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علت روشن و خاموش شدن مداوم پکیج ایران رادیاتور یکی از سواالتی است که معموال مصرف

کنندگان محصوالت این شرکت بعد از مدتی به دنبال آن میباشند . ما در این مقاله به طور مفصل

دالیل خاموش و روشن شدن مکرر پکیج و یا به عبارتی علت روشن خاموش شدن شعله پکیج را

بررسی میکنیم .

�💥👈� دوستان عزیزم پیشنهاد میکنم بعد از مطالعه این مقاله حتما و حتما به لینک زیر

مراجعه کنید و مطلبی که تحت عنوان عیب یابی پکیج دیواری منتشر کردیم را نیز مطالعه کنید

💢💥👉

( آپدیت مطلب 1400/09/16 )

ویدئو این مقاله را برای اونهایی که وقت خواندن کامل مطلب را ندارند آماده کردیم .

در پکیج های دیواری ایران رادیاتور در صورت بروز عیب معموال یک و یا چند چراغ روی

پانل چشمک میزنند که به این چراغ ها کد خطا میگویند با مشاهده عدد چراغ هایی که چشمک

میزند و همینطور مطالعه مطلب کد خطای پکیج ایران رادیاتور میتوانید اقدام به شناسایی عیب

نمایید .

علت روشن و خاموش شدن مداوم پکیج
ایران رادیاتور :

خرابی و یا تنظیم نبودن یون تشخیص شعله

معیوب شدن پرشر سوئیچ هوا

گرفتگی مسیر دودکش

NTC خرابی

عدم اتصال ارت قوی به پکیج باشد .

 

شما در مواجه با این مشکل به دلیل عدم تخصص سعی کنید از راحت ترین راه شروع کنید

یعنی قبل از هر کاری دودکش را از پکیج جدا کنید در صورت برقرار بودن مشکل یک سیم تک

رشته از لوله گاز به بدنه پکیج اتصال دهید .

 

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
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ارور های 101 و 103 و

104 و 105 و 106 و 107
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دوم
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در صورت عدم حل مشکل کاور پکیج را باز کرده و درب جلویی محفظه احتراق را که توسط ۴

پیچ خودکار متصل است باز کنید

با مشاهده یون دقت کنید فاصله کم و یا زیاد نباشد ، فاصله استاندارد 3 تا 5 میلیمتر است ، و یا

یون کثیف نشده باشد و همچنین دقت کنید سوراخ های برنر شعله که زیر یون میباشد گرفته نباشد

، البته بهترین کار تمیز کردن اون قسمت با مسواک است .

علت روشن خاموش شدن شعله پکیج
جهت پیدا کردن علت روشن و خاموش شدن شعله پکیج در صورت عدم رفع مشکل سراغ پرشر

هوا بروید و اطمینان حاصل کنید مجرای شیلنگ پرشر و یا ونتوری که به فن متصل است کامال

تمیز باشد و آشغال نگرفته باشد .

در صورتیکه پرشر هوا با یک شیلنگ به فن وصل بود پرشر هوا را دو شیلنگه نمایید به

اینصورت که شیلنگ پرشر را از وسط بریده و سوراخ دیگر پرشر سوئیچ هوا را به سوراخ

دیگری که دقیقا باالی جایی که شیلنگ اول متصل می شود وصل کنید

نمایندگی تعمیرات پکیج شاپه

در تهران

نمایندگی پکیج ایرتور

تعمیر پکیج مرکوری در

تهران

جستجوجستجو …
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. در صورتیکه با دو شیلنگ کردن پرشر نیز مشکل حل نشد پرشر سوئیچ هوا را با یک پرشر نو

تعویض کنید

در صورت انجام تمام مراحل فوق و عدم رفع مشکل فیش NTC های روی پکیج را باز کرده و

با NTC جدید امتحان کنید اگر ایراد برطرف شد اقدام به تعویض آن نمایید

علت روشن و خاموش شدن مداوم پکیج :

 

1. در صورتی که علت روشن و خاموش شدن مداوم پکیج رسوب آب باشد مطمئنا شاهده سرد

و گرم شدن آب مصرفی در حمام خواهید بود که در این صورت باید اقدام به رسوب زدایی

مبدل ثانویه پکیج نمایید.

2. گاهی اوقات به دلیل عدم تامین اکسیژن مورد نیاز جهت احتراق شعله پکیج مکرر روشن و

خاموش میشود که در این صورت ابتدا دریچه های پالستیکی باالی پکیج را که در اطراف

دودکش واقع شده است را باز کرده و سپس بعد از خارج کردن دودکش از جایش فلنچ

دودکش را بیرون آورده و دودکش را سر جاش قرار دهید.

3. گاهی اوقات نیز علت روشن و خاموش شدن مداوم پکیج وجود مشکل در قسمت پرشر

سوئیچ هوا میباشد که در این صورت ابتدا باید اقدام به دو شیلنگه کردن پرشر سوئیچ نموده



سپس در صورت عدم رفع ایراد پرشر هوا را تعویض نمایید.

4. در بعضی مواقع هم علت خاموش و روشن شدن پکیج به خاطر مشکل حس نکردن شعله

توسط یون میباشد که در برخورد با این مشکل پس از باز کردن درب محفظه احتراق فاصله

بین یون تا برنر را بررسی نموده که استاندارد باشد و همچنین یون دقیقا روی شعله قرار

گرفته باشد .

5. البته اگر فشار گاز اصلی نیز کم باشد این مشکل بوجود می آید و با نیم دور چرخاندن مهره

برنجی شیر ماژوله گاز در جهت عقربه های ساعت شعله اصلی را کمی بیشتر کنید .

6. در بعضی مواقع نیز علت نوسان فشار آب ورودی ساختمان میباشد که باید پمپ فشار آب

ساختمان تنظیم شود .

7. در بعضی مواقع نیز که ممکن است علت به خاطر معیوب شدن ntc مصرفی و یا گرمایشی

باشد.

8. گاهی اوقات نیز علت این مشکل به خاطر فشار زیاد گاز میباشد که باید تنظیمات الزم روی

برد الکترونیک و همینطور شیر ماژوله گاز صورت گیرد.

9. قبل از هر کاری از اتصال درست سیم ارت به پکیج اطمینان حاصل کنید .

