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علت سرد گرم شدن آب پکیج ایران رادیاتور و یا علت سرد شدن آب پکیج سواالتی هستند که اکثر

مصرف کنندگان پکیج ایران رادیاتور بعد یه مدت از استفاده پکیج به دنبال پیدا کردن جواب آنها

هستند .

ما در این مقاله به طور مفصل به دالیل نوسان دمای آب مصرفی پکیج دیواری و همچنین علت

سرد شدن ناگهانی آب پکیج میپردازیم و راهکارهایی را جهت برطرف کردن این مشکالت ارائه

میدهیم .

پیش گفتار :

(قابل توجه همکاران عزیزی که تصور می کنند ما به منظور خراب کردن بازار کار ایشان اقدام

به ارائه مطالب این سایت کرده ایم و از طرق مختلف قصد توهین به این مجموعه را دارند، بهتره

بدونید ما هم مثل شما تنها منبع درآمدمان تعمیر پکیج می باشد و هدف از ارائه این مطالب به

صورت رایگان خدا میدونه فقط به خاطر کمک به هم وطنان تنگ دستی هست که توانایی

پرداخت هزینه تعمیرات را ندارند )

 دالیل سرد گرم شدن آب مصرفی در پکیج
:

1. کم و زیاد شدن فشار آب ساختمان که ناشی از باد نداشتن منبع آن و یا تنظیم نبودن پمپ

می باشد

2. رسوب داشتن پکیج که شامل : رسوب داشتن مبدل ثانویه و مبدل اصلی و بایپاس می باشد

3. زیاد بودن شعله کوتاه پکیج دیواری

4. وجود اشکال در سیستم تشخیص شعله و همچنین نبود اکسیژن کافی جهت احتراق

5. وجود اشکال در سیستم تخلیه دود که شامل ونتوری یا شیپوری فن و شیلنگ و پرشر هوا و

کثیف بودن پروانه فن و بسته بودن مسیر دودکش می باشد

دوستان عزیز اگر هنگام باز بودن آب مصرفی مشاهده کردید حتی برای دو ثانیه شعله خاموش

شد به معنای سرد شدن آب مصرفی می باشد و شما باید دلیل خاموش شدن شعله را پیدا کنید.

 

(پیشنهاد میکنم ویدئو هایی که در همین رابطه ارائه داده ایم را در پایان این مطلب مشاهده

کنید، البته حتما مطلب را تا پایان مطالعه و بعد ویدئو ها را مشاهده کنید تا درک کاملی نسبت به

مفاهیم ارائه شده در ویدئو پیدا کنید) 

 

اگر مشکل پکیج شما حاد نیست و

درخواست فوری اعزام تعمیرکار

ندارید از طریق لینک زیر

درخواست خود را ثبت نمایید تا

در اولین فرصت همکاران ما با

شما هماهنگ کنند.

تماس با ما

ساعات کاری

نوشته های تازه

ارور های 101 و 103 و

104 و 105 و 106 و 107

آریستون

خطای 5p1 پکیج آریستون

پکیج دست دوم با گارانتی

خرید پکیج کارکرده و دست

دوم
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اولین نکته ای که باید بهش دقت کنید اینه در پکیج دیواری زمانی که شیر آبگرم را باز میکنید به

هیچ عنوان نباید شعله دستگاه خاموش شود حتی برای چند ثانیه زیرا خاموش شدن شعله حتی اگر

چند ثانیه باشه باعث نوسان دمای آب مصرفی خواهد شد

بررسی مشکل نوسان دمای آب مصرفی :
برای اونهایی که مبتدی هستند شاید تشخیص خاموش شدن شعله سخت باشه ولی به این نکته دقت

کنید که زمانی که شعله روشن است در اکثر دستگاهها عالمتی را به نشانه روشن بودن شعله

روی پانل مشخص میشود .

مثال در پکیج آنالوگ ایران رادیاتور وقتی چراغ نارنجی روشن است به معنی شعله میباشد . پس

اگر در زمان باز بودن شیر آبگرم چند ثانیه چراغ نارنجی خاموش شد یعنی آب سرد و گرم

خواهد شد .

