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 افالکی مهدی مهندس:  راهنما استاد

 تهیه و تنظیم : علی بندشاهی

           تشکر از کلیه همکاران و دوستان گروه تلگرامی شرکت اندیشه و کار تقدیر و 

 که ما را در تهیه این جزوه کمک نموده اند. ) جنرال والترو (



 

3 
 

 

 

 .. ................................................................................................... والترو پکیج خطاهای کد تشریح

 1 ................................................................................................... (B5-X5-C2-D2والترو )مدل 

 1 ............................................................................................................. (G2-R9 مدل) والترو

 1 ................................................................................................................... (G8والترو )مدل 

 2 .................................................................................................................................. ا ج ا

 2 .............................................................................................................................. استامبول

 2 ................................................................................................................................ ايتالترم

 3 ..................................................................................................... (E & Mايران رادياتور )مدل 

 3 ............................................................................................................. (Lايران رادياتور )مدل 

 4 ........................................................................................ (KAREEZ 26II / 30IIايساتيس )مدل 

 5 ......................................................................... (New star 26FF & Mehr 26FFايساتيس )مدل 

 6 ......................................................................................... (SUPER LUX 24FF مدل) ايساتيس

 6 .............................................................................................................................. ايمرگاس

 7 .............................................................................................................................. آريستون

 8 .................................................................................................................................. آلزان

 8 ................................................................................................................................ آماتيس

 9 ............................................................................................................. (Luna-3باکسی )مدل 

 9 ............................................................................................................... (Eco-3باکسی )مدل 

 9 ...................................................................................................... بايکان )مدل های سان ومون(

 10 .............................................................................................................. بايکان )مدل نيالپالس(

 10 ............................................................................................................ (CV424Sبوتان )مدل 

 10 ...................................................................................................... (Calda Rielloبوتان )مدل 

 11 .................................................................................................. (Benessere Proبوتان )مدل 

 11 ............................................................................................................. (BN324iبوتان )مدل 

 12 ........................................................................ (Calda Venezia & Optima & Altaبوتان )مدل 

 12 ............................................................................................. (Nuova Benessereبوتان )مدل 



 

4 
 

 13 ................................................................ بوش )مدل يورومکس / کالسيک / کالسيک سيلور / کامفورت(

  13 ..................................................................................................... بوش )مدل تک مبدل کالسيک(

 14 ............................................................................................................(Rinnovaبياسی )مدل 

 15 ............................................................................................................. )مدل اوشن استار(پالر 

 15 .............................................................................................................. پالر )مدل الکی استار(

 16 ....................................................................................................................... (Aتاچی )تيپ 

 B ....................................................................................................................... 16)تاچی )تيپ 

 D ................................................................................................................. 16)و  Cتيپ (تاچی 

 17 ................................................................................................................................. دمراد

 17 ................................................................................................................. (HBAدمراد )مدل 

 17 ................................................................................................................................. دمراد

 18 ............................................................................................................................... ديالکس

 18 ....................................................................... (ATRON H 24  &ATRON H 28ديمردکوم )مدل 

 19 ................................................................................................................................ دئوترم

 19 ............................................................................................................................... راديانت

 20 ................................................................................................................. )مدل ديجيتال( روکا

 20 ................................................................................................................. وستن )مدل ديجيتال(

 21 ............................................................................................... و وستن )کد خطاهای مشترک(روکا 

 22 .................................................................................................................................... ری

 22 ....................................................................................................... (Isotwinسونيه دوال )مدل 

 22 .................................................................................................................. شاپه )مدل ديجيتال(

  23 ................................................................................................................... شاپه )مدل آنالوگ(

 23 .................................................................................................... )مدل يونيکال( شرق شفيع سازه

 24 ........................................................................ (Domiitech F24/F32 & C24/C32فرولی )مدل 

 25 .................................................................................................................................. گازر

 25 .................................................................................. (ECO3 240 Fi – 280 Fiگرم ايران )مدل 

 25 ............................................................ (Pioneer P262-FW/FS & P302-FW/FSگلديران )مدل 

 25 .............................................................................................................. المبرت )مدل ديجيتال(

 26 ......................................................................................................... لورچ دو مبدله )مدل آريان(

 26 ......................................................................................................... لورچ تک مبدله )مدل آرتا(



 

5 
 

 27 ................................................................................................................................. مارس

 27 .................................................................................................................. مگاترم )گروه مگا(

 27 ............................................................................................................ مگاترم )گروه مرکوری(

 28 .................................................................................................................................. ناوين

 29 ............................................................................................................. (Velaنوافلوريدا )مدل 

 29 ........................................................................................................... (Pictorنوافلوريدا )مدل 

 30 ............................................................................................................................... وايالنت

 31 ............................................................................................ (Alkon 09يونيکال )مدل کندانسينگ 

 32 .............................................................................................................. (IDEAيونيکال )مدل 

 32 ............................................................................................................... (EVEيونيکال )مدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

 

 تشریح   کد    خطااهی
 پکیج   والترو

 

 

 

( والترو جنرال)  کار و اندیشه شرکت
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  : احتراق در نقص یا و گاز قطع اخطار

می  حسگر برای E2_E5 کد باG2 & R9   های مدل در و B5_C2_D2_X5_ G8  های مدل والترو های دستگاه در E01 خطای کد

 باشد.

  : نماييم کنترل را ذيل مراحل بايست می اخطار اين آمدن بوجود عوامل شناسايی برای

 ؟ باشد می وصل ساختمان گاز -1

 ؟ است باز پکيج به متصل گاز شير -2

 ؟ است نشده مسدود خارجی اجسام اثر بر گاز سرشلنگی -3

 ؟ است  باز گاز شير به گاز ورودی مسير و ندارد گرفتگی گاز صافی -4

 ؟ است نشده مسدود غبار توسط داخل از Sit/CNE گاز شير -5

 ؟ نيست کمتر ) ولت CNE 165 يا و ولت Sit 185 شير(  گاز شير کار برای شده تعريف حد از گاز شير به ورودی ولتاژ -6

 ؟ کند می جرقه توليد زن جرقه -7

 (ميليمتر 5_3) ؟ دارد را الزم فاصله مشعل با زن جرقه -8

 ؟ ندارد بدنه به اتصالی زن جرقه چينی يا اتصال سيم -9

 ؟ دهد می را شعله حس فرمان برد به حسگر -10

 ؟ دارد مشکل کنترل برد -11

 .بدهد را ارور اين تواند می هم ارت نبودن وصل يا و ورودی برق دوشاخه زدن برعکس ها مدل بعضی در -12

 دود فلنج و گاز نبودن تنظيم -13
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 :  حد فیوز یا ترموستات کردن عمل اخطار

 قطعه اين دانيم می و است عملکرد اين مسئول حد ترموستات که گردد می مشاهده گرمايش مدار در دما رفتن باال اثر در اخطار اين

 اهم های سيم به  پايه دو اتصال با دهيم قرار بوق يا بيزر وضعيت در را متر اهم اگر .است کلوز نرمالی بصورت طبيعی حالت در

 دهش تعريف حد به بسته مدار در دما که زمانی در و باشد می حد ترموستات بودن سالم کننده مشخص که شنويم می را بوق صدای متر

 آن های پايه سر دو اتصال قطعه اين برسد( مختلف های دستگاه در شده استفاده درجه 110 ماکزيمم و درجه 90مينيمم) قطعه اين در

 .دهد می دما رفتن باال علت به را پکيج افتادن کار از فرمان و شود می قطع

  ؟ رود می باال پکيج در دما چرا

 ؟ رسد می آن به ولت 220 برق و کند می کار پکيج پمپ -1

 ؟ نيست پاژ گير پمپ -2

  ؟ است نشده کيپ و است باز اصلی مبدل -3

 ؟ است باز پکيج زير برگشت و رفت شير -4

 ؟ هستند باز رادياتورها قفلی زانوی و شير -5

 ؟ اند نشده مسدود دستگاه به پکيج اتصال های شيلنگ -6

 ؟ است نشده کيپ پکيج برگشت صافی -7

 ؟ است نمانده باز دستگاه پس بای -8

 ؟ است نمانده تابستانی حالت در طرفه سه شير و است مبدله دو دستگاه -9

 ؟ است نشده کيپ مصرفی آبگرم حالت در ثانويه مبدل -10

11-  NTC ؟ دهد نمی نشده گرم و کار ادامه فرمان و است نکرده گير باال مقاومت در زمستانی حالت در گرمايش مدار 

 ؟ است نکرده گير خارجی جسم آب گردش مسير و پمپ زير مغزی در -12

 ؟ است نشده خراب صورت هر در يا و نگرديده شدن لق دچار ها پايه ناحيه از حد ترموستات -13

 ؟ است نشده قطع کنترل برد با حد ترموستات اتصال های سيم -14

 ؟ است سالم کنترل برد -15

 در و E3 خطای کد با G8 دستگاه در و شود می داده نمايش E02 کد با اخطار اين b5_c2_x5_d2 های مدل والترو های دستگاه در

 .شود می داده نمايش E7 خطای کد با G2 & R9 های دستگاه
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 : احتراق محصوالت تخلیه عدم یا فن و دود پرشر خطای کد

 G8 مدل های دستگاه در و E6 کد با G2 & R9 های دستگاه در و شود می مشخص E03 کد با b5_c2_x5_d2 والترو های دستگاه در

 .شود می مشخص E5 & C5 کد با

 :  نماييم کنترل را ذيل مراحل بايست می اخطار اين آمدن بوجود عوامل شناسايی برای

 ؟ رسد می فن به برق -1

 ؟ نيستند قطع و هستند سالم فن به متصل های سيم -2

 ؟ است سالم فن -3

 ؟ هستند باز ها ونتوری -4

 ؟ اند نشده متصل جا به جا( مکش و دهش) ونتوری به پرشر اتصال های شيلنگ -5

 ؟ است سالم فن شر پر -6

 ؟ اند شده وصل درست هوا پرشر به اتصال های سيم -7

 ؟ است باز دودکش مسير -8

 ؟ است باز دودکش مسير -9

 ؟ است سالم کنترل برد -10

 محفظه به اکسيژن ورود مسير جداره تک يا و است بند درز و متصل کامال دوجداره) ؟ است شده نصب درست دستگاه دودکش -11

 .(است نشده بسته سوخت

 (ها دستگاه بعضی در) ؟ دارد تناسب دودکش افقی طول با دودکش داخل فلنج -12

 (ها دستگاه از بعضی در) ؟ دارد تناسب دودکش افقی طول با هوا ورودی قسمت فلنج -13

 

 :فن بدون های دستگاه در اخطار اين اما

 ؟ است سالم دود ترموستات -1

 ؟ نيست قطع برد به ترموستات اتصال سيمهای -2

 ؟ است سالم کنترل برد -3

 ؟ نيست سوراخ دارای مسير در دودکش مسير -4

 دستگاه برای( باشد باالتر متر 1 پناه جان آخرين از آنکه شرط به دستگاه سر از متر 3 حداقل) ؟ دارد ارتفاع الزم اندازه به دودکش -5

 هر یازا به و است متر 6 ارتفاع حداقل  cm 10 دودکش از استفاده صورت در. است الزامی cm 15  سايز دودکش فن، بدون های

 .شود اضافه عمودی طول به متر 3 بايست می افقی متر يک

  ؟ است شده متصل ديوار به 15 لوله با باز زانوی يک با بعد و مستقيم لوله سانت 30 ديوار به دستگاه دودکش اتصال برای -6

 ؟ است شده استفاده H کالهک از دودکش روی بر بام پشت باالی در -7

 نشود رعايت متر1 الزم فاصله اگر حالت اين در) ؟ دارد فاصله متر يک مجاور های ساختمان ديوار از بام پشت روی دودکش -8

 .(دارد همراه به را دود زدن پس نتيجه در و دارد وجود جانبی ديوار از مخالف فشار احتمال
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  : بسته مدار در آب نبودن اخطار

 در و  E4 کد با G8 مدل های دستگاه در و گردد می مشخص E04 کد با b5_c2_x5_d2 های مدل والترو های دستگاه در اخطار اين

 .شود می مشاهده E1 کد با G2 & R9 های مدل

 :  نماييم کنترل را ذيل مراحل بايست می اخطار اين آمدن بوجود عوامل شناسايی برای

  ؟ است رسيده( بار 45/0 از کمتر) حداقل به بسته مدار در آب -1

 ؟ اند نشده قطع و هستند متصل آب پرشر های سيم -2

 ؟ است سالم آب پرشر -3

  ؟ دهد می نشان را کاذب فشار گيج گرفتگی علت به دارد گيج که حالی در نيست آب بی بسته مدار سيستم -4

 ؟ است سالم کنترل برد -5
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 : مصرفی آبگرم دمای نکردن حس اخطار

 دستگاه در و  E6 کد با G8 مدل های دستگاه در و شود می مشاهده E06 اخطار با b5_c2_x5_d2 مدل والترو های دستگاه اخطار اين