ما در این مقاله تقریبا تمام احتماالتی که باعث روشن و خاموش شدن مداوم پکیج بود را بررسی

کردیم .

علت خاموش و روشن شدن پکیج بوتان
جهت پیدا کردن علت خاموش و روشن شدن پکیج بوتان نیز تمام موارد فوق را یک به یک

بررسی کنید . ولی به طور کلی جهت عیب یابی مشکل روشن و خاموش شدن مداوم در پکیج

بوتان به روش زیر عمل کنید :

ابتدا باید مشخص کنید آیا خاموش و روشن شدن مکرر پکیج بوتان باعث عدم عملکرد پکیج در

حالت آبگرم و شوفاژ میشود یا خیر

اگر پکیج مرتب خاموش و روشن شده و باالخره بعد از چندین بار روشن و خاموش شدن عملکرد

پکیج متوقف می شود مطمئنا پس از توقف عملکرد پکیج کد خطای خاصی را مشاهده خواهید کرد

و میتونید با بررسی کدهای خطای پکیج بوتان این ارور را مقایسه و رفع عیب نمایید .

در صورتیکه خاموش و روشن شدن متوالی پکیج بوتان با هیچ خطایی ظاهر نشود مطمئنا این

موضوع فقط حساسیت شما را تحریک کرده و شما به جهت پیشگیری از بوجود آمدن مشکالت

در آینده به دنبال پیدا کردن دلیل این موضوع میباشید.



قبل از هر اقدامی اگر پکیج بوتان شما مرتب خاموش و روشن شده و در ضمن هیچ خطایی جهت

شناسایی مشکل ظاهر نمیشود به ترتیب موارد زیر را بررسی کنید :

دریچه پالستیکی اطراف دودکش را باز کنید

یک بار دودکش را از پکیج جدا کرده و ریست کنید

یون تشخیص شعله را بررسی کنید و دقت نمایید که فاصله استاندارد تا برنر داشته باشه

فشار گاز ورودی به شیر کنترل گاز و همین طور خروجی از شیر کنترل گاز را با دستگاه

فشارسنج میلی بار چک کنید .

سنسور حرارتی پکیج بوتان را با سنسور جدید تعویض کرده و مجددا پکیج را تست کنید .

پرشر سوئیچ هوا و مجموعه فن را بررسی نمایید .

باید دقت نمایید اگر روشن و خاموش شدن پکیج بوتان فقط در حالت آب مصرفی به مشکل خورده

است ولی در عوض شوفاژ ها کامال گرم میباشند و در حالت زمستان مشعل خاموش و روشن

نمی شود به احتمال قوی مبدل حرارتی رسوب گرفته است و میبایست توسط تعمیرکار جرمگیری

از مبدل ثانویه و گاها مبدل حرارتی اصلی انجام شود     .

اگر آب مصرفی گرم میباشد ولی زمانی که پکیج روی حالت زمستانه قرار میدهیم شوفاژ ها به

درستی گرم نمیشوند به احتمال قوی مشکل از بسته بودن مسیر گردش آب سیستم میباشد که به

موارد زیر مربوط میشود :

بسته بودن شیرهای رفت و برگشت زیر پکیج

بسته بودن شیرهای باال و پایین رادیاتورها

گرفتگی توری صافی برنجی برگشت

هوا گرفتن سیستم و رادیاتورها

مهمترین دلیل خاموش و روشن شدن مداوم پکیج دیواری

در واقع برای اینکه دلیل اصلی خاموش و روشن شدن پکیج را پیدا کنیم باید چند نکته را با دقت

بررسی کنید :

اول اینکه آیا مسئله خاموش و روشن شدن باعث وجود مشکل در عملکرد پکیج شده است یا خیر

؟ به عنوان مثال در صورتی که آب مصرفی را باز کنید و پکیج مکرر خاموش و روشن شود

مطمئنا این موضوع باعث سرد و گرم شدن آب مصرفی خواهد شد و یا حتی اگر فاصله بین

روشن شدن و خاموش شدن شعله پکیج خیلی کوتاه شود قطعا باعث گرم نشدن آب مصرفی

می شود .



پس ما نتیجه میگیریم در صورتی که فاصله زمانی روشن شدن و خاموش شدن شعله پکیج کوتاه

باشد باعث عدم عملکرد صحیح پکیج خواهد شد و معموال دلیل اصلی این مشکل به تنظیم نبودن

شعله پکیج و همچنین عدم تامین اکسیژن جهت احتراق برمیگردد و جهت رفع مشکل میبایست

ابتدا کمی (به اندازه یک میلیمتر) پیچ پالستیکی روی شیر کنترل گاز را در جهت عقربه های

ساعت بچرخانید و سپس دریچه های پالستیکی اطراف دودکش را باز کرده و کنار بگذارید و در

مواقعی نیز الزم است فلنچ دور دودکش را باز کرده و کنار بگذارید .

اگر مشکل کنونی پکیج دیواری شما به این صورت است که ابتدا آب مصرفی گرم شده ولی پس

از دقایقی متوجه می شوید که آب سرد میشود و این روند همچنان ادامه پیدا میکند .

و هنگامی که برای چک کردن عملکرد دستگاه آب مصرفی را باز کرده و خودتان روبروی پکیج

ایستاده اید متوجه میشوید در زمان باز بودن آبگرم شعله دستگاه به صورت متناوب خاموش و

روشن می شود (در واقع برای فهمیدن خاموش و روشن شدن شعله هم میتونید با دقت گوش کنید و

صدای جرقه و روشن شدن شعله را خواهید شنید و راه بعدی اینکه با روشن شدن شعله روی پانل

پکیج معموال عالمتی مشخص می شود که به ما نشان می دهد که االن شعله روشن است، این

عالمت در پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل آنالوگ با روشن شدن چراغ نارنجی یا زرد رنگ

می باشد و در پکیج های دیجیتال ایران رادیاتور با مشخص شدن آیکون شعله روی نمایشگر

مشخص می شود) در این صورت و در اکثر مواقع اگر خوب دقت کنید ممکنه در حین کارکرد

دستگاه برای لحظاتی چراغ 70 چشمک بزند (البته چون آبگرم باز است چشمک زدن کوتاه

می باشد و باید دقت شود) این مشکل احتماال دلیل روشن و خاموش شدن پکیج رسوب گرفتن مبدل

ثانویه و یا آب دزدی از قسمت بایپاس و فنر سوپاپ می باشد.