دالیل خاموش شدن شعله پکیج :

رسوب داشتن مبدل ثانویه که باعث باال رفتن دما میشود و شعله قطع میشود

جرم داشتن مبدل ثانویه دلیل اصلی سرد و گرم شدن آب

در پکیج های دو مبدل بعد از مدتی از استفاده از پکیج معموال مبدل ثانویه رسوب میگیردو باید

اقدام به رسوب زدایی نمایید

 

نوسان فشار آب ورودی = نوسان دمای آب خروجی 

نمایندگی تعمیرات پکیج شاپه

در تهران

نمایندگی پکیج ایرتور

تعمیر پکیج مرکوری در

تهران

جستجوجستجو …
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زمانی که مشاهده کردید آب مصرفی نوسان فشار دارد همین دلیل اصلی سرد و گرم شدن آب

مصرفی خواهد شد.

این مشکل به دو دلیل رخ میدهد . اول تنظیم نبودن پمپ و دوم باد نداشتن منبع انبساط پمپ تحت

فشار ساختمان

 

برای افزایش طول عمر تیوپ منبع انبساط از باد نیتروژن استفاده کنید و فشار باد منبع انبساط را

روی 3/2 بار تنظیم نمایید تا شاهده نوسان فشار آب ورودی ساختمان و نوسان دمای آب نباشید

: NTC کاهش دقت

سنسور آب مصرفی وظیفه اعالم درجه گرمای آب به برد را دارد و در صورت معیوب شدن و

کاهش دقت آن باعث میشود که دمای حقیقی به برد اعالم نشود و به همین خاطر برد نیز شعله را

به اشتباه تنظیم دکرده و دما باال میرود و برای چند لحظه آب سرد میشود

خرابی فلومتر یا فلوسوئیچ :

در صورتی که با باز کردن آب مصرفی آب به خوبی داغ شده ولی زمانی که قصد مخلوط کردن

آب سرد را دارید آب مصرفی به طور کامل سرد میشود به خاطر خرابی فلوسوئیچ میباشد که به

دلیل ضعیف شدن و معیوب شدن باعث بروز این مشکل میشود

خرابی پرشر سوئیچ هوا :

در مواقعی هم وجود اشکال در پرشر هوا باعث قطع شدن چند ثانیه ای شعله می شود که بالطبع به

سرد و گرم شدن آب مصرفی می انجامد

 



مهمترین دالیل بروز این مشکل :
 

اولین و مهمترین دلیل بروز این مشکل در پکیج های دو مبدله وجود رسوب در مبدل ثانویه

میباشد

روش رفع این مشکل : برای رفع این مشکل مبدل ثانویه باید باز شود و پس از شستشوی کامل

(در صورت امکان با پمپ) و تعویض اورینگ های مبدل سر جاش ببندید. دقت کنید جهت شیار

روی مبدل ثانویه که هنگام بستن مقابل شما قرار گرفته باید به سمت چپ باشد.

دومین دلیل این مشکل زیاد بودن شعله کوتاه دستگاه می باشد

روش حل این مشکل : جهت حل مشکل اصولی ترین راه این است که از یک تعمیرکار متخصص

بخواهید و بوسیله دستگاه فشار سنج میلی بار شعله کوتاه و بلند پکیج را تنظیم کند ولی اگر به

تعمیرکار دسترسی ندارید بهتره خودتون دست به کار شوید :

اگر با شستشوی مبدل ثانویه (با پمپ) هنوز زمانی که شیر آبگرم باز است برای لحظاتی شعله

پکیج قطع می شود احتماال شعله کوتاه کمی از استاندارد بلندتر است و باید کوتاه تر کنید.

درب پکیج را باز کنید و درپوش شیشه ای شیر کنترل گاز را نیز با یک کارد باز کنید سپس شیر

آبگرم را باز نموده و دمای آب مصرفی را در حداکثر قرار دهید و سپس یکی از فیش های 24

ولت شیر کنترل گاز را بیرون بکشید و در این حالت شما شعله کوتاه را مشاهده میکنید، ارتفاع

شعله کوتاه معموال باید یک سوم ارتفاع برنر تا مبدل باشد، با یک آچار تخت مهره برنجی را

نگهداشته و با پیچ گوشتی پیچ پالستیکی را به سمت خالف جهت عقربه های ساعت به اندازه یک

تا دو میلی متر بچرخانید (نه بیشتر) سپس فیش بوبین را سر جاش بزارید و دقت کنید ببینید بازم

هنگام باز بودن آب مصرفی شعله قطع می شود یا خیر. در صورتی که جهت تنظیم شعله کوتاه و

بلند پکیج نیاز به اطالعات بیشتری دارید روی لینک فوق کلیک کنید

سومین دلیل این مشکل رسوب داشتن و معیوب بودن اورینگ شیر سه راهی و فنر سوپاپ

می باشد 

برای رفع این مشکل نیز همانطور که عرض کردم فنر سوپاپ باید باز شود و داخل دیسکلر قرار

گذاشته و سپس کلیه اورینگ ها را تعویض کنید و نهایتا روغن کاری کرده و ببندید

https://pakegkar.com/gas-pressure-valve/


خالصه روش برطرف کردن مشکل سرد و گرم شدن آب ؟

1. پیچ چهار سوی پالستیکی شیر کنترل گاز را با یک پیچ گوشتی چهارسو نگاه داشته و با یک

آچار تخت نمره ١٠ پیچ برنجی زیر آنرا نیم دور یا کمی بیشتر به خالف جهت عقربه های

ساعت میچرخانیم و شعله را کم کنید.