 .شود می مشاهده E4 کد با G2 & R9 های

 :  نماييم کنترل را ذيل مراحل بايست می اخطار اين آمدن بوجود عوامل شناسايی برای

 .شود می داده نمايش صفر آن مقاومت نماييم کنترل آنرا متر اهم با اگر و شده قطع NTC مقاومت -1

 ؟ ندارد قطعیNTC  تا برد از اتصال های سيم -2

 ؟ است سالم کنترل برد -3

 آبگرم با اولويت اينکه با توجه با و شود می داده نمايش رنگ زرد چراغ با بوتان ونيزيا مثل ها دستگاه از بعضی در اخطار اين

 می کار مصرفی آبگرم حالت در دستگاه گرمايش مدار NTC يا حسگر از استفاده با و کند نمی قطع يا بالک را دستگاه است مصرفی

 آبگرم NTC بودن قطع دهنده نشان و ماند می روشن زرد چراغ آبگرم بستن از پس و گيرد می صورت کنترل  دما حداکثر با و کند

 .است مصرفی

 NTCمقاومت که معنی بدين پايين، اعداد روی بر مقاومت کردن گير مثل دارد هم ديگری مشکالت بودن قطع از غير به NTC اکثر در 

 آن مقاومت رود می باال دما هرچه يعنی است، معکوس دما با آن رابطه و است اهم کيلو 10 سانتيگراد درجه 25 دمای در ها دستگاه

 رفته باال دما که است اين دستگاه برای آن معنای باشد اهم کيلو 1 درجه 30 دمای در فرضا NTC يک مقاومت اگر پس. آيد می پايين

 . زند نمی استارت دستگاه پس کند نمی تغيير آن مقاومت چون و زند نمی استارت دستگاه نشود سرد کامال آب تا پس

 با اهم کيلو 15 مثال است، اهم کيلو 10 از باالتر عددی در مقاومت کردن گير ،باال تعريف به توجه با NTC مشکالت از ديگر يکی اما

 می روشن دستگاه پس است دستگاه در دما بودن پايين دهنده نشان دستگاه برای آن معنای قطعه اهمی تغييرات با دما رابطه به توجه

 دما حس و نيست مستقيم مدار در گرمايش NTC و کند نمی کار آن پمپ که مبدله تک های دستگاه در. دهد می ادامه خود کار به و ماند

 بدلهم دو دستگاه در ولی نمايد صادر را دما رفتن باال فرمان حد ترموستات آبگرم از استفاده طوالنی زمان در است ممکن نيست کامل

 .داد خواهد را قطع فرمان گرمايش مدار NTC مواردی چنين در
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 : بسته مدار در دما حس عدم خطای کد

 والترو های دستگاه در E07 اخطار با که گرمايش مدار NTC مقاومت بودن قطع يعنی گرمايش يا بسته مدار در دما حس عدم خطای کد

  E3 خطای کد با  G2 & R9 های دستگاه در و E6 & E7  کد  با G8 های دستگاه در و شود می داده نمايش  b5_c2_x5_d2 مدل

 مقاومت بگيريم اندازه متر اهم با را قطع مقاومت اگر يعنی است گرمايش مدار NTC مقاومت بودن قطع از ناشی که شود می داده نمايش

 :  باشد ذيل موارد قطعه خود خرابی بر عالوه تواند می خطا کد اين نمايش علت شود می داده نشان صفر

 ؟ نيستند قطعی دچار و هستند سالم قطعه به اتصال های سيم -1

 ؟ کند می دريافت را اهمی تغييرات و است سالم کنترل برد -2

3-NTC  ؟ است خراب 

 ونچ نکند کار دستگاه شود می باعث که پايين رنج در مقاومت کردن گير مثل باشد داشته هم ديگری مشکالت تواند می NTC البته

 بودن پايين و آيد می پايين قطعه اين در اهمی مقاومت رود می باال دما چه هر و است معکوس قطعه اين اهمی مقاومت با دما رابطه

 مقاومت روی بر قطعه اگر پس باشد می دما بودن سرد دهنده نشان مقاومت بودن باال طور همين و دماست بودن باال دهنده نشان مقاومت

 ردنک عمل خطای کد شدن داده نمايش به منجر هم نهايت در و شود باز بسته مدار در پس بای تا کند می کار دايم دستگاه کند گير باال

 .شود می حد ترموستات

 های دستگاه کليه در که حالی در است اهم کيلو 50 مقاومتش سانتيگراد درجه 25 دمای در G8 های دستگاه در NTC است ذکر به الزم

 50 و اهم کيلو NTC ، 10 نوع دو اين نصب امکان و است اهم کيلو 10 مقاومتش سانتيگراد درجه 25 دمای در قطعه اين والترو ديگر

 شد باال در NTC اهمی تغييرات مورد در که تعريفی به توجه با پذيرد، صورت اشتباه به کار اين اگر و نيست يکديگر بجای اهم کيلو

 .داد خواهد غلط فرامين دستگاه حتما
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 :  دهد نمی نشان را اخطاری پکیج در که مصرفی آبگرم نشدن گرم مشکل

  کنيم می شروع مسير ابتدای از

 سرد آب صافی. است باز ورودی سرد آب شير کنيم چک ؟ شود می خارج آب آبگرم لوله از و شود می وارد دستگاه به سرد آب -1

 .نباشد مسدود نموده کنترل را پکيج به ورودی

  : زند نمی چشمک اگر زند، می چشمک و شود می ظاهر صفحه روی شير عکس ديجيتال های دستگاه در آبگرم شدن باز با -2

 است؟ برقرار آبگرم شدن باز از قبل حالت در برد سوکت در ولت 5 معادل dc ولتاژ کنترل برد در آيا ؟ است سالم فلومتر پروانه( الف

 .دارد مشکل فلومتر بيرونی رله نيست اگر

 عکس پس شود می زياد و کم پارازيتی بصورت ولت 5 از DC جريان و زند می چشمک شير عکس آبگرم شدن باز از بعد اگر( ب

 داغ آب گويد می و کرده گير پايين مقاومت در که است مصرفی آبگرم NTC از مشکل شود نمی روشن شعله ولی زند می چشمک شير

  .است

 ؟ نيست خوب آبگرم کيفيت ولی شود می روشن دستگاه آيا -3

 ؟ نيست کم شعله و است تنظيم گاز فشار( الف

  نيست؟ کم گاز فشار( ب

 ؟ نيست زياد آب دبی( پ

 ؟ است نگرفته جرم مبدله تک دستگاه در اصلی مبدل( ت

 ؟ است داده مدار تغيير طرفه سه شير مبدله دو دستگاه در( ث

 آن یبند آب از بسته مدار رفت شير بستن با است، بند آب و کند می تفکيک کوتاه مدار از را بلند مدار طرفه سه شير قطعات( ج

 .کنيد پيدا اطمينان

 ؟ است نگرفته جرم فرعی مبدل( چ

 ؟ ندارد گير تری پايين مقاومت در و کند می تغيير اهم کيلو 1 و اهم کيلو 10 بين) NTC  ح

 

 شدن باز با و آن سوئيچ سر دو است باز يا اوپن نرمال و طبيعی حالت در فلوسوئيچ آنجاييکه از دارند فلوسوئيچ که هايی دستگاه در اما

 یم دستگاه نشدن روشن و آبگرم کردن باز صورت در پس شود می بسته سوئيچ دقيقه در ليتر 3 معادل جريانی و آب عبور و آبگرم

 و دارد شکلم فلوسوئيچ شد روشن دستگاه اگر کرد پيدا اطمينان فلوسوئيچ عملکرد صحت از يکديگر به سيم دو کردن يکسره با توان

 .شد قيد باال در که باشد تواند می ديگری جای از ايراد نه اگر

 خراب واندت می نيز کنترل برد باشند، نشده قطع فلوسوئيچ و فلومتر های سيم اگر موارد همه کنترل از پس مشکل اين عيوب مورد در

 .باشد

 

 دود لنجف که هايی دستگاه در يا و دودکش مسير بودن باز به بايستی آبگرم وضعيت در دستگاه  تند تند شدن روشن و خاموش مورد در

 .نمود چک را مورد دو هر و کرد شک نيز خود جای از فلنج افتادن دارند

NTC  مبدله دو اشم دستگاه اگر. ندهند را دستگاه به کردن کار اجازه و کنند گير پايين مقاومت روی توانند می گرمايش يا و آبگرم مدار 

 مدار آب بودن داغ فرمان کند گير پايين مقاومت روی اگر بگيرد رو دستگاه کردن کار جلوی تواند می هم گرمايش مدار NTC باشد

 .شود نمی روشن دستگاه و داده را بسته
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 :  والترو جنرال G8 دستگاه در کوچکتر اخطارهای از بعضی

C1  

 و نترلک برد به آن اتصال سيم از نشتی يا و حسگر خرابی پردازد می مشکل دو به فقط و است شعله نماندن پايدار معنی به اخطار اين

 کنترل برد خود خرابی يا

C2 

 سوراخ يا و است طبيعی غير بصورت فشار رفتن باال باعث که است پرکن شير خرابی از ناشی که بسته مدار به باز مدار آب نشتی 

 .باشد می بسته مدار به باز مدار آب نمودن پيدا راه باعث که مبدل داخل در

C3 

 برگشت افیص يا و اصلی مبدل گرفتگی مثل است بسته مدار در آب گردش مسير گرفتگی از ناشی که عادی غير بصورت دما رفتن باال

 اينکه يا و است گرمايش مدار NTC درست نکردن حس يا و طرفه سه شير نکردن عمل يا و برگشت و رفت اتصال های شيلنگ يا و

 .شود تنظيم بايد و باالست خيلی گاز فشار

C4 

 قطعات خرابی يا و( دقيقه در ليتر 2/5 از کمتر) ورودی سرد آب کم فشار از ناشی که فلومتر ناحيه از آبگرم توليد فرمان صدور عدم 

 .باشد می کنترل برد به فلومتر اتصال های سيم در قطعی يا و کنترل برد خرابی يا و فلومتر

C5 

 ابیخر يا و کنترل برد به آن اتصال های سيم در قطعی يا و است قطعه اين خرابی دهنده نشان اخطار اين هوا سوئيچ پرشر در نقص

 کنترل برد خود

C6 

 دارم در آب صحيح گردش عدم از ناشی تواند می که باشد می رفت لوله مسير در بسته مدار آب دمای رفتن باال به مربوط اخطار اين

 را بسته دارم در کند پيدا گرفتگی تواند می که جايی هر با و برگشت و رفت های شيلنگ و برگشت صافی بايست می و باشد بسته

 .باشد اهم کيلو 50 از باالتر رفت مدار NTC مقاومت رفتن باال از ناشی همچنين و کرد کنترل

C7 

 شايد و کنيد کنترل را بسته مدار در آب گردش بايست می که است گرمايش مدار برگشت لوله در دما رفتن باال از ناشی اخطار اين 

 .است کم خيلی رادياتورها تعداد و ها لوله سايز يعنی باشد کم بسيار بسته مدار آب حجم

C8 

 آن مقاومت و باشد آبگرم مدار NTC غلط فرمان از ناشی تواند می که باشد می مصرفی آبگرم دمای رفتن باال از ناشی اخطار اين 

 .باشد داشته مشکل کنترل برد يا و دهد می کار ادامه برای غلط فرمان دستگاه به که باشد اهم کيلو 50 از باالتر
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 در ندک نمی کار دستگاه خاطر اين به و کند می هنگ کنترل برد برنامه که آيد می پيش شرايطی اصطالحا ها پکيج بعضی در گاهی

 صفحه روی بر h1 اخطار که والترو جنرال  G2 & R9 دستگاه مثل و اند کرده تعريف خطا کد يک مشکل اين برای ها پکيج از بعضی

 شاخه دو ابتدا مشکل اين حل برای شود می روشن قرمز چراغ يا و شود نمی داده نمايش اخطاری ديگر بعضی در اما شود می ظاهر

 حل لمشک اگر کنيم می وصل پريز به را شاخه دو دوباره و کنيم می مکس ثانيه سه مدت و کشيم می بيرون پريز از را دستگاه برق

 برد جعبه درب سپس و کنيم خارج مجددا را برق شاخه دو بايست می نشد حل مشکل اگر اما دهد می ادامه خود کار به دستگاه که شد

 اراينک با نماييم وصل مجددا ثانيه سه از پس و نموده خارج اتصال محل از را برد در متصل های سوکت کليه و نموده باز را کنترل

 هم عمل اين انجام با که صورتی در شد خواهد طرف بر کردن هنگ مشکل قاعدتا و دهيم می انجام را اطالعات تخليه عمل اصطالحا

 .نماييم تعويض را کنترل برد بايست می نگردد برطرف مشکل

 

 

 

  G2 & R9 :  های دستگاه برد ریزی برنامه  روش

  و P4 برنامه ولی ولی نيست تغيير قابل کننده مصرف برای اول آيتم سه که داريم ريزی برنامه آيتم 5 ما G2 & R9 های دستگاه در

P5  هستند تغيير قابل آن. 