رسوب داشتن مبدل ثانویه چگونه باعث روشن و خاموش شدن
پکیج می شود؟

همانطور که میدانید آب مصرفی در پکیج به صورت غیر مستقیم گرم می شود، این یعنی چی؟

در داخل دستگاه شوفاژ دیواری آبی وجود دارد، این همان آبی هست که روی عقربه فشار بار

اندازه گیری مقدار آن نشان داده می شود، و زمانی که فشار این آب که باید همیشه حدود 1/5 بار

باشد کم شود شما میبایست از طریق شیر پرکن اقدام به تنظیم فشار آب داخل پکیج نمایید، در واقع

در دستگاه شوفاژ دیواری آبی که داخل مبدل حرارتی اصلی و به صورت مستقیم گرم می شود

همین آب داخل سیستم می باشد.

این آب پس از گرم شدن و بوسیله پمپ سیرکوالسیون به گردش در آمده و به مبدل ثانویه می رود،

همانطور که از نامش پیداست مبدل یعنی تبدیل کننده و همانطور که در مبدل اصلی مبدل این

قطعه وظیفه تبدیل حرارت شعله به آب را دارد در واقع به این نوع هیت اکسچنجر مبدل گاز به



آب نیز می گویند و همچنین در مبدل ثانویه که وظیفه آن تبدیل حرارت آب گرم شده در مبدل

اصلی به آب مصرفی می باشد مبدل ثانویه را نیز مبدل آب به آب می نامند، چون وظیفه آن تبدیل

حرارت آب داخل سیستم که گرم شده به آب مصرفی می باشد .

حاال به نظر شما اگر داخل مبدل ثانویه رسوب گرفته باشد چه اتفاقی می افتد؟ 

همانطور که گفتم مبدل ثانویه دو قسمت دارد یکی سمت آب سیستم گرم شده و یکی سمت آب

مصرفی سرد میباشد، الیه مابین این دو قسمت برای اینکه بازدهی خوبی داشته باشد از ورق

نازکی تشکیل شده است، در واقع اگر در قسمت آب مصرفی رسوب جمع شود باعث کم شدن

فشار آب گرم خواهد شد.

ولی اگر در قسمت آب سیستم رسوب جمع شود باعث میشه مسیر گردش آب کمی بسته بشه و

پمپ سیرکوالسیون نتواند آب را به صورت صحیح به گردش در آورد و به همین خاطر وقتی

شعله روشن است و آب به درستی داخل مبدل حرارتی نچرخد باعث باال رفتن دمای مبدل می شود

و اینجاست که ترموستات و یا سنسور حرارتی برای اینکه به مبدل آسیب نرسد برای لحظاتی

شعله را قطع می کنند و پس از پایین آمدن دما که معموال به سرعت انجام می شود شعله را وصل

می کند،

این خاموش شدن به خاطر باال رفتن دما و روشن شدن شعله معموال در هنگام باز بودن آب

مصرفی مکررًا اتفاق می افتد و برای رفع مشکل باید مبدل ثانویه باز شود و رسوب زدایی شود

در این حالت تفسیر روشن و خاموش شدن پکیج بدین صورت است : در واقع با باز کردن آب

مصرفی و روشن شدن شعله عملکرد دستگاه به صورت نرمال میباشد ولی به خاطر رسوب

داشتن مبدل ثانویه درجه حرارت به خاطر مشکل در عدم گردش صحیح آب در مدار سیستم باال

رفته و سنسور حرارتی فرمان قطع شعله را به خاطر آسیب نرسیدن به مبدل حرارتی میدهد و پس

از چند ثانیه مجدد شعله روشن شده و این موضوع مدام تکرار میشود و آب مصرفی نیز همچنان

سرد و گرم میشود .

برای رفع این مشکل باید مبدل ثانویه را باز کنید و جرمگیری نمایید .

(لطفا ابتدا این مقاله را تا پایان مطالعه کنید و بعد از این اگر تمایل داشتید رسوب زدایی مبدل

ثانویه پکیج را یاد بگیرید به این لینک مراجعه کنید) 

دلیل اصلی خاموش و روشن شدن شعله پکیج در فصل زمستان

https://pakegkar.com/degradation-degradation-iran-radiator/


در فصل سرد زمستان با توجه به اینکه سرما باعث یخ زدن خطوط لوله های انتقال گاز از

پاالیشگاه تا شهر میشود ،به همین دلیل است که در فصل زمستان تا اندازه ای افت فشار گاز را

شاهد هستیم . این افت فشار گاز باعث میشه وقتی شعله پکیج روشن میشود درست روی یون قرار

نگرفته و یون تشخیص شعله متوجه وجود شعله نشده و به همین خاطر برد فرمان قطع شعله را

میدهد و سپس بعد از چند لحظه دوباره این اتفاق میافتد و تا سه و یا چهار مرتبه این خاموش و

روشن شدن اگر ادامه پیدا کند برد کنترل فرمان قطع عملکرد را میدهد و چراغ قرمز ثابت خواهد

شد .

برای رفع این مشکل همانطور که در توضیحات گفتم باید پیچ پالستیکی شیر کنترل گاز را به

اندازه یک تا دو میلیمتر در جهت عقربه ساعت بچرخانید و یا اینکه با باز کردن درب محفظه

احتراق جای میله یون تشخیص شعله را کمی تغییر دهید .

مدت زمان روشن و خاموش شدن پکیج

در واقع همونطور که عرض کردم مدت زمان روشن و خاموش شدن پکیج بستگی به تنظیم

ولومی که روی برد کنترل به همین منظور تعبیه شده است دارد و شما میتوانید زمان آن را کم یا

زیاد کنید . برای پیدا کردن این قسمت معموال روی درب برد کنترل دریچه ای دارد که با درپوش

الستیکی بسته میباشد ، این دریچه را شرکت های تولید کننده برای اینکه الزم نباشد جهت تنظیم

این قسمت حتما قاب برد باز شود قرار داده اند . با باز کردن این درپوش الستیکی شما قسمتی از

برد کنترل را می بینید که روی آن دو عدد پیچ چهارسوی کوچک پالستیکی مشاهده میکنید که

برای چرخاندن آن حتما میبایست از پیچ گوشتی چهارسوی ریز استفاده کنید . این دو پیچ یکی

مدت زمان بین خاموش تا روشن شدن را تنظیم میکند و دیگری برای تنظیم حداکثر شعله و حداقل

شعله میباشد که برای پیدا کردن بهترین حالت پیشنهاد ما آزمون خطاست . در هر صورت با کم و

زیاد کردن یکی از این پیچ ها فاصله زمانی خاموش بودن تا روشن شدن پکیج در زمستان کم و

زیاد خواهد شد .