2. اگر مبدل ثانویه پکیج شما رسوب بگیرد و یا مبدل اصلی در پکیج های تک مبدل رسوب

بگیرد به علت عدم چرخش صحیح آب سیستم دستگاه سریعا به حرارت باال رسیده و

ترموستات حد شعله را قطع میکند دو تا وصل مجدد شعله مقداری آب سرد خواهد شد . در

این حالت با مشاهده ویدیوی باال مبدل ثانویه پکیج را رسوب زدایی نمایید.

3. ممکنه دلیل این باشه که چند شیر آبگرم را با هم باز کردید.

4. اگر فنر بای پاس رسوب بگیرد و یا خراب شود که  باعث میشه مسیر شوفاژ را به طور

کامل نمی بندد.

5. بسته بودن یا گرفتگی شیر هواگیری پمپ سیرکوالتور

6. اگر وقتی آب را باز کردید آبگرم بود ولی وقتی خواستید آب سرد باهاش مخلوط کنید برای

رسیدن به دمای آب مناسب دوش آب به  طور کلی سرد میشود این به خاطر خرابی فلوسوییچ

و یا فلومتر میباشد.

7. اگر از پمپ برای افزایش فشار آب در ساختمان استفاده می کنید و به علت عدم تنظیم صحیح

پمپ و یا باد نداشتن منبع انبساط آن فشار آب سرد ورودی نوسان پیدا می کند و همین امر

سبب سرد و گرم شدن آب پکیج میشود.



8. معیوب شدن ان تی سی آب گرم مصرفی.

9. گاهی نیاز میباشد که شعله بلند دستگاه از روی برد تنظیم شود.

10. در مواقعی ممکنه پرشر فن ایراد پیداکرده که ابتدا با دو شیلنگ کردن پرشر و در صورت

عدم رفع ایراد با تعویض پرشر مشکل برطرف می شود.

11. اگر فشار آبی که به دستگاه وارد می شود کم بوده باشد آب مصرفی به سرعت گرم شده و

دستگاه قطع میکند و همین امر باعث نوسان دمای آب میشود.

12. اگر پکیج دو مبدله باشد و همه موارد را چک کردید ممکنه پمپ ضعیف باشد و باعث سرد و

گرمی آب میشه

13. و یا مبدل اصلی دستگاه دو مبدله رسوب گرفته باشد

خالصه :

١١ راهکار برای رفع سرد و گرم شدن آب مصرفی

1. فشار ورودی آب سرد را بررسی کنید اگر نوسان داشت مشکل از پمپ تحت فشار ساختمان

و تنظیم نبودن آن و یا باد نداشتن منبع آن میباشد

2. راهکار بعدی مخصوص پکیج های دو مبدل میباشد که می بایست مبدل ثانویه را با دیسکلر

شستشو دهید

3. بایپاس و سوپاپ آن را چک کنید و جرم زدایی و روغن کاری نمایید که آب قاطی نکند

4. پرشر سوئیچ هوا را چک کنید و دوشیلنگه کنید و دریچه ی پالستیکی باالی دستگاه را باز

کنید

5. سنسور آبگرم را چک کنید و در صورت نیاز تعویض نمایید

6. تنظیم شعله کوتاه و بلند پکیج ( کم کردن شعله بلند } پیچ پالستیکی شیر گاز را به اندازه یک

میلیمتر کم کنید

7. در مواردی رسوب گرفتن مبدل حرارتی اصلی نیز بخصوص در پکیج های تک مبدل باعث

بروز این مشکل خواهد شد

8. کم بودن بیش از حد فشار آب ورودی باعث کند شدن حرکت آب و گرم شدن بیش از حد آب

و قطع کردن ترموستات می شود

9. گاهی دیده می شود مشتری در منزل به طور همزمان از چند شیر آب استفاده می کنند و از

سرد و گرم شدن آب نیز ِگِلگی می کند

10. اگر آب به خوبی داغ شده و به محض اینکه قصد مخلوط کردن آب سرد را دارید آب کامال

سرد شد مشکل قطعًا از فلوسویچ می باشد

11. در موارد نادری هم ضعیف بودن پمپ پکیج باعث سرد و گرم شدن آب پکیج در شوفاژ

دیواری دو مبدل می شود.