 نماييد می انتخاب که ساعت 24 از زمان هر در توانيد می شما آيتم اين در و کرد ريزی برنامه مجزا تايم 8 در توان می را P4 برنامه

 مدرسه و کار سر همه معموال که بعدازظهر 1 تا صبح 6 از و  درجه 60 دمای با صبح 6 تا 24 ساعت از يعنی کنيد زياد و کم را دما

 با 20 تا  17 از و کند کار درجه 40 دمای با عصر 17 تا 13 از بعد و کند کار درجه 30 مثال مينيمم دمای با هستند دانشگاه يا و

 داده دستگاه به متفاوت کاری برنامه 6 تان انتخاب مورد روز در شما ترتيب اين به درجه 55 دمای با 24 تا 20 از و درجه  50 دمای

 ايينپ دما است گرمتر نسبتا هوا که زمانی در هم بعد و داريد را گاز مصرف حداقل نيستيد منزل در که زمانی در ترتيب اين به و ايد

 از توانيد می شما شدن روشن برای بود مثال يک فقط اين صورت هر در ايد کرده اضافه را دما رود می هوا سردی به رو هرچه و

 .نماييد اجرا خانواده آن برنامه به توجه با مجزا صورت به هفته روز هفت برای را دما تغييرات اين تايم هشت تا تايم يک

 زمان در و خاموش معينی زمان در را دستگاه آن اجرای با توانيد می که خورد می ها کارخانه و ادارات درد به بيشتر P5 برنامه اما

 روز هر در است اجرا قابل شدن روشن و خاموش برای متفاوت تايم هشت اجرای قابليت هم آيتم اين و نماييد روش ديگری مشخص

 نيمک مشخص دهيم انجام دستگاه برای را ريزی برنامه خواهيم می آن در که روزی بايد ابتدا که باشد يادمان ها برنامه اين اجرای برای

 مهستي آن در که را روزی خواهيم می اگر پس است دوشنبه هفته روز اولين دستگاه منطق باشد يادمان و است هفته روز چندمين که

 و يمکن تعيين را روز آن دقيقه و ساعت آن از پس و نموده انتخاب را هفته دوم روز بايد است شنبه سه روز اگر فرضا کنيم مشخص

 سليقه و برنامه طبق بر روز هر برای و شده P5 يا P4 آيتم وارد شده گفته ها عکس در که ترتيبی با شما مرحله اين تنظيم از پس

 .دهيد می برنامه دستگاه به کننده مصرف
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 (B5-X5-C2پکیج والترو )مدل 

 

 

 (G2-R9 مدل) والترو پکیج

 مفهموم کد خطا کد خطا

E1  سيستم هيدروليکنقص در 

E2 نقص در احتراق 

E3  نقص در حسگر دمای گرمايشیNTC 

E4  نقص در حسگر دمای آبگرم بهداشتیNTC 

E5 شعله نقص در حسگر 

E6 )نقص در تهويه )فن يا پرشر دود 

E7 بيش از حد گرم شدن آب مدار گرمايش 

h1 هنگ کردن برد 

 

 

 

 (G8پکیج والترو )مدل 

 خطامفهموم کد  کد خطا

E1 نقص در احتراق 

E2 نقص در برد الکترونيک 

E3 نقص در سيستم پمپ و دمای بيش از حد مبدل 

E4 )نقص در سيستم هيدروليک )کمبود آب در مدار بسته 

E5 )نقص در تخليه محصوالت احتراق )فن 

E6 نقص در حسگر دمای آب گرمايش 

E7 گرمايش آب برگشت نقص در حسگر دمای 

E8  مصرفینقص در حسگر دمای آبگرم 

C1 پايدار نماندن شعله 

C2 نشت مدار آب مصرفی 

C3 گرم کردن غير عادی 

C4 .دستگاه در مدار آبگرم مصرفی کار نمی کند 

C5 نقص پرشرسوئيچ دود 

C6 )دمای بيش از حد زياد آب )تشخيص زود هنگام دمای بيش از حد باالی آب 

C7  به صورت غير عادی باالست.دمای آب برگشت شوفاژ 

C8 .دمای آب مصرفی بيش از اندازه باالست 

 

 کد خطا مفهموم کد خطا
 E1 نقص در احتراق

 E2 دما در مدار بستهنقص بعلت گرم شدن بيش از حد 
 E3 نقص در تخليه محصوالت احتراق

 E4 نقص به علت کمبود آب در مدار بسته
 NTC E6نقص در حسگر دمای آبگرم بهداشتی 

 NTC E7نقص در حسگر دمای گرمايشی 
 E9 نقص در يخ زدگی سيستم گرمايشی
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 ا ج اپکیج 

 مفهوم کد خطا کد خطا

F1 دما حد از بيش افزايش علت به دستگاه شدن قفل 

F2 مصرفي آبگرم مدار سنسور خرابي 

F3 مركزي گرمايش مدار سنسور خرابي 

F4 شعله تشخيص (يونيزاسيون ميله خرابي علت به دستگاه شدن قفل( 

F5 هوا فشار سوئيچ خرابي 

F6 باشد شده وصل دستگاه به خارج دماي سنسور كه هايي مكان در (خارج دماي سنسور خرابي( 

F7 آب فشار نبود 

F8 برق ولتاژ در اختالل 

 

CC- هنگامی که دستگاه روشن می شود ، عبارت :CC  ،به معنی عدم اتصال سنسور دمای خارج به شکل صحيح و فعال بودن عملکرد

 بر روی صفحه نمايش ظاهر می شود.

OC- هنگامی که دستگاه روشن می شود ، عبارت :OC  ،به معنی اتصال سنسور دمای خارج به شکل صحيح و فعال بودن عملکرد

 بر روی صفحه نمايش ظاهر می شود.

 

 (Eپکیج استامبول )مدل 

 مفهوم کد خطا کد خطا

E01 خطای جرقه زنی 

E02 خطای آتش غير واقعی 

E03 گرم شدن بيش از حد 

E04 & E05 & E06 مشکل کليد فشار هوا 

E07 کابل ترموستات دودکش 

E08 & E12 & E21 مشکل در برد الکترونيکی 

E09 مشکل در شير کنترل گاز 

 

 پکیج ایتالترم

 مفهوم کد خطا کد خطا

01 

 * در حالت راه اندازی اوليه:
 هوای داخل شيلنگ گاز کامال تخليه شود. -
 دستگاه را خاموش و روشن نماييد. -
 سيم فاز و نول اشتباه وصل شده است. *
 دوشاخه برق اصلی دستگاه را برعکس موقعيت فعلی وارد پريز نماييد. -

 سيستم هوا گرفته است. -مبدل ها رسوب گرفته اند  –عدم عملکرد صحيح پمپ  02

 مسدود بودن دودکش -عدم عملکرد صحيح سوئيچ هوا و يا فن  03

 شوفاژ NTCعدم عملکرد صحيح  05

 آبگرم بهداشتی NTCعدم عملکرد صحيح  06

 نشتی در مسير رادياتور –عدم عملکرد صحيح پرشرسوئيچ آب  -فشار آب سيستم شوفاژ کم است  10

 های برد الکترونيکاتصال نادرست سيم  34-33

35 
 عدم استفاده از شيلنگ با سايز مناسب يا اسفاده از سرشيلنگی( –)قطع/نوسان گاز 

 Resetمی شود، در غير اين صورت سيستم را به صورت دستی  SETدقيقه سيستم بطور اتوماتيک  5بعد از 
 نماييد.

 عدم عملکرد صحيح سيستم مقابله با يخ زدگی )آنتی فريز( 39
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 ج ایران رادیاتور )مدل آنالوگ(پکی

 مفهوم کد خطا مدل پکیج کد خطا

40-30 CF & FF .برد الکترونيک معيوب است 

80 CF & FF  105ترموستات حدی °c )عمل کرده است. )قطع است 

70 CF & FF  باالتر از( .89پکيج بيش از حد گرم شده است °c  105و کمتر از °c) 

80-70 CF & FF  يابی )يون( حين کارعيب شعله 

80-60 CF & FF يخ زدايی با پمپ روشن 

70-60 CF & FF يخ زدايی با مشعل روشن 

80-50 CF & FF )ترميستور آبگرم مصرفی اشکال دارد.)مدار آن باز است 

70-50 CF & FF )ترميستور آبگرم مصرفی اشکال دارد.)اتصال کوتاه است 

80-70-50 CF & FF  شوفاژ اشکال دارد.)مدار آن باز است(ترميستور مدار 

60-50 CF & FF )ترميستور مدار شوفاژ اشکال دارد.)اتصال کوتاه است 

80-70-40 CF & FF 
قطع کرده است ولی دمای اندازه گيری شده توسط ترميستور طبيعی  c° 105ترموستات حدی 

 است.

70-40 CF & FF  آن باز استپرشرسوئيچ آب در وضعيت قطع می باشد.)مدار( 

80-40 CF )نشت دود به محيط )ترموستات دودکش قطع است 

80-60-40 FF .فن روشن است اما پرشرسوئيچ هوا در وضعيت قطع می باشد 

70-60-40 FF .فن خاموش است اما پرشرسوئيچ هوا در وضعيت وصل می باشد 

 

 

 

 

 (Lپکیج ایران رادیاتور )مدل 

 مفهوم کد خطا مدل پکیج کد خطا

E1 CF & FF پرشرسوئيچ آب در وضعيت قطع می باشد.)مدار آن باز است( 

E2 CF & FF عيب شعله يابی )يون( حين کار 

E8 CF & FF  105ترموستات حدی °c )قطع کرده است.)قطع است 

E10 CF )نشت دود به محيط )ترموستات دودکش قطع است 

E12 & E30 & E99 CF & FF  است.برد الکترونيک معيوب 

E31 CF & FF )ترميستور مدار شوفاژ اشکال دارد.)اتصال کوتاه است 

E32 CF & FF )ترميستور مدار شوفاژ اشکال دارد.)مدار آن باز است 

E41 CF & FF )ترميستور آبگرم مصرفی اشکال دارد.)اتصال کوتاه است 

E42 CF & FF )ترميستور آبگرم مصرفی اشکال دارد.)مدار آن باز است 

E50 FF .فن خاموش است اما پرشرسوئيچ هوا در وضعيت وصل می باشد 

E51 FF .فن روشن است اما پرشرسوئيچ هوا در وضعيت قطع می باشد 

E81 CF & FF 
قطع کرده است ولی دمای اندازه گيری شده توسط  c° 105ترموستات حدی 

 ترميستور طبيعی است.

E91 CF & FF  ولت( 180ولت و کمتر از  260نوسان ولتاژ برق )بيشتر از 

AF CF & FF  .سيستم ضد يخ زدگی فعال می شود 

 

 

 



 

4 
 

 (KAREEZ 26II / 30IIپکیج ایساتیس )مدل 

 علت احتمالی مفهوم کد خطا کد خطا

E01 حد از بيش گرمای 

 NTC خرابی

 آن يا کابل و حد ترموستات خرابی

 پمپ خرابی

 مسير گرفتگی

 سيستم در هوا وجود

 گاز شير نبودن تنظيم

E02 
  و باشد c° 7از  بيشتر يک ثانيه در رفت آبگرم گرمايش دمای تغيير

 مرتبه تکرار شود. 3اين حالت برای 

 سيستم در هوا وجود

 ثانويه مبدل رسوب

 NTC خرابی

 راهه سه شير کيت خرابی

 پمپ خرابی

E03 
 و باشد c° 20از  بيشتر ثانيه يک در رفت آبگرم گرمايش دمای تغيير

 باشد. c° 20 از بيشتر ثانيه در يک برگشت دمای آبگرم تغيير يا

 سيستم در هوا وجود

 ثانويه مبدل رسوب

 NTC خرابی

 راهه سه شير کيت خرابی

 پمپ خرابی

E04 
 3از برگشت بيشتر بوده و اين روند  c° 55 گرمايش رفت آبگرم دمای

 مرتبه تکرار گردد.

 سيستم در هوا وجود

 ثانويه مبدل رسوب

 NTC خرابی

 راهه سه شير کيت خرابی

 پمپ خرابی

E05 
 3از رفت بيشتر بوده و اين روند  c° 10 گرمايش برگشت آبگرم دمای

 مرتبه تکرار گردد.