علت روشن و خاموش شدن پکیج ایساتیس و همچنین علت روشن و خاموش شدن پکیج لورچ و یا

علت خاموش و روشن شدن انواع پکیج دیواری به همین صورته که عرض کردم .

خالصه مقاله علت روشن و خاموش شدن پکیج

در صورت وجود مشکل خاموش و روشن شدن مکرر پکیج و بالطبع سرد و گرم شدن آب

مصرفی پکیج بهتره هر چه سریعتر نسبت به سرویس پکیج دیواری اقدام نمایید، در ادامه مراحل

سرویس پکیج را برای رفع این مشکل را شرح میدم.



قبل از هر اقدامی مبدل ثانویه را رسوب زدایی کنید (برای این منظور آموزش رسوب زدایی

پکیج را مطالعه کنید)

سپس اقدام به سرویس بای پس پکیج نمایید

قدم بعدی تنظیم شعله کوتاه و بلند پکیج هست (برای این منظور هم پیشنهاد میکنم مقاله تنظیم

شعله پکیج را مطالعه کنید)

در نود مواقع مشکل خاموش و روشن شدن پکیج با انجام مراحل فوق حل خواهد شد ولی در

صورت عدم رفع مشکل مراحل زیر را نیز انجام دهید

سرویس یون لیتیوم تشخیص شعله

سرویس مجموعه فن پکیج (برای این منظور مقاله ای که قبال تحت عنوان سرویس فن پکیج

منتشر کردیم را مطالعه کنید)

در نهایت با انجام سرویس کامل پکیج دیواری مشکل به طور قطع برطرف خواهد شد (برای

این منظور پیشنهاد میکنم آموزش سرویس پکیج را مطالعه کنید)

دوستان عزیز برای عضویت در شبکه های اجتماعی سایت پکیج کار روی آیکون هایی که در

ستون سمت چپ �� قرار دارد و به رنگ قرمز هست کلیک کنید

و همچنین برای دانلود کلیه فایل های آموزشی و ویدئوهای منتشر شده به کانال تلگرام ما

بپیوندید ��

تلگرام

در مقاله ای جداگانه به صورت مفصل به علت سرد و گرم شدن آب مصرفی پکیج پرداخته ایم

(الزم به ذکر است که سرد و گرم شدن آب مصرفی چندین دلیل دارد که یکی از آنها رسوب

داشتن مبدل ثانویه می باشد، برای بررسی کلیه دالیل سرد و گرم شدن آب پکیج به لینک فوق

مراجعه کنید)

 

همانطور که در ابتدای این مقاله عرض کردم اولین دلیل روشن و خاموش شدن مداوم پکیج

دیواری تنظیم نبودن فشار گاز پکیج میباشد، برای اینکه به صورت کامل روش تنظیم شعله کوتاه

و بلند پکیج دیواری را یاد بگیرید به لینک فوق مراجعه کنید

https://pakegkar.com/degradation-degradation-iran-radiator/
https://pakegkar.com/gas-pressure-valve/
https://pakegkar.com/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%86-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC/
https://pakegkar.com/service
http://t.me/tamirga110
https://pakegkar.com/cause-cooling-hot-water/


در نهایت اگر ساکن غرب تهران هستید و برای برطرف 

کردن مشکل روشن و خاموش شدن مکرر پکیج به کمک نیاز 

دارید برای استفاده از خدمات شرکت پکیج کار و 

تعمیر پکیج در غرب تهران روی این لینک کلیک کنید 

 

 

 مقاله به زبان انگلیسی در مورد علت خاموش شدن 

بویلر 

تهیه شده توسط شرکت پکیج کار 

تعمیر پکیج ایران رادیاتور

مقاالت آموزشی تنظیم شعله پکیج آموزش پکیج 
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75 دیدگاه ها 

1 مهر 1398 در 7:15 ب.ظ

تعمیر پکیج ایران رادیاتور | آموزش 2019 | تعمیر پکیج ایران رادیاتور گفت:

[…] علت روشن و خاموش شدن پکیج ایران رادیاتور […]

پاسخ

11 فروردین 1399 در 11:59 ب.ظ کمال گفت:

بنده یه پکیج تک مبدل بوتان دارم که مبدل رو به دلیل گرفتگی تعویض کردم و

االن عملکرد دستگاه در حالت اب گرم درسته و مداوم کار میکنه اما برای

گرمایش شوفاژ هر چند ثانیه یک بار خاموش روشن میشه آیا احتمال داره مشکل

از برد دستگاه باشه ؟

پاسخ

12 فروردین 1399 در 4:31 ب.ظ Admin گفت:

سالم

احتماال سنسور مدار گرمایش باید تعویض شود

با توجه به توضیحات شما احتمال خرابی برد صفر میباشد

پاسخ

3 آبان 1400 در 10:14 ق.ظ حسن گفت:

سالم پکیج بوتان رادتورها سرویس شده یه مشکل شاید هم نباشه نمیدونم ایا

باید زمان رفتن به روشن شدن وکارکرد رادتور که گرم باشه باید مدام

https://pakegkar.com/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1/
https://pakegkar.com/
http://yaho.com/


صدای کار کردن پکیج رو بشنویم مثل دوش گرفتن که روشن هست دوم

اینکه چرا شلینگ ورودی اب سرد گرمه زمان دوش گرفتن هم گاهی اوقات

سرد وگرم میشه هواگیری هم کردم درجه یک ونیم هست علت متونه فشار

اب کم باشه ممنونم

پاسخ

4 آبان 1400 در 3:38 ق.ظ Admin گفت:

دوست عزیز بنده متوجه منظور شما نشدم، فقط این را فهمیدم و

عرض کنم که در حالت عادی شیلنگ ورودی آب سرد امکان نداره

گرم شود

پاسخ

26 آبان 1399 در 6:48 ق.ظ محمد زمانی گفت:

سالم

من یک پکیج دو مبدل ایران رادیاتور دارم که روی حالت زمستانه مرتبا خاموش

و روشن می شود و این فاصله با افزایش دمای رادیاتور کمتر شده و در ضمن

درجه فشار هم افزایش می یابد. البته سیم آرت تک رشته نیست. سویچ پرشر

تعویض شده و دو شلنگه میباشد.صدای فن به نظر زیاد است. لطفا راهنمایی کنید.