ویدئو زیر تهیه شده توسط سایت پکیجکار در مورد مشکل سرد شدن آب پکیج میباشد

در ویدئوی زیر روش رسوب زدایی پکیج دیواری را قرار دادیم

اینم یه ویدئوی عملی از نحوه شستشوی مبدل ثانویه پکیج دیواری

پیشنهاد میکنم این ویدئو را نیز جهت آموزش روش جلوگیری از تشکیل رسوب در پکیج

دیواری مشاهده کنید

پس مطالعه این مطلب و مشاهده ویدئو های آموزشی فوق پیشنهاد می کنم به مقاله ای که قبال تحت

عنوان سرد شدن آب گرم مصرفی منتشر کردیم نیز سری بزنید و یا برای آشنایی با بهترین روش

رسوب زدایی پکیج روی لینک زیر کلیک کنید

در انتها با توجه به اینکه مهمترین دلیل سرد و گرم شدن آب مصرفی پکیج دیواری رسوب داشتن

پکیج میباشد مطلب مفیدی را تحت عنوان آموزش رسوب زدایی پکیج بهتون معرفی میکنم

سؤاالت متداول :

چرا آب مصرفی در حمام مرتب سرد و گرم می شود؟ 

در تمام پکیج های دیواری برای اینکه آبگرم یکنواختی داشته باشید در زمان باز بودن آب گرم

شعله دستگاه به هیچ عنوان نباید خاموش شود، اگر حتی برای چند ثانیه شعله خاموش شود قطعا

آب در حمام سرد خواهد شد، برای اینکه بفهمید چرا شعله خاموش می شود مقاله فوق را مطالعه

کنید

مهمترین دلیل سرد و گرم شدن آب مصرفی پکیج چیست؟ 

مهم ترین دالیل سرد و گرم شدن آب پکیج رسوب داشتن مبدل حرارتی و بایپاس و یا زیاد بودن

شعله کوتاه می باشد

روش های پیشگیری از مشکل سرد و گرم شدن آب پکیج چیست؟ 

نصب فیلتر پلی فسفات و رسوب زدای مغناطیسی و تزریق محلول ضد رسوب و همچنین سرویس

دوره ای پکیج به همراه شستشوی مبدل حرارتی باعث جلوگیری از بروز این مشکل و سایر

ایرادات پکیج خواهد شد.

https://pakegkar.com/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC/


دوستان و همراهان گرامی اگر از این مطلب راضی بودید برای ایجاد انگیزه در ما و تولید محتوا

های جذاب تر ازتون تقاضا میکنیم این مطلب و سایر مقاالت سایت پکیجکار را بوسیله دکمه های

اشتراک گذاری که در انتهای مطالب هست در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید 

این مقاله از سایت پکیجکار میخوام به بررسی علت سرد شدن آب گرم مصرفی پکیج بپردازیم و

به طور اختصاصی سرد شدن آبگرم مصرفی پکیج ایران رادیاتور و همچنین سرد شدن آبگرم

مصرفی پکیج بوتان و یا سرد شدن آبگرم مصرفی پکیج ایساتیس و همچنین به صورت کلی سرد

شدن آبگرم مصرفی در انواع پکیج دیواری را با هم بررسی کنیم.

البته الزم به ذکر است که قبال مقاله بسیار مفصلی در رابطه با علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج

منتشر کردیم که پیشنهاد میکنم حتما بعد از مطالعه این مطلب سری به اون مقاله نیز بزنید (لطفا

ابتدا این مطلب را مطالعه کنید و بعد روی لینک فوق کلیک کنید)

سرد شدن آب گرم مصرفی پکیج
قبل از اینکه به بررسی دالیل سرد شدن آب گرم مصرفی پکیج بپردازیم بهتره ابتدا بدانید آب سرد

چطور در دستگاه پکیج گرم می شود و یا به عبارتی نحوه عملکرد پکیج در مدار مصرفی را یاد

بگیرید.