 سيستم در هوا وجود

 ها NTC صحيح نصب عدم

 NTC خرابی

 پمپ خرابی

 مسير شدن مسدود

E06 30گرمايش برگشت  آبگرم دمای °c .از رفت بيشتر است 

 سيستم در هوا وجود

 های به سيستم پکيج ناصحيح اتصال
 گرمايشی

 مسير شدن مسدود

 NTC خرابی

 ها NTC صحيح نصب عدم

E10 فشار قرائت سنسور در خطا 

 فشار سنسور خرابی

 يا و  قطعی فشار سنسور کابل خرابی
 آن کوتاه اتصال

E11 بار باشد. 4/0مدار کمتر از  در آب فشار - 

E12 باشد بار 3 بيشتر از آب مدار فشار. - 

E13 رفت گرمايش سنسور خرابی NTC1  - 

E14 گرمايش سنسور برگشت خرابی NTC2  - 

E15 آب بهداشتی سنسور خرابی NTC3  - 

E16 سنسور خارجی در خطا NTC4  - 

E21 است. شده خراب برد .شود پکيج می توقف که باعث برد در خطا وجود 

E30 
الکترود  شعله توسط عدم تشخيص يا شعله تشکيل نشدن صورت در

 شعله تشخيص
- 

E31 است بسته گاز وقتی شير شعله تشکيل. 
 گاز شير خرابی

 برد در خرابی
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E32 
 يک پرش در مرتبه 10 (سطح برنر روی از پرش شعله صورت در

 )گرمايش درخواست مرتبه

 برد در خرابی

 شعله تشخيص الکترود خرابی

 دودکش صحيح نصب عدم

E41 فعال باشد هوا پرشر سوئيچ شعله، سيکل تشکيل شروع از قبل. - 

E42 شده باشد باز پکيج، پرشرسوئيچ کار حين در. - 

E43 هوا سوئيچ پرشر شدن بسته در تأخير - 

E50 کانکتور اتصال عدم CN4 - 

E51 کانکتور اتصال عدم CN10  - 

E60 پمپ قسمت در خطا - 

E61 برد در مشکل پمپ کارکرد در اختالل 

P01 7 از بيشتر ثانيه يک رفت در گرمايش آبگرم دمای تغيير °c خطای مانند .باشد E02  
P02 55رفت  گرمايش آبگرم دمای °c خطای  مانند .باشد بيشتر برگشت از E02 

P03 10برگشت  گرمايش آبگرم دمای °c خطای مانند .باشد بيشتر رفت از E02  

P06 گرمايش مسير آب پايين فشار - 

P07 گرمايش مسير آب باالی فشار - 

P21 خطای  مانند شعله آمدن وجود به در شکست يناول E30 

P22 خطای  مانند شعله آمدن وجود به در شکست دومين E30 
P23 الکترود تشخيص شعله خرابی پکيج کار حين در شعله قطع 

 

 

 

 

 (New star 26FF & Mehr 26FFپکیج ایساتیس )مدل 

 مفهوم کد خطا کد خطا

E1 افت فشار آب مدار گرمايش 

E2 عدم تشکيل يا تشخيص شعله 

E3  اشکال درNTC گرمايشی 

E4  اشکال درNTC مصرفی 

E6  خطای پرشرسوئيچ دود -انسداد دودکش 

E7 )افزايش بيش از دمای مدار گرمايش )فعال شدن کليد حرارتی 

E8 عدم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه نمايش 

E9  محل جامپرS4 را تغيير دهيد. 

EE ديپ سوئيچ و يا جامپر بر روی برد اصلی جا به جا شده است. 
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 (SUPER LUX 24FF مدل) ایساتیس پکیج

 مفهوم کد خطا کد خطا

 - ثابت چشمک زن

  90 80 70 60 50 40 - 

 حد از بيش گرمای        

 عدم چرخش آب        

 عدم چرخش آب        
 NTC 1باز يا اتصال کوتاه شدن مدار         

 NTC 2باز يا اتصال کوتاه شدن مدار         

 خطای ارتباطی برد        
 EEPROMخطای         

 خطای داخلی برد        

 خطا در تشخيص شعله        

 تشخيص شعله در صورت بسته بودن شير گاز        

 نقص در شعله )غير يکنواختی شعله(        

 عدم تشخيص شعله بعد از اولين تالش        

 عدم تشخيص شعله بعد از دومين تالش        

 خطا در خروج دود، پرشرسوئيچ هوا و يا فن         

 

 

 

 ایمرگاس پکیج

 مفهوم کد خطا کد خطا

 عدم تشکيل شعله 01

 فعال شدن کليد حرارتی )کليد حد( 02

 دوددر مدل بدون فن سنسور دود فعال شده، در مدل فن دار عدم فعال شدن پرشرسوئيچ  03

 فعال شدن کليد حرارتی )کليد دود( و سنسور دود 04

 شوفاژ NTCاشکال در  05

 مصرفی NTCاشکال در  06

 Resetحداکثر تعداد  08
 کمبود فشار آب مدار گرمايش 10

 اشکال در تخليه دود )پرشرسوئيچ اجازه راه اندازی نمی دهد.( 11

 اتصال کانکتورهاخرابی برد الکترونيکی و يا اشتباه در  15

 عدم تشکيل شعله 20

 خرابی دکمه های کنترل پانل 24

 اشکال در گردش آب مدار گرمايش 27

 اشکال در سيستم ترموستات اتاقی 31

 ولت 180افت ولتاژ ورودی به کمتر از  37

 خاموش شدن شعله در اثر وزش باد يا قطع و وصل جريان گاز 38

 38خاموش شدن پکيج به علت تکرار بيش از حد کد  43

 

 

 



 

7 
 

 پکیج آریستون

 مفهوم کد خطا کد خطا

 مدار اصلی

 گرمای بيش از حد 01 1

 مرتبه 3برای  Gradient Tman > 7 °c/secنقص در مدار سيرکوالسيون يا عدم وجود آب در مدار  03 1

1 04 
 Gradient Tman > 20 °c/sec or Gradient Trit > 20 نقص در مدار سيرکوالسيون يا عدم وجود آب در مدار 

°c/sec 

 Tman – Trit > 55 °c for 3 timesنقص در مدار سيرکوالسيون يا عدم وجود آب در مدار  05 1
 Trit > Tman + 10 °c for 3 times نقص در مدار سيرکوالسيون يا عدم وجود آب در مدار  06 1

  Trit > Tman + 30 °cنقص در مدار سيرکوالسيون يا عدم وجود آب در مدار  07 1

 (NTC 1باز يا مدار کوتاه شدن سنسور رفت سيستم گرمايشی ) 10 1

 (NTC 2باز يا مدار کوتاه شدن سنسور برگشت سيستم گرمايشی ) 12 1

 بيرونیباز يا مدار کوتاه شدن سنسور  14 1

 باز بودن مدار ترموستات 16 1

1 P1  نقص در مدار سيرکوالسيون يا عدم وجود آب در مدارGradient Tman > 7 °c/sec 
1 P2  نقص در مدار سيرکوالسيون يا عدم وجود آب در مدارTman – Trit > 55 °c 

1 P3  نقص در مدار سيرکوالسيون يا عدم وجود آب در مدارTrit > Tman + 10 °c 

 مدار بهداشتی

 (NTC sباز يا مدار کوتاه شدن سنسور آبگرم ) 01 2

 باز يا مدار کوتاه شدن سنسور پايينی مخزن 02 2

 روشن –باز يا مدار کوتاه شدن سنسور سوئيچ  03 2

 باز يا مدار کوتاه شدن سنسور کلکتور خورشيدی 04 2

 ورودی گرمايشی سيستم خورشيدیباز يا مدار کوتاه شدن سنسور  05 2

 مدار کوتاه شدن سنسور ورودی بهداشتی خورشيدی 06 2

 دمای بيش از اندازه مانيفولد خورشيدی 07 2

 پايين بودن دمای مانيفولد خورشيدی )حفاظت در برابر يخ زدگی( 08 2

PCB 

 EEPROMخطای  01 3
 خطای برقراری ارتباط 02 3

 خطای داخلی برد 03 3

 دقيقه 15ريست در  5بيش از  04 3

 خطای داخلی برد 05 3

 خطای داخلی برد 06 3

 خطای داخلی برد 07 3

 ارتباط با تجهيزات جانبی

 Busخطا در برقاری ارتباط بين مودم و  01 4

 خطای داخلی مودم 02 4

 خطا در سيم کارد مودم 03 4

 خطا در برقاری ارتباط بين مودم و کارد 04 4

 خطای داخلی مودم 05 4

 خطای داخلی مودم 406

 باز يا مدار کوتاه شدن سنسور اتاقی 07 4

 احتراق و تشکيل شعله

 نبود شعله 01 5

 تشخيص شعله يا بسته شدن شير گاز 02 5

5 P3 يکنواخت نيودن شعله در طی عمليات 

5 P4  بار جداشدگی شعله در طی عمليات 3تشخيص 
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 ورودی هوا / خروجی دود

 فعال شدن ترموستات دود )تنها در پکيج با محفظه احتراق باز(  01 6

 فعال شدن ترموستات دود )تنها در پکيج با محفظه احتراق باز( 02 6

 فعال شدن پرشرسوئيچ قبل از مرحله احتراق 07 6

6 P1 تاخير در بسته شدن پرشرسوئيچ 

6 P2 باز شدن پرشرسوئيچ در زمان روشن بودن فن 

 

 

 پکیج آلزان

 مفهوم کد خطا کد خطا

Er 01 نياز به ريست دستی می باشد( .ترموستات حد عمل کرده است( 

Er 02 وجود اشکال در سنسور آب مصرفی 

Er 03 وجود اشکال در سنسور آب شوفاژ 

Er 04 
 مرتبه تالش برای تشکيل شعله پايدار، دستگاه به حالت ريست می رود. )نياز به ريست دستی  3در صورت وجود 

 می باشد(

Er 05  ثانيه از فعاليت فن، سيگنال بسته شدن پرشرسوئيچ هوا دريافت نگردد 10در صورتی که پس از. 

Er 06 تشخيص داده نشود در صورتی که جريان الکتريکی در مدار ماژوالر شير گاز. 

Er 07 )وجود اشکال داخلی در برد )نياز به ريست دستی می باشد 

Er 08  92در صورتی که دمای مدار گرمايش از °c باالتر رود اين خطا ظاهر می شود. 

Er 09 
خطا ثانيه اين  15در صورت وجود سيگنال وصل بودن کنتاکت پرشرسوئيچ در هنگامی که فن کار نمی کند پس از 

 .ظاهر می شود

Er 10 کنتاکت پرشرسوئيچ آب قطع شده است. 

Er 11 در صورتی که سنسور آب شوفاژ دمايی پايين تر از صفر نشان بدهد اين خطا ظاهر می شود. 

Er 12  ولت اين خطا نمايش داده می شود 175در صورت افت سطح ولتاژ برق شهر به زير. 

Er 13  نياز به ريست دستی می باشد( .يونيزاسيون خارج از رنج باشددر صورتی که مشخصات سيگنال( 

Er 14 در صورتی که سيگنال وجود شعله در حالتی که شير گاز غير فعال است تشخيص داده شود. 

 

 

 پکیج آماتیس

 کد خطا مفهوم کد خطا علل احتمالی
 E01 اشکال در احتراق اشکال در احتراق، فن يا گاز ورودی

 E02 اشکال در سنسور حد اشکال در کليد حرارتی و به نقطه جوش رسيدن آب در مبدل اصلی 
 E03 اشکال تخليه دود اشکال در ترموستات دود / سوئيچ فشار هوا

 E04 کمبود فشار آب اشکال در آب ورودی يا سوئيچ فشار آب
 E05 اشکال در الکترود جرقه زن اشکال اتصال سيم الکترود به برد الکترونيکی و يا نشتی در مدار 

 E06 اشکال در مدار مصرفی آب اشکال در حسگر مدار مصرفی يا اتصال آن
 E09 ورود بيش از حد آب به دستگاه باز بودن شير پرکن

 E51 آسيب سخت افزاری رله فن بسته نمی شود
 E52 آسيب سخت افزاری .رله ی فن گير کرده است

 E53 افزاری آسيب سخت مربوط به شير گاز
 E72 عدم تشخيص محفظه احتراق مربوط به خروجی دودکش و ورودی هوا

 E76 عدم تشخيص اتصال ماژول شير گاز مربوط به اتصال سوکت ماژول شير گاز به برد کنترل با پروگرام برد
 قابليت ريست کردن از ترموستات بيرونی و ريموت کنترل موجود 

 .نمی باشد
 E99 کردنعدم قابليت ريست 
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 (Luna-3پکیج باکسی )مدل 

 مفهوم کد خطا کد خطا

E01  افت فشار گاز –نارسايی گاز ورودی 

E02  کليد حد( 95فعال شدن کليد حرارتی °c) 

E03  خطای پرشرسوئيچ دود -انسداد دودکش 

E05  خطای عملکردNTC  افزايش بيش از حد دمای مدار گرمايش –انسداد مدار گرمايش  –شوفاژ 

E06  خطای عملکردNTC  نرسيدن آب به دستگاه –افزايش بيش از حد دمای مدار مصرفی  –مصرفی 