پاسخ

6 آذر 1399 در 3:18 ق.ظ Admin گفت:

فاصله زمانی خاموش و روشن شدن شعله از روی برد کنترل قابل تنظیم و

تغییر می باشد ولی تا زمانی که در عملکرد دستگاه مشکلی مشاهده نشده

جای نگرانی نیست
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پاسخ

23 دی 1398 در 5:33 ق.ظ محسن گفت:

سالم و عرض ادب

من یه پکیج ایران رادیاتور دارم . مدتی هست که دستگاه برای روشن شدن پنج

بار استارت میزنه . قبًال با استارت اول روشن میشد ولی االن پنجمین استارت

روشن میشه. میشه راهنمایی بفرمایید از چی هست مشکل؟

پاسخ

25 دی 1398 در 1:12 ب.ظ Admin گفت:

همانطور که در توضیحات عرض کردم مشکل در تنظیم نبودن شعله پکیج

میباشد و روش رفع مشکل هم توضیح داده ام .

پاسخ

1 بهمن 1398 در 5:54 ق.ظ Admin گفت:

احتماال فشار گاز به علت فصل زمستان افت پیدا کرده و باید از طریق شیر

کنترل گاز شعله کمی بیشتر شود

پاسخ

13 شهریور 1399 در 0:35 ق.ظ طاهری گفت:

ممنون از لطف بی کران شما. واقعا تو این وضع اقتصادی بهترین کمک هستید.
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پاسخ

16 شهریور 1399 در 3:37 ب.ظ Admin گفت:

لطف دارید

پاسخ

9 مهر 1399 در 2:05 ب.ظ محمدرضا دخانچی گفت:

سالم در زمستان وقتی پکیج روی حالت رادیاتور گذاشته میشود آیا پیچ همه

رادیاتورها باید باز باشد یا میتوان رادیاتور فقط یک اتاق را باز کرد

ممنون

پاسخ

12 مهر 1399 در 6:16 ب.ظ Admin گفت:

حداقل دو یا سه رادیاتور باید باز باشه تا به پمپ فشار نیاد

پاسخ

30 آبان 1399 در 0:05 ق.ظ سعید موحدی گفت:

سالم پکیج ایمرگاس داریم چهار سال کار کرد هیچ مشکلی نداشت اما

سه روزه در حالت تابستانه وقتی آب گرم رو باز میکنم شعله پکیج

هر سه ثانیه روشن و خاموش میشه ولی وقتی تو حالت زمستانه

رادیاتور را روشن میکنم فوری روشن میشه وقتی دمای رادیاتور
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باالی چهل درجه میرسه و بعد آب گرم و باز میکنم شعله روشن میشه

دیگه خاموش نمیشه درست میشه ولی وقتی که آب کامال سرد میشه

دوباره آب رو باز میکنم پکیج هی خاموش روشن میشه باید دوباره

رادیاتور گرم کنم تا آب گرم مصرفی روشن بشه. این مراحل و انجام

دادم ولی مشکل حل نشد

1. مبدل اصلی و ثانویه رو اسید شویی کردم

2. پمپ و باز کردم دیدم سالمه

پاسخ

6 آذر 1399 در 3:02 ق.ظ Admin گفت:

پاسخ داده شد

پاسخ

24 مهر 1399 در 9:51 ب.ظ علی گفت:

با سالم.

بسیار مفید بود.با تشکر

پاسخ

10 آبان 1399 در 1:33 ق.ظ ابراهیم امیری گفت:

سالم پکیج بوتان داریم تو حالت زمستانه روزی دو سه بار کامل پنل خاموش

میشه و پکیج از کار میوفته بعد از چها پنج ثانیه دوباره شروع به کار میکنه

ممنون میشم ایرادشو عرض کنین

متشکر

پاسخ
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18 آبان 1399 در 8:37 ب.ظ Admin گفت:

برد باید تعمیر شود

پاسخ

25 آبان 1399 در 2:43 ب.ظ علی گفت:

سالم وقت بخیر .قربان میخواستم یه کمک از شما بگیرم .من یه پکیج

بوتان مدل اپتیما دارم که اینو کامل دادم رسوب گیری کردن ،از

رادیاتورها تا تمام پمپ فیلتر های خود پکیج رو ،االن آب در حالت

بهداشتی عالیه و خوب کار می کنه اما در حالت شوفاژ آب در

رادیاتورها جریان داره اما حرارت پایینه ،تقرببا ٢٠ تا سی درجه و

خونه سرده، در ضمن پکیج روی درجه اخره و پکیج سه دقیقه به سه

دقیقه حدود چهل ثانیه مشعلش کار می کنه و خاموش میشه

خوده تعمیر کارم میگه باید منتظر باشی تا ارور ،تا بفهمیم چیه!؟به

نظر شما علت از چی می تونه باشه؟

پاسخ

6 آذر 1399 در 3:21 ق.ظ Admin گفت:

مدار شوفاژ را نیز کامل شستشو دهید و صافی برگشت را نیز

چک کنید گرفته نباشه

پاسخ

28 آبان 1399 در 12:11 ب.ظ رحیم گفت:
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با سالم

پكیج بوتان مدل پرال ارورE3نشان دادو بنده با باز كردن پالستیك دریچه هوا كنار

دودكش مشكل حل شد ویكبار دیگر این اتفاق تكرار شد.ایا پالستیك دریچه هوا باید

همیشه باز بماندیا بعداز حل مشكل بسته شود.