برای درک بهتره موضوع من مسیر ورود آب سرد به پکیج را تا زمانی که آبگرم خارج می شود

را شرح میدم و همچنین قطعاتی که در این مسیر درگیر می شوند را برای درک بهتر موضوع

برای شما تصویر سازی میکنم. در واقع وقتی بدانید کدام قطعات در دستگاه پکیج دیواری نقش

اساسی در فرآیند گرم کردن آب سرد را ایفا می کنند براحتی قادر به پیدا کردن دلیل سرد بودن آب

خواهید شد.

نحوه عملکرد پکیج در مدار مصرفی (پکیج تک مبدل)

 

http://bit.ly/35absard


در پکیج تک مبدل آب سرد پس از ورود به دستگاه در اولین مرحله به فلوسویچ و یا فلومتر

برخورد می کند و این قطعه در واقع نقش اصلی در مدار مصرفی را به عهده دارد. وظیفه این

قطعه این است که به برد کنترل گزارش می دهد که آب باز است و یا آب در جریان است. سپس

برد کنترل به شیر کنترل گاز دستور می دهد شعله را روشن کند و در نهایت آب در مبدل حرارتی

اصلی گرم شده و خارج می شود.

پس با این توضیحات در پکیج تک مبدل اگر آب کامال سرد بود اولین قطعه ای که باید مشکوک

شوید فلوسویچ و یا فلورگالتور و در برخی مدل ها فلومتر می باشد.

نحوه عملکرد دستگاه پکیج در مدار مصرفی (پکیج دو مبدل)

در این نوع پکیج هم وظیفه گزارش باز شدن آب مصرفی به برد کنترل را همان فلوسویچ و یا

فلومتر انجام می دهد. منتها برد کنترل همزمان با فرمان برقراري شعله اگر در فصل زمستان

باشید به شیر موتوری نیز فرمان می دهد که مسیر رادیاتورها را کامال ببندد و آب مصرفی در

مبدل ثانویه به گردش می آید و سپس پمپ پکیج آب سیستم را که در مبدل اولیه گرم شده است به

سمت مبدل ثانویه میچرخاند و بدین طریق آب مصرفی گرم می شود.

قبل از هر موضوعی شما باید صورت مسئله را برای خودتون روشن کنید. مصرف کنندگان

انواع پکیج معموال سرد بودن آب مصرفی را به سه صورت تشریح می کنند :

1. عده ای سرد و گرم شدن آب مصرفی در حمام و به عبارتی نوسان دمای آبگرم را سرد شدن

آب گرم مصرفی می نامند

2. عده ای باال نرفتن دمای آب گرم مصرفی مثال دمای آب از 50 درجه باالتر نمی رود را سرد

شدن آب گرم مصرفی می نامند

3. عده ای نیز زمانی که آب گرم مصرفی به طور کامل سرد شده است و اصال گرم نمی شود را

سرد شدن آب گرم مصرفی می نامند



سرد و گرم شدن آب مصرفی پکیج دیواری
سرد و گرم شدن آب مصرفی پکیج معموال یکی از مشکالت شایع در انواع شوفاژ دیواری به

حساب می آید، اگر بخواهیم این مشکل را شرح دهیم یعنی اگر آب مصرفی در حمام گرم شده و

پس از دقایقی مجدد سرد می شود و این سرد و گرم شدن مدام تکرار می شود به طوری که دوش

گرفتن بسیار سخت و آزار دهنده خواهد شد.

به طور کلی دالیل سرد و گرم شدن آب مصرفی پکیج به شرح زیر است :

تنظیم نبودن پمپ فشار آب ساختمان و کم و زیاد شدن فشار آب به صورت مکرر (به دلیل باد

نداشتن منبع انبساط پمپ می باشد)

رسوب داشتن مبدل ثانویه

جرم گرفتن سوپاپ بایپاس

تنظیم نبودن شعله

معیوب بودن پرشر سوئیچ هوا

رسوب داشتن مبدل حرارتی اصلی (اولیه)

معیوب بودن سنسور حرارتی مصرفی

معیوب بودن پمپ سیرکوالسیون

نوسان فشار آب ساختمان و سرد و گرم شدن آب مصرفی

همانطور که عرض کردم اگر فشار آب سرد ساختمان به صورت مکرر کم و زیاد می شود، که

این مشکل به خاطر تنظیم نبودن پمپ فشار آب ساختمان و همچنین باد نداشتن منبع آن می باشد.

شما با مشکل سرد و گرم شدن آب مصرفی پکیج روبرو خواهید شد.