E10 آب مدار گرمايش افت فشار 

E11  عدم عملکرد ترموستات حد دستگاه در سيستم های گرمايش از کف يا سيستم های گرمايی با دمای پايين 

E25 افزايش بيش از حد دما به علت عدم گردش آب 

E31 قطع ارتباط بين پانل، صفحه نمايشگر ديجيتال و ترموستات محيطی 

E35 عدم تشکيل يا تشخيص شعله 

 

 

 

 (Eco-3 مدل) باکسی پکیج

 مفهوم کد خطا کد خطا

E01 عدم تشکيل يا تشخيص شعله 

E02  کليد حد( 95فعال شدن کليد حرارتی °c) 

E03  مدل  -انسداد دودکش( خطای کليد حد ترموستات دودi) 

E05  مدل  -انسداد دودکش( خطای پرشرسوئيچ دودFi) 

E06 نارسايی لوله انتقال هوای تازه به شير برقی يا انسداد مسير دودکش 

E10 آب مدار گرمايش افت فشار 

E25 افزايش بيش از حد دما به علت عدم گردش آب 

E35  اوليه و نرسيدن آن به سنسور شعلهکمبود شعله 

 

 

 

 پکیج بایکان )مدل های سان ومون(

 مفهوم کد خطا کد خطا

E01 عدم تشکيل يا تشخيص شعله 

E02 
 خطای - خطای کليد حد ترموستات دود در مدل های بدون فن و انسداد دوکش – دودکش انسداد

 در مدل های فن دار دود پرشرسوئيچ

E03 عملکرد خطای NTC و يا رسوب گرفتگی مبدل اصلی شوفاژ 

E04  خطای عملکردNTC مصرفی 

E05 )اشکال در مدوالتور شير گاز )شعله مينيمم است 

E06  90افزايش بيش از حد دما به بيش از °c 
E07 اشکال در پمپ و يا عدم گردش آب 

E08 آب مدار گرمايش افت فشار 

E09 فعال شدن کليد حرارتی 
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 (نیالپالس مدل) بایکان پکیج

 مفهوم کد خطا کد خطا

 شوفاژ و يا رسوب گرفتگی مبدل اصلی NTCخطای عملکرد  LED 30چشمک زن شدن 

 مصرفی NTCخطای عملکرد  LED 40چشمک زن شدن 

 آب مدار گرمايش افت فشار LED 50چشمک زن شدن 

 LED 60چشمک زن شدن 
 -های بدون فن و انسداد دوکش  خطای کليد حد ترموستات دود در مدل –انسداد دودکش 

 خطای پرشرسوئيچ دود در مدل های فن دار

 c° 90افزايش بيش از حد دما به بيش از  LED 70چشمک زن شدن 

 عدم تشکيل يا تشخيص شعله LED 80چشمک زن شدن 

 اشکال در مدوالتور شير گاز )شعله مينيمم است( LED+40 30چشمک زن شدن 

 اشکال در پمپ و يا عدم گردش آب LED+80 60چشمک زن شدن 

 

 

 

 (CV424Sپکیج بوتان )مدل 

 مفهوم کد خطا کد خطا

E1  مرتبه جرقه زنی 3عدم تشکيل شعله )شير گاز، جرقه زنی، حسگر( پس از 

E2 قطعی، خرابی يا عمل کردن کليد حرارتی 

E3  دقيقه 2اشکال در پرشر دود و مجموعه فن )پس از( 

E4  شير گازخطای مدوالتور 

E5  قطعیNTC مدار گرمايش 

E6  قطعیNTC آبگرم مصرفی 

E7 وصل بودن پرشر دود قبل از روشن شدن شعله 

E8 اشکال در حسگر دمای محيط خارجی 

E9  95 رسيدن دمای گرمايش به باالی °c   

E13 اشکال نرم افزاری برد 

E15  دقيقه( 2اشکال در پرشر دود و مجموعه فن )تا 

E17 قطعی، خرابی يا عمل کردن ترموستات دود 

E25 يخ زدن مبدل اصلی 

E27 اشکال در کليد حداقل فشار آب 

E29 اشکال در برق رسانی به شير گاز 

E99 عدم تشخيص فن دار بودن يا بدون فن 

 

 

 (Calda Rielloبوتان )مدل  پکیج

 مفهوم کد خطا کد خطا

 ها NTCقطعی در  قرمز چشمک زن

 عملکرد يا قطعی کليد حرارتی يا ترموستات دود ثابتقرمز 

 اشکال در کليد حداقل فشار آب قرمز و زرد
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 (Benessere Pro مدل) بوتان پکیج

 مفهوم کد خطا کد خطا

AL10 )عدم تشکيل شعله )شير گاز، جرقه زنی، حسگر 

AL11 روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد 

AL20  عمل کردن کليد حرارتیقطعی، خرابی يا 

AL22 قطعی، خرابی يا عمل کردن ترموستات دود 

AL40  دقيقه( 1افت فشار آب )پس از 

AL41  دقيقه( 1افت فشار آب )تا 

AL42 خرابی يا قطعی ترانس ديوسر 

AL51 – 59 خرابی برد 

AL60  قطعیNTC آبگرم مصرفی 

AL71  قطعیNTC مدار گرمايش 

AL77  قطعیNTC گرمايش از کف 

AL21 خرابی سنسور روی مشعل 

AL22 قطع ارتباط مجموعه سيم با برد 

AL30  دقيقه( 1وجود اشکال در حسگر فشار دودکش )پس از 

AL31  دقيقه( 1وجود اشکال در حسگر فشار دودکش )تا 

AL50 روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد 

J0 خرابی برد کنترل و برد نمايشگر 

J1  دقيقه( 1قرار گرفتن شوفاژ در حالت کنترلی )پس از 

 

 

 

 

 (BN324iبوتان )مدل  پکیج

 مفهوم کد خطا کد خطا

 قرمز ثابت

 قطعی، خرابی يا عمل کردن کليد حرارتی يا ترموستات ايمنی دود ثابت

 مرتبه جرقه زنی 3يا  2عدم تشکيل شعله )شير گاز، جرقه زنی، حسگر( پس از  ثابت

 اتصالی حسگر ثانيه 3از بعد 

 قرمز چشمک زن

 مدار گرمايش و آبگرم مصرفی NTCقطعی  ثانيه 1/0

 ( 70و گرمايش  50قطعی پتانسيومتر )مصرفی  ثانيه 5/0

 سيکل جرقه زنی( 3يا  2روشن نشدن مشعل )بين  ثانيه 1

 آمپر 2اشکال در کليد حداقل فشار آب يا فيوز  ثانيه 2
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 (Calda Venezia & Optima & Altaبوتان )مدل  پکیج

 مفهوم کد خطا کد خطا

 ثانیه خاموش 5ثانیه روشن  1 –سبز چشمک زن 

Standby آماده به کار 

 درخواست آبگرم وجود ندارد. )شير آب بسته است( تابستانه

 قطع بودن پل ترموستات اتاقی زمستانه

 خاموشثانیه  5/0ثانیه روشن  5/0 –سبز چشمک زن 

Standby  دقيقه( 10اشکال در کليد حداقل فشار آب )تا 

 تابستانه /
 زمستانه

 دستگاه به دمای درخواستی رسيده است.

 دقيقه( 10اشکال در کليد حداقل فشار آب )تا 

 دقيقه( 10اشکال در پرشر دود و مجموعه فن )تا 

 ها روی يک مقاومت کاذب NTCقفل کردن 

 فشار چگاليده )چگالشی(اشکال در کليد 

 سریع –سبز چشمک زن 

 ورود و خروج به سيستم سارا زمستانه

 زرد چشمک زن

 دقيقه با حداکثر توان کار می کندChimney Sweep (15 ) زمستانه

 زرد ثابت

 آبگرم مصرفی )زمان بسته بودن آبگرم( NTCقطعی  Standbyتابستانه / 

 قرمز چشمک زن

 تابستانه /
 زمستانه

 قطعی، خرابی يا عمل کردن کليد حرارتی )در صورت باز شدن آبگرم در تابستانه(

 قرمز ثابت

 تابستانه / زمستانه
 /Standby 

 مدار گرمايش NTCقطعی 

 دقيقه( 10اشکال در کليد حداقل فشار آب )پس از 

 تابستانه /
 زمستانه

 دقيقه( 10اشکال در پرشر دود و مجموعه فن )پس از 

 عدم تشکيل شعله )شير گاز، جرقه زنی، حسگر(

 وجود اشکال در ترموستات ايمنی دود

 

 

 

 (Nuova Benessereبوتان )مدل  پکیج

 مفهوم کد خطا کد خطا

 عدم تشکيل شعله )شير گاز، جرقه زنی، حسگر( 1

 قطعی، خرابی يا عمل کردن کليد حرارتی روی مبدل 2

 ترموستات دودقطعی، خرابی يا عمل کردن  3

 اشکال در کليد حداقل فشار آب 4قرمز و زرد + 

 مشکل ارتباطی ريموت کنترل اتاق با دستگاه  5

 آبگرم مصرفی NTCقطعی  6

 مدار گرمايش NTCقطعی  7
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 پکیج بوش )مدل یورومکس / کالسیک / کالسیک سیلور / کامفورت(

 مفهوم کد خطا کد خطا

A3  آن قطع شده است.سنسور دود خراب يا سيم 

A4 فعال شدن سنسور دود در پکيج بدون فن 

A6  سنسورNTC .دود عدم تخليه صحيح دود را اعالم می کند 

A7  اشکال درNTC مصرفی 

A8  ارتباطCAN با برد قطع شده 

AA 20دمای آبگرم خروجی از دستگاه نسبت به ذمای مبدل اصلی °c  .اختالف دارد 

AC  ارتباط بينTA211E  ياRAM با برد قطع شده 

B1 .کليد کد خراب است 

C1 .کنتاکت های پرشرسوئيچ دود در حين کار قطع می شود 

C4 .پس از خاموش شدن دستگاه کنتاکت های پرشرسوئيچ دود قطع نمی شود 

C6 اشکال در پرشرسوئيچ دود پس از روشن شدن 

CA .دبی آب عبوری از فلومتر بيش از حد مجاز است 

CC .ارتباط ترموستات اتاقی با برد قطع است 

D3  ترمينال قطع شده 9و  8ارتباط )جامپر( بين پايه 

E2  اشکال درNTC گرمايشی 

E9 .ترموستات حد عمل کرده است 

EA عدم تشکيل يا تشخيص شعله 

F0 )اشکال در واحد کنترل )برد 

F7  احساس می شود(سيگنال اشتباه سنسور شعله )مشعل خاموش است ولی شعله 

FA )سيگنال اضافی سنسور شعله )پس از قطع شير گاز شعله همچنان باقی می ماند 

Fd  بی دليل کليدReset .فشار داده شده است 

 

 

 

 

 پکیج بوش )مدل تک مبدل کالسیک(

 مفهوم کد خطا کد خطا

 ----- نوع چشمک زدن LEDرنگ 

 قرمز

 (c° 105فعال شدن کليد حرارتی )کليد حد   ثانيه خاموش 5ثانيه روشن  5

 روشن ثابت

 بلوکه شدن دستگاه به داليل:
 عدم تشخيص يا تشخيص شعله -1
 شوفاژ NTCاشکال در  -2
 دقيقه 10اشکال در سيستم تخليه دود پس از  -3
 دقيقه 10بار پس از  0/5افت فشار مدار گرمايش به کمتر از  -4
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 (Rinnovaپکیج بیاسی )مدل 

 مفهوم کد خطا عالمت کد خطا

E01 Reset گاز قطع است يا عدم ايجاد شعله 

E02 Reset  خرابیNTC حرارتی 

E03 Reset بلوک شدن )قفل شدن( کامل 

E04   خطای حداقل فشار آب سيستم يا عدم چرخش پمپ 

E05  خطای سنسور دود يا گرفتگی در دودکش يا خرابی کنکتور فن 

E06   خرابی سنسورNTC رفت شوفاژ 

E07   خرابی سنسورNTC آب مصرفی 

E08  )خرابی سنسور بيرونی )پروب 

E09  )خرابی سنسور دود )خرابی پروب اگر موجود باشد 

E10 Reset )خطای فرمان سنسور بيرونی )پروب 

E11 Reset خطای شعله اضافی 

E12   خرابی سنسورNTC )برگشت شوفاژ )اگر داشته باشد 

E13   ضريبK  اگر  40باالتر از(NTC )برگشت موجود باشد 

E14 Reset  درجه 105سيرکوالسيون وجود ندارد دما بيش از 

E14   6.5سيرکوالسيون وجود ندارد افزايش بيش از K/S 
E19   خرابی سنسورNTC )ورودی آب مصرفی )اگر وجود داشته باشد 