پاسخ

6 آذر 1399 در 3:11 ق.ظ Admin گفت:

باید همیشه باز باشد

پاسخ

30 آبان 1399 در 0:12 ق.ظ سعید موحدی گفت:

سالم پکیج ایمرگاس داریم چهار سال کار کرد هیچ مشکلی نداشت اما سه روزه

در حالت تابستانه وقتی آب گرم رو باز میکنم شعله پکیج هر سه ثانیه روشن و

خاموش میشه ولی وقتی تو حالت زمستانه رادیاتور را روشن میکنم فوری روشن

میشه وقتی دمای رادیاتور باالی چهل درجه میرسه و بعد آب گرم و باز میکنم

شعله روشن میشه دیگه خاموش نمیشه درست میشه ولی وقتی که آب کامال سرد

میشه دوباره آب رو باز میکنم پکیج هی خاموش روشن میشه باید دوباره رادیاتور

گرم کنم تا آب گرم مصرفی روشن بشه. این مراحل و انجام دادم ولی مشکل حل

نشد

1. مبدل اصلی و ثانویه رو اسید شویی کردم

2. پمپ و باز کردم دیدم سالمه

پاسخ

6 آذر 1399 در 2:59 ق.ظ Admin گفت:
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دوست عزیز مشکل شما چیزی نیست که خودتون از پسش بر بیاید، بهتره

یه تعمیرکار بیاری

پاسخ

6 اسفند 1399 در 5:10 ب.ظ ابوالفضل گفت:

باسالم.با تشکر میخواستم بدانم پوشش نسوز ایران رادیاتور را از کجا باید

گیر بیارم و حدود قیمتش چنده؟

مدل٢٨٠٠٠

برای ارسال ایمیل عددها را فارسی مینویسه درصورتی که عدد انگلیسی

پاسخ

10 اسفند 1399 در 3:59 ق.ظ Admin گفت:

از فروشندگان معتبر قطعات یدکی پکیج

پاسخ

30 آبان 1399 در 0:18 ق.ظ سعید موحدی گفت:

میشه راهنمایی بکنین مشکل از چیه ممنونم.

پاسخ

6 آذر 1399 در 3:00 ق.ظ Admin گفت:
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بهتره تعمیرکار بیاری، مشکل شما چیزی نیست که خودتون از پسش بر

بیاید

پاسخ

30 آبان 1399 در 0:22 ق.ظ سعید موحدی گفت:

سالم پکیج ایمرگاس داریم چهار سال کار کرد هیچ مشکلی نداشت اما سه روزه

در حالت تابستانه وقتی آب گرم رو باز میکنم شعله پکیج هر سه ثانیه روشن و

خاموش میشه ولی وقتی تو حالت زمستانه رادیاتور را روشن میکنم فوری روشن

میشه وقتی دمای رادیاتور باالی چهل درجه میرسه و بعد آب گرم و باز میکنم

شعله روشن میشه دیگه خاموش نمیشه درست میشه ولی وقتی که آب کامال سرد

میشه دوباره آب رو باز میکنم پکیج هی خاموش روشن میشه باید دوباره رادیاتور

گرم کنم تا آب گرم مصرفی روشن بشه. این مراحل و انجام دادم ولی مشکل حل

نشد

1. مبدل اصلی و ثانویه رو اسید شویی کردم

2. پمپ و باز کردم دیدم سالمه

میشه راهنمایی بکنین مشکل از چیه ممنونم

پاسخ

6 آذر 1399 در 3:00 ق.ظ Admin گفت:

پاسخ داده شد

پاسخ

28 دی 1400 در 10:04 ب.ظ فرزین گفت:

سالم استاد..پکیج رادیاتور خریدم …

هl36ff.۴ سه دیقه روشن میشه دو دیقه خاموش میشه تازه خریدم ۵
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روز نشده..

این عادی هس بعدا مشکلی پیش نیاد استاد؟؟!

پاسخ

5 بهمن 1400 در 10:32 ق.ظ Admin گفت:

نه مشکلی نیست

پاسخ

30 آبان 1399 در 6:03 ق.ظ حسن گفت:

سالم مدتی پیش دوروز بعد از روشن کردن حالت زمستانه اب گرم افت کرد ولی

رادیاتور گرم به مرکز زنگ زدم سرویسکار امد دید گارانتی داره اولش گفتن ولم

شکسته درست شد چند دقیقه بعد گفتن باید رادیات جرم گیری بشه انجام شد گفتن

پمب اب باید تعوی� بشه پمب تعویض شد بعد جن دقیقه گفتن سویچ خرابه گفتم

دوست عزیز پکیج برا خوت چند ماه نیست دارم استفاده میکنم هر چی قطه بود

تعویض کردی بعدم میگه شرکت میده شما چرا نااراختی ٣٢٠ هزارم گرفتن رفتن

خواهشن بارها تماس گرفتم میرفت رو منشی نتونستم بالخره اطالع بدم بعد دو

روز باز همون اتفاق افتاد پکیج خاموش شد خوهشن پیگیری گنید

پاسخ

6 آذر 1399 در 2:57 ق.ظ Admin گفت:

دوست عزیز از هر جا تعمیرکار درخواست کردی همونجا پیگیری کنید

پاسخ
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3 دی 1399 در 11:08 ب.ظ یوسف بنیادی گفت:

سالم

پکیج ایران رادیاتور دارم

وقتی شیر آبگرم حمام رو باز میکنم مشعل خاموش میشه.

علتش چیه قربان؟

09156260073

پاسخ

6 دی 1399 در 4:16 ق.ظ Admin گفت:

پاسخ داده شد. خرابی فلوسویچ و فلومتر. سنسور آب مصرفی.

و

..