در برخی از پکیج های دیواری برای اعالم کردن اینکه آب باز شده است به جای فلوسویچ و

فلورگالتور از فلومتر استفاده می کنند، مزیت فلومتر نسبت به فلوسویچ و یا فلورگالتور این است

که فلومتر عالوه بر اعالم باز شدن آب مصرفی مقدار دبی آب خارج شده را نیز محاسبه می کند و

به برد اعالم می کند و برد کنترل با توجه به مقدار آب خارج شده شعله را کم و زیاد می کند، این

مزیت زمانی که پمپ فشار آب ساختمان تنظیم نبوده و یا منبع آن باد ندارد و فشار آب مرتب کم و

زیاد می شود و به عبارتی دبی آب خروجی مرتب کم و زیاد می شود باعث خواهد شد که برد

کنترل تا شعله را برای فشار آب زیاد بیشتر می کند آب فشارش کم می شود و همین موضوع باعث

سرد و گرم شدن آب مصرفی پکیج خواهد شد

رسوب داشتن مبدل ثانویه و سرد و گرم شدن آب مصرفی پکیج



همانطور که میدانید مبدل ثانویه به صورت دو جدار هست که در یک سمت آب مصرفی هست و

در سمت دیگر آب مدار گرمایش که در واقع در پکیج دو مبدل آب مصرفی به صورت مستقیم

گرم نمی شود بلکه ابتدا آب مدار گرمایش در مبدل اولیه گرم شده و آب داغ شده به سمت مبدل

ثانویه رفته و اونجا باعث گرم شدن آب مصرفی می شود. با توجه به اینکه آب مدار گرمایش

مرتب باید در حال گردش باشد و اگر در مدار سیستم چیزی باعث کند شدن گردش آب شود (مثل

رسوب داشتن مبدل ثانویه و یا رسوب داشتن مبدل اولیه و یا حتی معیوب بودن پمپ و عدم

توانایی برای گردش آب) به سرعت دمای آب مدار گرمایش باال رفته و ترموستات حد که وظیفه

جلوگیری از باال رفتن بیش از حد دما را دارد سریعا شعله پکیج را برای لحظاتی قطع می کند تا

دمای آب کمی پایین بیاد. و همین موضوع یعنی قطع شدن چند لحظه ای شعله باعث سرد شدن آب

مصرفی و یا سرد و گرم شدن آب مصرفی پکیج می شود.

به طور معمول هر دو سال یکبار باید مبدل ثانویه رسوب زدایی شود. رسوب داشتن مبدل ثانویه

که معموال از جدار مدار گرمایشی مبدل ثانویه می باشد.

این مشکل نوسان دمای آب مصرفی دالیل دیگری دارد که ما قبال در رابطه با اون به صورت

مفصل صحبت کرده ایم.

برای این منظور به مقاله علت سرد و گرم شدن آب مصرفی پکیج مراجعه کنید.

تنظیم نبودن شعله و سرد و گرم شدن آب مصرفی پکیج

http://bit.ly/2sardogarm


نکته : قبل از هر موضوعی بهتره به این نکته دقت کنید که دستگاه پکیج دیواری زمانی که آب

باز است به هیچ عنوان نباید شعله قطع شود، حتی برای یک لحظه

در دستگاه پکیج دیواری زمانی که آب مصرفی باز است و شعله بلند شروع به کار می کند زمانی

که آب به دمای مورد نظر رسید برای اینکه نیاز نباشه شعله را قطع کند برد الکترونیک به شیر

کنترل گاز دستور می دهد شعله را کوتاه کند و زمانی که مجدد دمای آب مقداری کمتر شد شعله را

مجدد بلند می کند و این روند باعث یکنواخت بودن آب گرم مصرفی می شود.

حال اگر شعله کوتاه هم چیزی کوتاه تر از شعله بلند نبود پس قاعدتا وقتی با شعله بلند دمای

دستگاه به حدی رسید و اگر شعله کوتاه نیز شود دما به جای کمتر شدن و یا متعادل شدن بیشتر

می شود و باعث میشه ترموستات حد برای لحظاتی شعله را قطع کند.

برای رفع این مشکل باید شعله کوتاه پکیج را کمتر کنید، برای این منظور پیچ پالستیکی شیر

کنترل گاز را به اندازه یکی دو میلی متر( نه بیشتر) به سمت چپ بچرخانید. البته برای تنظیم

صحیح شعله پکیج پیشنهاد میکنم به مطلبی که قبال منتشر کردیم تحت عنوان تنظیم شعله پکیج

مراجعه کنید.