E20-23 Reset خرابی شير گاز 

E24 Reset  خطای غير نرمال بودن سوخت برای روشن شدن دستگاه 

E25 Reset خطای غير نرمال بودن سوخت برای کارکرد 

E69  اشکال در سيم کشی قطع شدن مدار فشار 

E99  نصب کيت کامل انجام نشده 

L01  )انتقال حرارت بخوبی انجام نمی شود )مبدل اصلی به فرعی 

 )سيستم ضد يخ فعال است( Stand byپکيج در حالت   ---

b09  
در حالت فشار پايين مقادير به صورت چشمک زن نمايش داده می شود. وقتی به فشار مورد نظر 

 ثانيه مقدار آن نمايش داده شده و سپس ناپديد می شود. 15رسيديم، به مدت 

PO 
35 

 
 است. Post Circulationپمپ در حالت 

(PO )و درجه حرارت در حالت چشمک زن هستند 

bp 
15 

 
 (Antifreezeپکيج در حالت ضد يخ )

(bp )و درجه حرارت در حالت چشمک زن هستند 
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 پکیج پالر )مدل اوشن استار(

 مفهوم کد خطا کد خطا

E1 خرابی ديافراگم يا ميکروسوئيچ –گيرپاژ پمپ  -آب مدار گرمايش  کمبود فشار 

E2 تشکيل يا تشخيص شعله عدم 

E3  اشکال درNTC گرمايشی 

E4  اشکال درNTC مصرفی 

E6 اخطار دودکش 

E7 دمای بيش از حد مدار شوفاژ 

 

 

 

 

 

 پکیج پالر )مدل الکی استار(

 مفهوم کد خطا کد خطا

E0 خطا در سنسور آب سرد ورودی 

E1 خرابی ديافراگم يا ميکروسوئيچ –گيرپاژ پمپ  -آب مدار گرمايش  کمبود فشار 

E2 عدم تشکيل يا تشخيص شعله 

E3  اشکال درNTC گرمايشی 

E4  اشکال درNTC مصرفی 

E6 اخطار دودکش 

E7 دمای بيش از حد مدار شوفاژ 

EE انتخاب غلط ميکروسوئيچ های برد 
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 A)تیپ (پکیج تاچی 

 مفهوم کد خطا کد خطا

E1 نقص در احتراق 

E2 فيوز حد 

E3 نقص در تهويه 

E4 کمبود آب 

E6  سنسور آبگرم بهداشتیG12 

E7  سنسور گرمايشG18 
E9 يخ زدگی 

 

 

 (Bتیپ (پکیج تاچی 

 مفهوم کد خطا کد خطا

E1 نقص در احتراق 

E2 کانکت(  نقص در تهويه( 

E3 )نقص در تهويه )ديس کانکت 

E4 فيوز حد 

E5  سنسور آب سرد ورودی سنسور آب سرد ورودیECO 
E6 سنسور آبگرم بهداشتی 

E7 سنسور گرمايش 

E8 نقص برد الکترونيکی 

E9 کمبود آب 

 

 

 (Dو  Cتیپ )پکیج تاچی 

 مفهوم کد خطا کد خطا

E1 نقص در تهويه 

E2  سنسور گرمايشG18 

E3  سنسور آبگرم بهداشتیG14 

E4 فيوز حد 

E5  گاز )مدوالر(مدار شير 

E6 نقص در احتراق 

E7 نقص در شعله 

E8 فشار گاز 

E9 يخ زدگی 

Eb وجود شعله پس از خاموش شدن 

EC نقص برد الکترونيکی 

EP کمبود آب 
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 پکیج دمراد

 مفهوم کد خطا کد خطا

E01 )فعال شدن کليد حرارتی )کليد حد 

E02 در اشکال NTC مصرفی 

E03 در اشکال NTC شوفاژ 

E04 عدم تشکيل يا تشخيص شعله 

E05 انسداد دودکش يا اشکال در سنسور فشار دودکش 

E06 ( اشکال در ترموستات اتاقیOTC) 

E07 جا به جايی شيلنگ های سنسور فشار دودکش 

E08 .فن خاموش است ولی بر اثر باد، هوا در دودکش جريان دارد 

E09 اشکال در سيم کشی برق يا ارت 

E10  فشار آب مدار گرمايشافت 

E11 عدم گردش آب در مدار گرمايش 

E12  ولت 165افت ولتاژ ورودی به کمتر از 

 

 

 (HBAپکیج دمراد )مدل 

 مفهوم کد خطا کد خطا

F0 ( فشار کم مدار شوفاژCH) 

F1 ترموستات دمای بيش از حد 

F2 ( اشکال در سنسور آب مصرفیDHW) 

F3 ( اشکال در سنسور گرمايشCH) 

F4  آيونايز( )عمل( شعلهReset )بايستی انجام شود 

F5 اشکال در سنسور فشار دودکش 

F6 )اشکال در سنسور هوای خارج )ترموستات اتاقی 

OC ه بودن وجود سنسور هوای خارج و آمادOTC )هميشه روشن نمی شود( 

CC عدم وجود سنسور هوای خارج 

 

 

 دمراد پکیج

 مفهوم کد خطا کد خطا

E0 خطای سنسور آب ورودی 

E1 )آب کافی به دستگاه نمی رسد. )افت فشار آب مدار گرمايش 

E2 خطای جرقه زنی و يا مشکل در برقراری شعله 

E3 اشکال در سنسور آب مصرفی 

E4 اشکال در سنسور گرمايش 

E6  دودکشبرای خروج گازهای حاصل از احتراق مشکل ايجاد شده است و يا خطای سنسور ايمنی 

E7 خطای سوئيچ حرارتی 

EE .کليد و يا کليد هايی اشتباه زده شده است 
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 پکیج دیالکس

 

 

 

 

 (ATRON H 24  &ATRON H 28پکیج دیمردکوم )مدل 

 مفهوم کد خطا Resetحالت  کد خطا

F01 Reset حرارت بيش از حد 

F02   خطایNTC آبگرم مصرفی 

F03   خطایNTC جريان مدار گرمايشی 

F04 Reset خطای يونيزاسيون 

F05  خطای جريان هوا 

F06   خطایNTC برگشت مدار گرمايشی 

F07 Reset نشت از شير گاز 

F08  
 )درجه حرارت خروجی مدار گرمايشی باالی NTCحرارت بيش از حد مدار گرمايشی و 

95 °c )رسيده است 

F09  خطای پرشرسوئيچ هوا 

F10  کاهش فشار آب مدار گرمايشی 

F11   اختالفدمای آب رفت و برگشت بيشتر از( 30خطای گردش آب °c ).می باشد 

F12   ولت( 165)کمتر از ولتاژ پايين 

F13  

 مدار گرمايشی  NTCخطای اتصاالت سنسور 

تر از درجه حرارت مدار  ثانيه داغ 20به مدت  c° 7)درجه حرارت برگشت مدار گرمايشی 

 گرمايشی می باشد. اين کد هنگام جريان يافتن آبگرم مصرفی ظاهر نمی گردد.( 

 

 

 

 مفهوم کد خطا کد خطا

 حد از بيش دماي 01

 آب چرخش عدم 02

 جرقه تشكيل در نقص 03

 شعله تشكيل عدم 04

 گرمايشي سنسور سيم قطعي 05

 گرمايشي سنسور كوتاه اتصال 06

 آبگرم سنسور سيم قطعي 07

 آبگرم سنسور كوتاه اتصال 08

 فن در نقص 09

 هوا فشار سنسور در نقص 10

 گرمايشي مدار آب فلوسوئيچ كار در قطعي 13

 )انتخابي( گاز نشتي اعالن سيستم خطاي 14

 الكترونيك برد خطاي 15

 الكترونيكي تجهيزات دماي حد از بيش افزايش 16

 سوئيچ ديپ تنظيمات 17
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 دئوترم پکیج

 

 

 

 

 

 پکیج رادیانت

 مفهوم کد خطا کد خطا

E01 عدم تشکيل يا تشخيص شعله 

E02  95افزايش دمای گرمايش به بيش از °c )فعال شدن کليد حرارتی( 

E03 فعال شدن پرشر سوئيچ دود 

H20 افت فشار آب مدار گرمايش 

E05  اشکال درNTC شوفاژ 

E06  اشکال درNTC آبگرم مصرفی 

E14 انسداد دودکش يا اشکال در پرشرسوئيچ دود 

E17 مدالر کردن شير گاز 

E18 نقص در مدار گرمايش 

E21 )خطا در برنامه ريزی پارامترها و يا از بين رفتن حافظه )خطای داخلی برد 

E22  برنامه ريزی پارامترها و يا از بين رفتن حافظه )خطای داخلی برد(خطا در 

E35 خطا در حسگر شعله 

E40 خرابی منبع تغذيه برد 

F08 خطای يخ زدگی در مسير گرمايش 

F09 خطای يخ زدگی در مسير مصرفی 

 

 

 

 

 

 کد خطا مفهوم کد خطا

ود عدم عملکرد صحيح الکتر –عدم استفاده از شيلنگ با سايز مناسب يا اسفاده از سرشيلنگی  –نوسان گاز  / قطع
 جرقه و يا شير برقی گاز

E1 

 E2 سيستم هوا گرفته است. –مبدل ها رسوب گرفته اند  –عدم عملکرد صحيح پمپ 
 فن دار : عدم عملکرد صحيح سوئيچ هوا و يا فن

 طول دودکش –مسدود بودن دودکش  –بدون فن : عدم عملکرد صحيح سنسور دود 
E3 

 E4 عدم عملکرد صحيح پرشرسوئيچ آب –فشار آب سيستم شوفاژ کم است 
 E5 خرابی برد الکترونيک

 E6 بهداشتی آبگرم NTC صحيح عملکرد عدم
 E7 شوفاژ NTC صحيح عملکرد عدم
 E9 (فريز آنتی) زدگی يخ با مقابله سيستم صحيح عملکرد عدم

 99 آبگرم بهداشتی و يا شوفاژ و يا سيم های آنها NTCعدم عملکرد صحيح 
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 (دیجیتال)مدل  روکاپکیج 

 مفهوم کد خطا کد خطا

 فيوزاطمينان شدن فعال در اشکال 08

 و آن برقی واتصاالت ها زن جرقه و بردالکترونيکی به اتصال های سوکت پانل کنترل در الکترونيکی نويز وجود 21

 .باشند نداشته رسوب گردد بازديد بايد سنسورها

 خير؟ يا دارد نشتی آيا که گردد بررسی موردنظر محل بهداشتی شيرآالت - 22

 يا دارد هوا آن انبساط منبع که گردد بررسی بايست می دارد وجود فشار، تحت پمپ شهر ورودی آب اگردرسيستم- 

 خير؟

 .گردد بررسی آن اتصاالت و زن جرقه الکترود درقسمت بخصوص پانل درکنترل الکترونيکی نويز 23

 کنترل مدل و نوع تعيين (پانل کنترل به شيرگاز سيم دراتصال بخصوص پانل کنترل سوکتهای دراتصاالت اشکال 24
 )الزاميست مورد اين در پانل

 .است شده نصب اشتباه آب وبرگشت رفت - 25
 .است درآمده خود ازجای گرم سنسورآب- 
 .دارد مشکل گرم سنسورآب- 

 .(شود مي ديده 35/35 الئورا دستگاه در تنها کد اين) . باشد می شيرگاز مشکل 26

 .(شود مي ديده 35/35 الئورا دستگاه در تنها کد اين) . باشد میو اتصاالت برقی مربوط به آن  شيرگاز ربوط بهم 27

 

 

 

 

 

 (دیجیتال)مدل  وستنپکیج 

 مفهوم کد خطا کد خطا

E11 دستگاه خارجی درسنسورهای اشکال 

E12  شده قطع هيدروليکی گروه و فشار سوئيچ بينارتباط 

E13 فشار سوئيچ و ها هيدروليک درگروه گرفتگی 

E18 باشد می پرشدن حال در سيستم. 

E19 مدار پرشدن درسيستم اشکال 

E31 الکترونيکی برد و سلکتورها بين ارتباط قطع 

E32 می زنند( چشمک باهم ٨٠ و ٧٠ چراغ ساده وستن در). است گرفته رسوب مبدل داخل 

E98 باشد مي پايين که است برق ولتاژ به مربوط. 
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 (مشترک خطاهای کد) وستن و روکاپکیج های 

 وستن ساده وستن دیجیتال روکا ساده روکا
 دیجیتال

 آن رفع یراهکارها و عیب نوع

40-90 01 70 E06 گرم آب درسنسور اشکال 

50-90 02 80 E05 شوفاژ مدار درسنسور اشکال 

50-60-90 
50-60-70-90 

06 40 E26 
E25 
E02 

 باعث دستگاه درمبدل ازحد بيش گرمای
 بصورت c° 105 حد سنسور تا شده

 .شود قطعر خودکا
 

60-90 04 - E35 الکترونيکی کنترل قسمت رله حالت دراين 
 شده خاموش دستگاه وشعله دارد اشکال
 .است

 باشد مي اطمينان های لوله ازجانب اشکال - - 05 40-60-90
 .کنترل شود الکترونيکی بخش بايد که
 

40-70-90 05 & 10  E98 
E99 

اين حالت مطابق مورد قبل يرطرف می 
 گردد.