پاسخ

30 آبان 1399 در 6:08 ق.ظ حسن گفت:

من منتظر جوابم به چند تا از سرویسگارا توضیح دادم قبول نکردن کار ایشونو

فقط تونسته بپیچونه.خواهشن پیگری کنید

پاسخ

6 آذر 1399 در 2:58 ق.ظ Admin گفت:

دوست عزیز ما کار گارانتی قبول نمی کنیم

پاسخ
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8 آذر 1399 در 7:24 ب.ظ بابک مهدوی گفت:

خدا خیرتون بده خدا پدر مادرتون رو بیامورزه

پاسخ

22 آذر 1399 در 2:21 ق.ظ جواد گفت:

سالم

l36ff پکیج ایران رادیاتور مدل

در حالت زمستانه

حدودا 15 دقیقه روشنه و 3 یا 4 دقیقه خاموش

آیا طبیعیه؟

پاسخ

24 آذر 1399 در 3:15 ب.ظ Admin گفت:

پاسخ داده شد

پاسخ

22 آذر 1399 در 9:11 ق.ظ جواد گفت:

سالم

l36ff پکیج ایران رادیاتور مدل

در حالت زمستانه حدودا 15 دقیقه روشنه و 3 یا 4 دقیقه خاموش

آیا طبیعیه؟

پاسخ
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24 آذر 1399 در 3:13 ب.ظ Admin گفت:

بله ولی روی برد قسمتی هست برای تنظیم این مدت زمان خاموش و روشن

شدن که تنظیم آن کار شما نیست

پاسخ

30 دی 1399 در 8:49 ق.ظ مهدی گفت:

با سالم

پکیج ایران رادیاتور مدلk24ff دارم. از مدتی قبل متوجه شدم سیستم شوفاژش

وقتی شعله روشن میشه دما در عرض یک دقیقه ده درجه باال میره بعد شعله

خاموش و در عرض یک دقیقه دما پایین میاد و دوباره شعله روشن میشه . یعنی

ntc . هر دو دقیقه روشن و خاموش میشه .آب گرم مصرفی این مشکل رو نداره

آب گرم و شوفاژ رو جابجا کردم بازم مشکل هست . مبدلها رو هم دو ماه پیش

شستشو دادم . مشکل از کجاست که دما اینقدر زود باالو پایین میشه .؟

پاسخ

7 بهمن 1399 در 1:28 ب.ظ Admin گفت:

گرفتگی در مدار گرمایش

پاسخ

19 مهر 1400 در 7:39 ب.ظ حسین گفت:

باسالم

گکیج نیوایساتیس وقتی روی حالت زمستانه روشن میشه. اگه دمای
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رادیاتور رو تاچهل وپنج درجه زیادکنیم. هرچند ثانیه بزور مداوم پکیج

خاموش روشن میشه. ولی دمای باالی پنجاه درجه تنظیم میکنم مشکل رفع

میشه. علت چی میتونه باشه. که دمازیر پنجاه درجه پکیج مداوم روشن وبعد

چندثانیه خاموش میشه؟!!؟ . ممنون

پاسخ

27 مهر 1400 در 0:51 ق.ظ Admin گفت:

سنسور حرارتی مشکل دارد

پاسخ

28 بهمن 1399 در 1:46 ب.ظ سعید گفت:

با تشکر از آموزش خوبتون بنده مشکل آب گرم مصرفی و خاموش و روشن شدن

پکیج بوتان رو داشتم که خطایی نمایش نمیداد و با جرم گیری مبدل ثانویه مشکل

برطرف شد.

موفق و پایدار باشید انشاءاهللا

پاسخ

28 بهمن 1399 در 2:16 ب.ظ سید حسن موسوی گفت:

سالم

ممنون از پاسختون

بنده تازه ساکن خانه جدید شدم و پکیج newwarm دارم فقط مشکل اینه که مرتب

پیکج خاموش و روشن میشه آیا مشکلی هست؟ ممنون

https://pakegkar.com/


پاسخ

2 اسفند 1399 در 5:18 ب.ظ Admin گفت:

رسوب آب و زیاد بودن شعله و…

پاسخ

12 فروردین 1400 در 2:52 ب.ظ منصوری گفت:

ممنون با استفاده از توضیحات شما مشکل پکیج خونمون رو رفع کردم

خیلی عالی توضیح دادین

پاسخ

20 فروردین 1400 در 0:26 ق.ظ محمد مصطفایی گفت:

سالم خدمت دوستان پکیج بوتان بدون فن در حال باز کردن شیر اب مصرفی

صدای شبیه لرزش در قصمت محفضه مشعل و مبدل روی مشعل به گوش میرسه

و بعد از چند ثانیه شعله خاموش میشه و مجدد روشن میشه ممنونم اگه بگین

مشکل چیه

پاسخ

21 فروردین 1400 در 6:37 ب.ظ Admin گفت:

رسوب در مبدل و یا بایپاس

پکیج نیاز به سرویس دارد
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پاسخ

26 فروردین 1400 در 2:17 ق.ظ سمیه گفت:

سالم پکیج بوتان داریم درحالت طبیعی کار میکرد من پیچ مخصوص ب

شوفاژرو خاموش کردم و بعدش چراغش بطور مداوم روشن خاموش میشد ب

حالت قبل برگردوندم ینی روی کمترین درجه قرار دادم درست شد ایا مشکلیه؟

پاسخ

30 فروردین 1400 در 1:39 ب.ظ Admin گفت:

احتماال مشکل خاصی ندارد

پاسخ

26 فروردین 1400 در 2:18 ق.ظ سارا گفت:

سالم پکیج بوتان داریم درحالت طبیعی کار میکرد من پیچ مخصوص ب

شوفاژرو خاموش کردم و بعدش چراغش بطور مداوم روشن خاموش میشد ب

حالت قبل برگردوندم ینی روی کمترین درجه قرار دادم درست شد ایا مشکلیه؟

پاسخ

30 فروردین 1400 در 1:38 ب.ظ Admin گفت:

خیر تا جایی که من فهمیدم مشکل خاصی نداره

پاسخ
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8 خرداد 1400 در 5:29 ب.ظ فرهاد گفت:

سالم وقت بخیر

پکیج ایران رادیاتور دارم که وقتی اب گرم استفاده میکنیم

اب مدام سرد و گرم میشه پیکیج شعله خاموش میشه و ارور ٧٠ چشمک میزنه و

دوباره شعله روشن میشه و شروع به کار  میکنه – همینطور تکرار میشه

ممنون میشم بفرمایید مشکل از کجا هستش ��

پاسخ

31 خرداد 1400 در 4:20 ق.ظ Admin گفت:

رسوب داشتن مبدل ثانویه و وجود اشکال در شیرسه راهی و زیاد بودن

شعله

پاسخ

12 مرداد 1400 در 1:01 ب.ظ بیات گفت:

باسالم و روز بخیر

کالداونیزیا تک مبدل دارم

مدتی بعد از حدود ٢٠ استفاده از آب گرم،پکیج شروع به روشن و خاموش شدن

متناوب میکند و این مسأله مشکل تامین آبگرم حمام را ایجاد کرده است.در یک

دقیقه دوسه بار روشن و خاموش میشود و..

