراق را بززه همززراه حسگر دما در محفظه احتراق
کار نمیکند .
اتصارت آن چک نمایید.
حسزززگر دمزززای آب گزززرم را اا نظزززر سیمکشزززی حسگر دمای آب گرم خراب
است .
باادید نمایید.
اتصزززززارت و سیمکشزززززی کنترلکننزززززده گزززززاا را ارتباط با بی یواس قطع شده است .
بررسی نمایید.
محل اتصارت آن را چک کزرده و در صزورت حسگر دمای آب گرم به روش
لززاوم آن را پی زاده و بززا اسززتفاده اا چسززب هززادی صحیح نصب نشده است .
حرارت جدید آن را نصب نمایید.
مزدول را چززک نمززوده و حسززگرهای خززارجی و در تشخیص مدولها اشکال
کنتززززززرل اا راه دور و اتصززززززارت آن را چززززززم وجود دارد در ارتباط مدول
مشکل وجود دارد .
نمایید.
حسگر مخان کار نمی کند .
حسگر مخان و اتصارت آن را چک نمایید.
کلیزززه کزززدها را وصزززل و آامزززایش نمزززوده و در کلید کد مشخص نیست .
صورت لاوم تعویض نمایید.
حسززگر دمزززای خزززارج را بزززه همزززراه اتصزززارت حسگر دمای خارجی وصل
نیست .
چک نمایید.
در صورت امکان آن را درست وصل نمایید .ارتباط  ۰۶۰روی ترمینال اس
تی  ۸مشخص نمی باشد .
پمپ و لولزههای خروجزی آن و فشزار سیسزتم را تغییر حرارتی بسی ار شد ید است.
چک نمایید.
حسزززززززگر دمزززززززای خزززززززارجی و اتصزززززززارت و حسگر دمای خارجی اشکال
دارد .
سیمکشیهای آن را چک نمایید.

کد
C3
و
A2
A3
A4
A6
A7
A8
A9

AC
AD
B1
CC
D3
D4
D5

کد

شرح عی ب
رفع عی ب
حسززززززگر دمززززززا و سززززززیمها و اتصززززززارت آن را حسززززگر دمززززا در سیسززززتم شززززوفاژ
E2
مشکل دارد.
باارسی نمایید.
فشزززار سیسزززتم را چزززک نمزززوده و محدودکننزززده محدودکننزده حززرارت شزوفاژ فعززال
E9
حززرارت ،عملکزززرد پمززپ و فیزززوا روی بزززرد و است.
هواگیری مخان انبساط را چک نمایید.
آیا شیر گاا باا است؟ فشزار گزاا ،اتصزال بزرق شعله مشعل روشن نمیشود.
EA
و الکترودهززا ،س زیم هززا و الکترودهززا و س زیمهای
رابط و روپوش آن را بررسی نمایید.
ارتبززززاط و سیمکشززززیهززززا و سیسززززتم جربززززهانی مشکل داخلی
FO
دسزتگاه را چززک نمایی زد .و محزل اسززتقرار آنهززا
,
را بززاابینی نمززوده و در صززورت لززاوم بززرد را
EO
تعویض نمایید.
الکترودهززای یززونی و کابلهززای رابززط را چززک علیرغزم ایزن کزه دسزتگاه خزاموش
F7
نماییززد .آیززا سیسززتم دود مرتززب اسززت؟ بررسزززی آتش شعله دیده میشود.
کنید که پیسیبی مرطوب نشده باشد.
روپوش سیمهای الکترود و شزیر گزاا را باادیزد بعزززد اا قطزززع گزززاا ،شزززعله بززززاقی
FA
میماند.
نمایید.
دکمززه راهانزززداای مجزززدد را دوبزززاره و کمتزززر اا دکمززه راهانززداای مجززدد بززه طزززور
اتفزززاقی بزززرای مزززدتی بزززیش اا FD ۰۱
 ۰۱ثانیه فشار دهید.
ثانیه فشار داده شده است.
فن را اا گزرد و خزا تمیزا نماییزد .سزالم بزودن کنتاکتهززای دیفرانسززیل در هنگززام
C1
کار دستگاه اا هم باا میشوند.
دیفرانسیل و سیمکشی آن را چک نمایید.