جرم داشتن سوپاپ بایپاس دلیل سرد شدن آب مصرفی

http://bit.ly/2shole


در مواردی جرم داشتن فنر سوپاپ باعث میشه بایپاس که وظیفه دارد در مواقع باز بودن آب

مصرفی مسیر رادیاتورها را کامل ببندد تا آب داغ فقط در مبدل ثانویه بچرخد و آب مصرفی را

گرم کند به درستی عمل نکرده و مقداري از آب سیستم به سمت رادیاتورها برود و به همین خاطر

معموال آب مصرفی به خوبی گرم نمی شود. برای اطمینان از این مشکل هنگام باز بودن آبگرم

دستتان را روی لوله رفت شوفاژ بزارید اگر احساس کردید از خروجی آبگرم داغ تر هست یعنی

بایپاس آب دزدی دارد.

برای رفع این مشکل همانند تصویر فنر سوپاپ را باز کرده و بعد از رسوب زدایی و تعویض

اورینگ آن را روغن کاری کنید و ببندید.

رسوب داشتن مبدل حرارتی اصلی و سرد شدن آب مصرفی

در مواردی نیز رسوب داشتن مبدل اولیه باعث سرد شدن آب مصرفی می شود. البته این مشکل

بیشتر در پکیج تک مبدل مشاهده می شود ولی در پکیج های دو مبدل نیز امکان بروز وجود دارد.

ما برای رفع این مشکل با اسید شویی پکیج بوسیله پمپ کولر و از زیر پکیج اقدام میکنیم. البته

نکته خیلی مهم اینه که از دیسکلر بسیار کمی مخلوط با آب استفاده کنید تا اورینگ ها و پمپ

آسیب نبیند

برای آموزش رسوب زدایی پکیج این مطلب را مطالعه کنید

ولی اگر آب مصرفی به طور کامل سرد می باشد موارد زیر را بررسی نمایید :

دالیل سرد شدن آب گرم مصرفی پکیج

کم بودن فشار بار پکیج



عمل نکردن فلوسویچ و یا فلورگالتور و یا فلومتر

سوختن شیر موتوری در پکیج دو مبدل

سوختن و یا گیرپاژ بودن پمپ

مشکل در پرشر سوئیچ هوا و فن تخلیه دود

خراب بودن پرشر سوئیچ آب پکیج

NTC معیوب بودن

نکته : همانطور که همیشه عرض کردم در عیب یابی پکیج اولویت با بررسی کد خطا می باشد،

پس در صورتی که مشاهده کردید همراه با سرد بودن آب مصرفی پکیج کد خطا می دهد قبل از

هر کاری با مشاهده به لیست کدهای خطای پکیج عیب شرح داده شده را بررسی کنید و موارد

فوق را فقط در زمانی که پکیج هیچ خطایی نمیداد بررسی کنید

ویدئویی که در همین رابطه تهیه کردیم را مشاهده نمایید .

مهمترین دالیل سرد شدن آب گرم مصرفی پکیج چیست؟

رسوب داشتن مبدل ثانویه و فنر سوپاپ و تنظیم نبودن شعله پکیج از مهمترین عوامل این

مشکل می باشد.

دلیل اصلی سرد و گرم شدن آب مصرفی چیست؟

در واقع زمانی که شما شیر آبگرم را باز می کنید تا زمانی که می بندید شعله پکیج نباید حتی

برای یک ثانیه قطع شود، سرد و گرم شدن آب به این دلیل است که در هنگام باز بودن آب

گرم شعله برای لحظاتی خاموش می شود و تا روشن شود در این فاصله آب سرد می شود.

علت خاموش و روشن شدن مداوم شعله پکیج چیست؟

باال رفتن کاذب دمای دستگاه باعث میشه شعله توسط سنسور حرارتی قطع شود و دلیل این

افزایش دما معموال به دلیل عدم چرخش صحیح آب در مدار پکیج به خاطر وجود رسوب

آب و یا زیاد بودن شعله پکیج می باشد.

Boiler water cools regularly

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/boiler-water


مقاالت آموزشی مشکل آبگرم پکیج آموزش پکیج 



آموزش رسوب زدایی پکیج
ایساتیس


قبلی

تنظیم شعله پکیج تاچی
بعدی



نوشته های مرتبط ...

عیب یابی پکیج ایران
K24ff رادیاتور مدل
, (کدهای خطا)عیب یابی پکیج

مقاالت آموزشی

علت گرم نشدن آب
مصرفی پکیج بوتان

اپتیما
مقاالت آموزشی

علت گرم نشدن آب
مصرفی پکیج ایساتیس

مقاالت آموزشی

4 دیدگاه ها 

30 مرداد 1400 در 5:53 ق.ظ ماردین همتی گفت:

ضمن درود بیکران وخسته نباشید قلبا آرزومند تندرستی مدیران این سایت هستم و

فر کیانی به همراهتان باد.