تعمیرکار آمد با یه دستگاهی بازدید کرد و گفت فشار ورودی گاز کم است و آنرا

با ارقامی که دستگاه نشان میداد افزایش داد.دریچه هواکش باالی پکیج را باز کرد

ولی دستگاه درست نشده است.

این وضعیت حتی در وضعیت زمستانی هم تکرار میشود.

ممنون از توضیحات شما بزرگوار

http://tiktakco.com/
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پاسخ

22 مرداد 1400 در 3:24 ق.ظ Admin گفت:

روشن و خاموش شدن مداوم پکیج دالیل زیادی میتونه داشته باشد و فقط

نیازمند بازدید تعمیرکار متخصص می باشد. بهتره از همون تعمیرکار قبلی

بخواهید مراجعه کند و موارد دیگر از جمله رسوب داشتن مبدل حرارتی و

تنظیم نبودن شعله را نیز مجدد بررسی کند

پاسخ

30 مهر 1400 در 0:12 ق.ظ اشرفي گفت:

با سالم پكیج گلدیران پرستیژ دارم از وقتي گذاشتمش تو فصل سرما دستگاه

روشن مي شه بعد مدتي با صداي تق تق ریزي خاموش و بعد تكرار دو و سه بار

این حالت دستگاه اررور یك مي دهد ممنون از راهنمایي

پاسخ

1 آبان 1400 در 12:02 ب.ظ Admin گفت:

پکیج جوش میاره و ممکنه رسوب داشته باشد

پاسخ

17 آبان 1400 در 9:54 ق.ظ علیرضا گفت:
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سالم پکیج باکسی گرم ایران داریم و توحالت زمستانه روزی یک یا دو دفعه

پکیج خود به خود ریست میشه و دوباره شروع به کار میکنه کال پکیج خاموش

میشه بالفاصله دوباره روشن میشه ممنون میشم راهنمایی کنید چیکارکنم .

پاسخ

19 آبان 1400 در 8:52 ب.ظ Admin گفت:

دالیل زیادی میتونه داشته باشد و حتما باید توسط تعمیرکار بررسی شود

پاسخ

21 آذر 1400 در 4:56 ب.ظ محمد گفت:

بسیار عالی و مفید بود ممنون ازشما

پاسخ

6 دی 1400 در 5:17 ب.ظ فرزاد گفت:

با سالم

شوفاژ ایران رائیاتور مدل 22ff هست وقتی دما روی آخرین درجه گرمایش

شوفاژ هست مشعل وشن میشه و دما تا 80 درجه باال میره و بعد مشعل خاموش

میشه و دما تا 20 درجه پائین میاد و و اینجا مجددا مشعل روشن میشه و دما رو

باال می ره اشکال کار اینه که شوفاژ اصال خوب گرم نمیکنه و دقت کردم انگار

امسال اینطوری شده ممنون میشم راهنمایی کنید.

پاسخ
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7 دی 1400 در 7:59 ق.ظ Admin گفت:

باید توسط تعمیرکار بررسی شود

پاسخ

20 دی 1400 در 0:38 ق.ظ فرهاد گفت:

سالم. پکیج بوتان اپتیما ٢۴٠٠٠ دارم. پیچ تنظیم گرمای رادیاتور را

تا حدود یک سوم درجه بندی بگذارم مشعل هر ۴-۵ دقیقه حدود ۵٠

ثانیه کار می کند و حداکثر دما حدود ۶٠ درجه است. ولی اگر پیچ

تنظیم را فقط یک میلیمتر بیشتر بچرخانم مدت روشن بودن شعله به

حدود ٧-8 دقیقه میرسد! و رادیاتورها هم تبدیل به جهنم می شوند!

ضمن اینکه عقربه دماسنج همچنان بیشتر از ۶٠ درجه باال نمیرود.

در حالی که یقینا دمای آب درون رادیاتورها باالی ٨٠ درجه است.

تمام لوله کشی رفت و برگشت رادیاتورها نو می باشند (حدود یک

ماه) و خود پکیج را نیز تا کنون ٣ تعمیرکار مختلف دیده اند. اما

همچنان مشکل برطرف نشده. رادیاتورها نیز کامال شسته و تمیز

هستند. لطفا راهنمایی بفرمایید. پکیج در تراس نصب می باشد. با

سپاس. فرهاد از همدان

پاسخ

21 دی 1400 در 0:30 ق.ظ Admin گفت:

سنسور حرارتی تعویض شده؟

پاسخ
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25 دی 1400 در 10:41 ب.ظ فرهاد گفت:

سالم. بله. تعویض شده. واقعا مستاصل شدم… ظاهرا

هیچ کس بلد نیست این مشکلو حل کنه!

27 دی 1400 در 4:53 ب.ظ فرهاد گفت:

سالم. بله. تعویض شده. واقعا مستاصل شدم… ظاهرا هیچ کس بلد نیست این

مشکلو حل کنه!

پاسخ

16 بهمن 1400 در 8:54 ق.ظ رزیتا گفت:

سالم.ممنون بابت توضیحات کاملتون.پکیج لورچ داریم و شش ساله درست کار

میکنه ولی از همون اول صدای دایم روشن و خاموش شدنش روی اعصاب

بود.خدا رو شکر پکیج توی تراس هست و در رو میبندم صدا نمیاد.آیا دلیل باال

بودن قبض برق منزل ما میتونه پکیج باشه؟؟؟؟مصرف لوازم برقی ما با خونه

بابا و خونه داداشم یکیه ولی ما که پکیج داریم قبض برقمون خیلی زیاد میاد

پاسخ

21 بهمن 1400 در 3:02 ب.ظ Admin گفت:

خیر. آنقدر در هزینه برق تاثیر ندارد

پاسخ
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وب  سایتایمیل *نام *

دیدگاهتان را بنویسید

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

دیدگاه *

 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

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


حدود ١٠ سال میباشد توانسته ایم

سطح اطمینان مشتریان خود را از

همیشه بیشتر کرده و پاسخ گوی

مناسب نیازشان در هر زمان باشیم.

© تمامی حقوق برای تعمیرات ایران رادیاتور (پکیج کار) محفوظ است.