 چراغ 11 50-70-90
 شيرآب و رادياتور چشمک می

 .زند

E97 - .مشعل دستگاه خاموش شده است 
تاخير زمانی برای روشن شدن مشعل که  -

 علت آن جرقه کوتاه بوده است.
 ولت است. 195برق ورودی کمتر از  -

 چراغ 13 40-60-70-90
 و رادياتور چشمک میشيرآب 

 .زند

E97  اين حالت مطابق مورد قبل يرطرف می
 گردد.

40-60-70-90 07 50 E03 بدون های دستگاه به مربوط خطاها اين 
 تهويه عدمز ا که باشد مي (اتمسفريک) فن
 .شود مي ناشی دودکش از دود خروج و

40-50-60-70-90 15 50 E03 فن بدون های دستگاه به مربوط خطاها اين 

 .باشد مي )اتمسفريک(
 

60-70-90 12 30 E04 
E01 

 و گاز قسمت به مربوط خطاها اين
 .باشد مي دستگاه شيرگاز

 

40-80-90 17 30 E01 
E04 

رطرف می باين حالت مطابق مورد قبل 
 گردد.

40-50-80-90 19 30 E01 
E04 

 دار فن های پکيج به مربوط مورد اين
 سوئيچ شدن باز حالت دراين که بوده

 .است نموده تاخيرعمل با فشارفن

60-80-90 20 30 E01 
E04 

 با است قبل مورد مشابه نيز مورد اين
 فشارفن سوئيچ شدن بسته که تفاوت اين

 . است گرفته صورت تاخير با

40-50-90 03 60 E10 مدار در فشارآب دراثرکمبود عيب اين 
 .باشد مي شوفاژ

 صورت در گردد، Reset  دستگاه - - - 90 80
 به نياز الکترونيکی برد نشدن برطرف

 . دارد تعمير
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 پکیج ری

 مفهوم کد خطا کد خطا

E1 عدم تشکيل يا تشخيص شعله 

E2 )افزايش بيش از حد دمای گرمايش )فعال شدن کليد حرارتی 

E3 انسداد دودکش يا اشکال در پرشرسوئيچ دود 

E4 افت فشار آب مدار گرمايش 

E6  اشکال درNTC مصرفی 

E7  اشکال درNTC شوفاژ 

E9 دستگاه در معرض يخ زدگی است. 

 

 

 

 

 (Isotwinپکیج سونیه دوال )مدل 

 مفهوم کد خطا کد خطا

F4 – F1 اشکال در روشن شدن شعله 

F2 اشکال در تخليه دود 

F3 کمبود هوا 

F5 )افزايش بيش از حد دما و فعال شدن کليد حرارتی )کليد حد 

F6  خطا در اندازه گيری دمایNTC 2 
 

 

 

 

 پکیچ شاپه )مدل دیجیتال(

 مفهوم کد خطا کد خطا

E01  نرسيدن گاز يا خرابی الکترود جرقه –خطای سيستم جرقه زنی 

E02 فعال شدن ترموستات حد به دليل باال رفتن غير معمول دما 

E03 نارسايی دودکش يا انسداد مسير مکش دودکش 

E05  سنسور شوفاژخرابی 

E06 خرابی سنسور آبگرم مصرفی 

E10 پايين بودن فشار آب سيستم گرمايشی 

E25 از کار افتادن پمپ سيرکوالتور يا انسداد مسير شوفاژ 

E35  نرسيدن حرارت الزم به يون کنترل شعله –کمبود شعله اوليه 
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 پکیچ شاپه )مدل آنالوگ(

 مفهوم کد خطا کد خطا

 گاز يا نوسان برق نشانگر قطع 30

 ترموستات حد فعال می باشد. 40

 مسدود بودن مسير دودکش يا نقص فن 50

 نشانگر فقدان آب 60

 نشانگر غير فعال بودن سنسور آبگرم مصرفی 70

 نشانگر غير فعال بودن سنسور گرمايش مرکزی )شوفاژ( 80

 

 

 

 

 (Unical)مدل شرق پکیج شفیع سازه 

 مفهوم کد خطا کد خطا

 بوبين شيربرقی قطع است. 01

Eb .سنسور بيرونی قطع است 

HE دمای بسيار باال 

Fr 
 اين c° 5و روشن شدن برتر برای افزايش دما تا  c° 2)با کاهش دمای سنسور شوفاژ به کمتر از يخ زدگی 

 عالمت ظاهر می شود(

HL عملکرد ترموستات حد در اثر افزايش دمای سيستم 

db  آب مصرفیخطا در سنسور 

Hb خطا در سنسور مدار گرمايشی 

LP کمبود فشار آب مدار گرمايشی 

AS  اتصال کوتاه يا نصب نادرست سيم های فن –قطع شدن فن 

AF اشکال در تخليه محصوالت احتراق 

 بدليل نبودن گاز و يا عدم تشخيص اشتعال برتر )شعله( دستگاه روشن نمی شود. –خاموش شدن يا قفل شدن  

Fd شعله کاذب 

FP .تنظيمات کارخانه دستکاری شده است 

E1 اشکال داخلی در برد 

LL پايين بودن ولتاژ برق 

 خطا در اتصال فن 23

E2 تداخل داخلی در برد 

E3 خطا در مدار کنترل شعله 

E4 خطا در ماژول شير برقی 

E5 خطا در حافظه برد 

E6 .شاسی ريست هميشه فعال است 

rE  حد فشردن شاسی ريستبيش از 
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 (Domiitech F24/F32 & C24/C32پکیج فرولی )مدل 

 علت احتمالی مفهوم کد خطا کد خطا

A01 .مشعل روشن نمی شود 

 نبودن گاز

 الکتورد معيوب

 شير گاز معيوب

 توان اشتعال پايين

A02 .عالمت شعله وجود دارد ولی مشعل خاموش است 
 الکترود معيوب

 برد الکترونيکی معيوب

A03 کليد حد( 105فعال شدن کليد حرارتی °c ) 

 سنسور مدار شوفاژ معيوب است.

 عدم گردش آب در مدار شوفاژ

 وجود هوا در مدار

F04 
در اين حالت از کارکرد دستگاه  فعال شدن ترموستات دود )}بدون فن{

 دقيقه جلوگيری می شود.( 20به مدت 

 باز است.اتصال ترموستات 

 سيم کشی معيوب 

 قطر نامناسب دودکش يا گرفتگی دودکش

F05 
عدم عملکرد فن به  سوئيچ فشار هوا يا فن عمل نمی کند. )}فن دار{

 ثانيه( 20مدت 

 اتصال سوئيچ فشار هوا باز است

 سيم کشی معيوب

 نقص در ديافراگم

 دوکش نامناسب و يا دودکش مسدود

A06  جرقه زن عمل می کند ولی شعله تشکيل نمی شود.الکترود 
 پايين بودن فشار گاز اصلی

 عدم تنظيم فشار گاز مشعل

A08 افزايش بيش از حد دمای مبدل ----- 

F10  اشکال درNTC مدار شوفاژ 

 سنسور معيوب

 سيم کشی معيوب

 قطعی اتصاالت سيم کشی

F11  اشکال درNTC مدار آبگرم بهداشتی 

 سنسور معيوب

 سيم کشی معيوب

 قطعی اتصاالت سيم کشی

F14 اشکال در سنسور دوم )اطمينان( مدار شوفاژ 

 سنسور معيوب

 سيم کشی معيوب

 قطعی اتصاالت سيم کشی

F34  ايراد در منبع برق شهر ولت می باشد 170ولتاژ برق مصرفی کمتر از 

F35 در منبع برق شهرايراد  نوسان در فرکانس برق ورودی 

F37 افت فشار آب مدار شوفاژ 
 پايين بودن بيش از اندازه فشار

سوئيچ فشار آب قطع و يا معيوب می 
 باشد

A41 ( اشکال در محل قرارگيری سنسورهاNTC) 
سنسور مدار شوفاژ و يا سنسور آبگرم 

 بهداشتی از لوله جدا شده است.

F42  سنسور معيوب دمای دو سنسور اطمينان و شوفاژ(اشکال در سنسور دوکاره )اختالف 

F43 فعال شدن سيستم حفاظت از مبدل حرارتی 
 عدم گردش آب در سيستم

 وجود هوا در مسير

F50 قطعی در سيم کشی اشکال درمدوالتور )سيم پيچ تدريجی( شير گاز 

A51 
 Divatechاشکال در سيستم تخليه دود )فقط در مدل 

F24D/F32D) 
----- 
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 گازر

 مفهوم کد خطا LEDکد خطا بدون  LEDکد خطا 

E01 دستگاه آب كمبود زند. مي چشمك زرد چراغ و روشن قرمز چراغ 

E02 جرقه خطاي می شود.  روشن قرمز چراغ 

E03 آبگرم حسگر خطاي زن فعال می شود. چشمک بصورت زرد چراغ 

E04 مصرفي آبگرم حسگر خطاي زن فعال می شود. چشمک بصورت زرد چراغ 

E06 دودكش خطاي وند.شمی  فعال زن چشمک ورتبه صقرمزهمزمان  و زرد های چراغ 

E07 باال دماي خطاي زن فعال می شود. چشمک بصورت قرمز چراغ 

 

 (ECO3 240 Fi – 280 Fiگرم ایران )مدل 

 

 (Pioneer P262-FW/FS & P302-FW/FSپکیج گلدیران )مدل 

 مفهوم کد خطا کد خطا

E1 عدم تشکيل يا تشخيص شعله 

E2 )فعال شدن کليد حرارتی )کليد حد 

E3 اشکال در سيستم تخليه دود 

E4  مدار گرمايشافت فشار آب 

E6  اشکال درNTC آبگرم مصرفی 

E7  اشکال درNTC شوفاژ 

E9  افت دمای سيستم به کمتر از( 2انجماد در سيستم گرمايش °c) 

 

 (پکیج المبرت )مدل دیجیتال

 مفهوم کد خطا کد خطا

E01 عدم تشکيل يا تشخيص شعله 

E02 اشکال در سيستم تخليه دود 

E03  اشکال درNTC شوفاژ 

E04  اشکال درNTC  مصرفیآبگرم 

E05 عدم عملکرد صحيح مدوالتور شير گاز 

E06  90دمای آب مدار به بيش از °c  افزايش يافته 

E07 عدم گردش آب در مدار گرمايش 

E08 افت فشار آب مدار گرمايش 

E09 فعال شدن کليد حرارتی 

 

 مفهوم کد خطا کد خطا

E01 گاز فشار خطای 

E02  صادر شده است.خطا توسط سنسور ترموستات ايمنی 

E03 .خطا توسط کنترل کننده فشار دودکش )پرشرسوئيچ( صادر شده است 

E05 سنسور خطای NTC مرکزی حرارت 

E06 سنسور خطای NTC مصرفی آبگرم 

E10 آب فشار بودن کم 

E25 احتماال پمپ از کار افتاده و يا مسير گرمايش مسدود شده است( .دمای پکيج بيشتر از حداکثر ممکن شده است( 

E35 خطای شعله 
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 پکیج لورچ دو مبدله )مدل آریان(

 مفهوم کد خطا کد خطا

E1 انجام نشدن اشتعال 

E2 عملکرد سوئيچ فشار هوا 

E3 ترميستور سيستم گرمايش 

E4 ترميستور آب مصرفی 

E5 خطای مدوالتور شير گاز 

E6 افزايش دمای آب سيستم گرمايشی 

E7 خطای سوئيچ فشار هوا 

E8 کاهش فشار آب سيستم گرمايش 

E9 عملکرد کليد حرارتی حد 

E10  سيستم گرمايشافزايش فشار آب 

E13 خطای برد الکترونيکی 

E15 خطای موقت عملکرد سوئيچ فشار هوا 

E16 & 
E99 خطای کنترلی برد الکترونيکی 

E25 يخ زدگی مبدل اصلی 

E26 خطای عملکرد رله برد الکترونيکی 

 

 

 

 

 پکیج لورچ تک مبدله )مدل آرتا(

 مفهوم کد خطا کد خطا

E1 انجام نشدن اشتعال 

E2 عملکرد سوئيچ فشار هوا 

E3 ترميستور سيستم گرمايش 

E4 ترميستور آب مصرفی 

E5 خطای مدوالتور شير گاز 

E6 افزايش دمای آب سيستم گرمايشی 

E7 خطای سوئيچ فشار هوا 

E8  بار( 0/45کاهش فشار آب سيستم گرمايش )کمتر از 

E9 عملکرد کليد حرارتی حد 

E10 خطای قفل اصلی 

E12 عملکرد رله برد الکترونيکی خطای 

E15 خطای موقت عملکرد سوئيچ فشار هوا 

E16 خطای تنظيم پارامترها 

E25 يخ زدگی مبدل اصلی 
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 پکیج مارس

 مفهوم کد خطا کد خطا

yL گرمايش مدار آب فشار افت 

Fy دود پرشرسوئيچ ، خطایدودکش انسداد 

DH شعله تشخيص يا تشکيل عدم 

HS NTC مدار برگشت شوفاژ اشکال دارد. 