پاسخ

https://pakegkar.com/category/education/
https://pakegkar.com/tag/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac/
https://pakegkar.com/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac/
https://facebook.com/share.php?u=https://pakegkar.com/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac/&title=%D8%B9%D9%84%D8%AA%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%B9%D9%84%D8%AA%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC+https://pakegkar.com/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac/
https://pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?media=https://pakegkar.com/wp-content/uploads/2020/11/PicsArt_11-26-04.00.35-min-scaled.jpg&url=https://pakegkar.com/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac/&is_video=false&description=%D8%B9%D9%84%D8%AA%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC
https://reddit.com/submit?url=https://pakegkar.com/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac/&title=%D8%B9%D9%84%D8%AA%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC
https://linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://pakegkar.com/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac/&title=%D8%B9%D9%84%D8%AA%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC&source=https://pakegkar.com/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac/
https://telegram.me/share/url?url=https://pakegkar.com/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac/&text=%D8%B9%D9%84%D8%AA%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%20%DA%AF%D8%B1%D9%85%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC
https://pakegkar.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%a8-%d8%b2%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%b3/
https://pakegkar.com/%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%b4%d8%b9%d9%84%d9%87-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%aa%d8%a7%da%86%db%8c/
https://pakegkar.com/error-iran-radiator-model-k24ff/
https://pakegkar.com/error-iran-radiator-model-k24ff/
https://pakegkar.com/category/%d8%b9%db%8c%d8%a8-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%be%da%a9%d9%8a%d8%ac-%da%a9%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%a7/
https://pakegkar.com/category/education/
https://pakegkar.com/%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%85%d8%a7/
https://pakegkar.com/%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%be%d8%aa%db%8c%d9%85%d8%a7/
https://pakegkar.com/category/education/
https://pakegkar.com/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%b3/
https://pakegkar.com/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%b3/
https://pakegkar.com/category/education/
https://pakegkar.com/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac/#comment-2939
https://pakegkar.com/


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های موردنیاز عالمت گذاری شده اند *

دیدگاه *

10 شهریور 1400 در 12:35 ب.ظ Admin گفت:

خواهش میکنم

پاسخ

1 اسفند 1400 در 11:26 ب.ظ مجید گفت:

سالم

امیر المؤمنین على بن ابیطالب علیه الّسالم می فرمایند:

زكوة العلم نشره

زکات دانش،نشر آن است.

فقط همینو میتونم بگم واقعا خدا بهتون خیر کثیر عنایت کنه

دمتون گرم

پاسخ

13 آذر 1400 در 2:51 ق.ظ محمدرحیم گفت:

بسیار سپاسگزارم

پاسخ

https://pakegkar.com/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac/#comment-2977
https://pakegkar.com/
https://pakegkar.com/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac/#comment-3635
https://pakegkar.com/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac/#comment-3355


وب  سایتایمیل *نام *

 ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می نویسم.

فرستادن دیدگاه

ما به عنوان تخصصی ترین مرکز

تعمیرات پکیج در تهران و طی سال

ها تالش و با کسب تجربه و دانش

فراوان به جایگاهی رسیده ایم که هم

اکنون مورد اطمینان عده کسیری از

همشهریان گرامی باشیم. ما با افتتاح

۶ شعبه فعال در سطح تهران و

بکارگیری تیمی از زبده ترین و خبره

ترین تعمیرکاران متخصص که

میانگین سابقه فعالیت هر یک از آنها

حدود ١٠ سال میباشد توانسته ایم

سطح اطمینان مشتریان خود را از

همیشه بیشتر کرده و پاسخ گوی

مناسب نیازشان در هر زمان باشیم.

تازه ترین مقاالتآشنایی با پکیج کار

ارور های 101 و 103 و 104 و

105 و 106 و 107 آریستون

8 شهریور 1401 

خطای 5p1 پکیج آریستون

8 شهریور 1401 

پکیج دست دوم با گارانتی

19 مرداد 1401 

شعب پکیج کار

 ٩ صبح تا ١٢ شب

جهت اعزام تعمیرکار

09123046539

ساعات کاری

https://pakegkar.com/%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1-101-103-104-105-106-107-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86/
https://pakegkar.com/%d8%ae%d8%b7%d8%a7%db%8c-5p1-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86/
https://pakegkar.com/%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c/
tel:09123046539
tel:09123046539
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