CS NTC مدار رفت شوفاژ اشکال دارد. 

Sy خروج آبگرم مصرفی اشکال دارد. 

GS بدون عبور آب از مبدل مشعل روشن است. 

CO  است زدگی يخ معرض در دستگاهآب. 

 

 

 پکیج مگاترم )گروه مگا(

 مفهوم کد خطا کد خطا

E1 شعله تشخيص يا تشکيل عدم 

E2  95افزايش دمای مدار گرمايش به بيش از °c )فعال شدن کليد حرارتی( 

E3 دود پرشرسوئيچ ، خطایدودکش انسداد 

E4 گرمايش مدار آب فشار افت 

E6 NTC آبگرم مصرفی 

E7 NTC رفت مدار گرمايش 

E9 آب دستگاه در معرض يخ زدگی است. 

E10 وجود رسوب در مبدل حرارتی 

 

 

 )گروه مرکوری(پکیج مگاترم 

 مفهوم کد خطا کد خطا

E0 گرمايش مدار آب فشار افت 

E1 شعله تشخيص يا تشکيل عدم 

EE NTC آبگرم مصرفی 

E3 NTC رفت مدار گرمايش 

E4 دود پرشرسوئيچ ، خطایدودکش انسداد 

E5 دود پرشرسوئيچ ، خطایدودکش انسداد 

E6 حسگر شعله 

E7 باال رفتن دمای مدار گرمايش 

E8 ( 85باال رفتن دمای مدار رفت گرمايش °c) 

E9  95افزايش دمای مدار گرمايش به بيش از °c )فعال شدن کليد حرارتی( 

EF  85دمای آبگرم مصرفی از °c تجاوز نموده 

EL سنسور آب سرد ورودی اشکال دارد. 

EC سوکت های روی برد يا برد کنترل 
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 پکیج ناوین

 مفهوم کد خطا کد خطا

 افزايش بيش از حد دمای مدار گرمايش )فعال شدن کليد حرارتی( 01

 افت فشار مدار گرمايش 02

 نقص در جرقه 03

 عدم تشکيل يا تشخيص شعله 04

05 NTC مدار آن باز است(.مدار شوفاژ اشکال دارد( 

06 NTC مدار آن اتصال کوتاه است(.مدار شوفاژ اشکال دارد( 

07 NTC مدار آن باز است(.آب مصرفی اشکال دارد( 

08 NTC مدار آن اتصال کوتاه است(.آب مصرفی اشکال دارد( 

 قطع بودن فن 09

 انسداد دودکش، خطای پرشرسوئيچ دود 10

 نقص در احتراق 12

 قطع بودن سوئيچ جريان آب گرمايشی 13

 اعالن نشتی گاز )انتخابی( 14

 )برد کنترل( Micomقطع بودن  15

 افزايش بيش از حد دمای تجهيزات 16

  Dip Switchخطای تنظيمات 17
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 (Velaپکیج نوافلوریدا )مدل 

LED LED 1 مفهوم کد خطا 

 پکيج به برق متصل است n/a سبز

 وجود شعله n/a زرد

n/a حرارت مرکزی فعال است سبز 

 خاموش شدن شعله خاموش شدن پکيج به علت خاموش قرمز

 (CTNخاموش شدن ترموستات گاز )در مدل های  زرد خاموش

 (CTFSخاموش شدن سوئيچ فشار هوا / گاز ) در مدل های  زرد خاموش

 خاموش شدن ترموستات ايمنی قرمز خاموش

 عملکرد ترموستات ايمنی –خاموش شدن دستگاه  چراغ سبز چشمک می زند خاموش

 اخطار شير گاز می زندچراغ زرد چشمک  خاموش

n/a کليد اخطار فشار آب چراغ قرمز چشمک می زند 

 کليد اخطار جريان حرارت مرکزی چراغ زرد و قرمز چشمک می زند خاموش

 کليد اخطار جريان آبگرم مصرفی چراغ سبز و قرمز چشمک می زند خاموش

 

 

 

 

 (Pictorپکیج نوافلوریدا )مدل 

LED مفهوم کد خطا چراغ چشمک زن روشنمفهوم کد خطا چراغ  رنگ 

 ------ منبع برق پکيج روشن و متصل است. سبز 1

 قرمز 2
درجه سلسيوس  35و  25دمای آب در سيستم گرمايش بين 

 است.
 پکيج به دليل نقص فنی خاموش شده است.

 قرمز 3
درجه سلسيوس  45و  36دمای آب در سيستم گرمايش بين 

 است.
را خاموش کرده  ترموستات ايمنی پکيج آن

 است.

 قرمز 4
درجه سلسيوس  55و  46دمای آب در سيستم گرمايش بين 

 است.

در سيستم تخليه نقصی وجود دارد )مدل 
( يا در لوله کشی هوای CTN،RTNهای 

ورودی و خروجی گازهای تخليه اشکالی 
 (CTFS،RTFSوجود دارد.)مدل های 

 قرمز 5
درجه سلسيوس  65و  56دمای آب در سيستم گرمايش بين 

 است.
 مشعل خاموش است.

 قرمز 6
درجه سلسيوس  75و  66دمای آب در سيستم گرمايش بين 

 است.
 فشار آب در پکيج بسيار پايين است. 

 قرمز 7
درجه سلسيوس  85و  76دمای آب در سيستم گرمايش بين 

 است.
درجه  85دمای گرمايش مرکزی باالی 

 سلسيوس است.

 پکيج به دليل نقص فنی خاموش شده است. حال احتراق است. شعله در مشعل در زرد 8
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 پکیج وایالنت

 مفهوم کد خطا کد خطا

F.0  اشکال درNTC رفت گرمايش 

F.1  اشکال درNTC برگشت گرمايش 

F.5 قطع سنسور خارجی جريان گاز 

F.6 قطع سنسور داخلی جريان گاز 

F.10  اتصال کوتاه درNTC ( 130مدار رفت )درجه سانتيگراد 

F.11  اتصال کوتاه درNTC ( 130مدار برگشت )درجه سانتيگراد 

F.15 اتصال کوتاه سنسور خارجی جريان گاز 

F.16 اتصال کوتاه سنسور داخلی جريان گاز 

F.20 فعال شدن محدود کننده ايمنی دما 

F.22 کمبود آب مدار گرمايش يا خشک کار کردن پمپ 

F.23 کمبود آب يا اختالف کم دما بين دو سنسور دما 

F.24 کمبود آب يا افزايش سريع دمای آب 

F.26 .جريان برق استپ موتور شير گاز برقرار نمی شود 

F.27 .شعله مرحله دوم مشعل تشکيل نشده و مشعل در حال خاموش شدن است 

F.28  رفته سپس متوقف می شود.دستگاه راه اندازی نمی شود تا مرحله جرقه زن پيش 

F.29 .شعله در حين کار خاموش شده و با جرقه های مکرر روشن نمی شود 

F.36 )عدم تخليه صحيح محصوالت احتراق )قطع توسط سنسور دود 

F.49 )وجود ولتاژ ضعيف در بردهای کنترلی جانبی خارج از دستگاه )اين بردها در ايران کاربرد ندارد 

F.61  اندازی شير کنترل گازخطا در راه 

F.62 تاخير در قطع شير گاز 

F.63 خطا در حافظه اصلی برد الکترونيکی 

F.64  اشکال در الکترونيک يا سنسورها 

F.65 .دمای برد الکترونيکی باال است 

F.67  ولت( 5تا  0ولتاژ دريافتی از شعله خارج از رنج است )بين 

F.70  صفحه نمايش يا مدل دستگاهعدم همخوانی برد اصلی با برد 

F.71 عدم تغيير عدد ميزان آب مدار گرمايش 

F.72 اخطار سنسور رفت و برگشت 

F.73 خطا در سنسور فشار آب 

F.74 خطا در سنسور فشار آب 

F.75 خرابی سنسور فشار آب و يا خرابی پمپ 

F.77 
در کشورهايی که از اين سيستم استفاده می شود  )خطا در باز و بسته شدن دريچه دودکش( فقط مورد استفاده ندارد.

 برد دارد.رکا

d.77 .مورد استفاده ندارد 

d.78 حداکثر دمای آب بهداشتی 

d.84 .مورد استفاده ندارد 
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d.85 افزايش حداقل قدرت دستگاه برای جلوگيری از تشکيل رطوبت در دودکش 

d.88 تنظيم دمای استارت برای مدار آب بهداشتی 

d.93 تنظيم کد دستگاه 

d.96 )ريست )بازگشت به تنظيم کارخانه 

 

 

 

 (Alkon 09پکیج یونیکال )مدل کندانسینگ 

 راه حل ممکن مفهوم کد خطا کد خطا

Eb است. سنسور بيرونی قطع - 

rb .سنسور دمای برگشت آب شوفاژ قطع گرديده است - 

SP .پارامترهای عملکرد دستگاه ايراد پيدا کرده اند - 

LC .آب در مدار اوليه دستگاه گردش کافی ندارد - 

bU تغذيه نادرست جهت برنر 
بستگی به برق مصرفی دارد. )فرکانس و ولتاژ 

 برق مصرفی خارج ار حد استاندارد است(

LC-- ايراد در سنسورهای رفت و برگشت مدار شوفاژ 
گردش آب در ذاخل مدار اوليه دستگاه بسيار 

 ضعيف است.

SE در سنسورهای رفت و برگشت مدار شوفاژ ايراد 
سنسور مدار رفت و برگشت نسبت به هم معکوس 

 نصب شده اند.

FE-- )عملکرد فن )سرعت نادرست - 

-HE- .دمای دستگاه بسيار باالست - 

-LP- .فشار آب در مدار شوفاژ ناکافی است - 

-Fr- يخ زدگی 

 رزمانی که سنسور دمای آب رفت شوفاژ به زي
2 °c  5برسد، برنر تا رساندن دمای ديگ به °c 

 روشن خواهد ماند.

-HL- وارد عمل شدن ترموستات حد - 

-db- .سنسور آبگرم مصرفی وارد عمل شده است - 

-FP- .تنظيمات کارخانه ايراد پيدا کرده اند - 

 نبود گاز و يا اشتعال برنر خاموش شدن دستگاه 

-Fd-  اشتعالشناسايی شعله قبل از مرحله - 

-OL- شناسايی شعله بعد از مرحله اشتعال - 

-bC- آسيب ديدن سيستم کنترل شعله - 
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 (IDEAپکیج یونیکال )مدل 

 مفهوم کد خطا کد خطا

Eb .سنسور بيرونی قطع است 

-HE- .دمای دستگاه بسيار باالست 

-Fr- يخ زدگی 

-HL-  سيستمعملکرد ترموستات حد در اثر افزايش دمای 

-db- خطا در سنسور آبگرم مصرفی 

-Hb- خطا در سنسور مدار گرمايشی 

-LP- کمبود فشار آب مدار گرمايشی 

-AS-  اتصال کوتاه يا نصب نادرست سيم های فن –قطع شدن مدار فن 

-AF-  اشکال در تخليه محصوالت احتراق 

 نبود گاز و يا اشتعال برنر 

-Fd-  هنگام جرقه زدن حس شده است(شعله کاذب )شعله در 

-E1- اشکال داخلی در برد 

-LL- پايين بودن ولتاژ برق 

 خطا در اتصال فن -23-

-E2- )تداخل داخلی در برد )تنظيم مجدد پارامترهای برد 

-E3- خطا در مدار کنترل شعله 

-E4- خطا در ماژول شير برقی 

-E5- خطا در حافظه برد 

-E6-  فعال است.شاسی ريست هميشه 

-rE-  دقيقه( 15بار ريست کردن در خالل  5بيش از حد فشردن شاسی ريست )بيش از 

 

 

 

 

 (EVEپکیج یونیکال )مدل 

 مفهوم کد خطا کد خطا

 قطع بوبين شير برقی 01

AS ايراد فن در مدل فن دار 

HE دمای بيش از حد دستگاه 

AF اشکال در تخليه دود 

LP  عملکرد پرشرسوئيچ(فشار ناکافی آب )يا 

FC يخ زدگی 

HL عملکرد ترموستات حد 

db خطا در سنسور آبگرم مصرفی 

Hb خطا در سنسور مدار شوفاژ 

FP دستکاری تنظيمات کارخانه 

 دليل نبودن گاز يا جرقه نزدن فندک شعله نداريم و يا شعله تشخيص داده نمی شود.ه ب 
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