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علت صدای بلند پکیج ایران رادیاتور

امروز میخوام علت صدای زیاد پکیج ایران رادیاتور را با هم بررسی کنیم و ببینیم دالیل زوزه کشیدن پکیج و یا شنیدن صداهای عجیب از پکیج دیواری چه

می باشد. {لطفا ابتدا این مطلب را کامل مطالعه کنید سپس در صورت تمایل روی لینک های قرار داده شده کلیک کنید}

�💥👈� دوستان عزیزم پیشنهاد میکنم بعد از مطالعه این مقاله حتما و حتما به مقاله اگر در عیب یابی پکیج مشکل دارید حتما به لینک نحوه تشخیص

عیب در انواع پکیج شوفاژ دیواری مراجعه کنید و تا به صورت گام به گام روش عیب یابی و رفع عیب انواع شوفاژ دیواری را که در این مقاله توضیح دادیم

را یاد بگیرید �💥💢�

( همراهان گرامی اگر جهت رفع صدای بلند پکیج به دنبال مرکزی جهت تعمیرکار پکیج ایران رادیاتور هستید به این لینک مراجعه کنید ) 

مشاهده سایر مقاالت ما در زمینه آموزش تعمیرات پکیج ایران رادیاتور

خالصه ای از مطلب را به صورت ویدئو آماده کرده ایم ولی برای اینکه اطالعات کاملی در رابطه با مشکل صدای پکیج کسب کنید پیشنهاد میکنم مطلب را

نیز تا انتها مطالعه نمایید .

 

علت صدای زیاد پکیج ایران رادیاتور
اولین نکته ای که باید در مورد پیدا کردن دالیل صداهای پکیج ایران رادیاتور بررسی کنیم این است که آیا صدا دادن پکیج همزمان با تغییراتی که در پکیج

دیواری اعمال کردید شروع شده یا خیر؟ 

لطفا برای راهنمایی تلفنی فقط در ساعات اداری تماس بگیرید،

ولی جهت ارائه آدرس تعمیر پکیج در هر ساعتی میتونید با ما

ارتباط برقرار کنید

برای ارائه آدرس جهت اعزام فوری تعمیرکار در شهر تهران

با شماره زیر تماس بگیرید و یا روی آن کلیک نمایید

09123046539

 

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

درخواست فوری تعمیرکار

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

جستجو کنید ...
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به عنوان مثال ممکنه دستگاه در حالت تابستانی به خوبی کار میکرده ولی زمانی که اقدام به تغییر فصل به زمستانی دادید پکیج شروع به صدا کردن افتاده 

اگر همین طوره که عرض کردم باید مشکل را در عدم گردش صحیح آب در مدار شوفاژ بررسی کنید و معموال به خاطر دالیل زیر میباشد : 

بسته بودن شیرهای رفت و برگشت رادیاتور که زیر پکیج قرار دارند ( در حالت زمستانی تمام شیرهایی که زیر پکیج قرار گرفته باید باز باشد یعنی دسته شیر

در امتداد لوله قرار گرفته باشد)

بسته بودن شیرهای رادیاتورها 

کثیف بودن توری صافی برنجی برگشت 

در پکیج های تک مبدل معیوب بودن پمپ سیرکوالسیون

خرابی روتور پمپ یکی از دالیل صدای پکیج ایران رادیاتور است

دقت کنید اگر صدای پکیج با شروع به کار پمپ آغاز می شود مشکل از خرابی روتور یا محور اصلی پمپ پکیج می باشد که می بایست تعویض شود.

یکی دیگر از موضوعاتی که باید به آن دقت کنید این است که پس از ریست عملکرد پکیج تا کجا صورت می گیرد و پکیج صدا می دهد. 

به عنوان مثال اگر پس از ریست بالفاصله با روشن شدن فن صدای پکیج نیز شروع می شود باید مشکل را در فن پکیج جستجو کنید. 

یکی از عمده ترین دالیل صدا دادن فن پکیج کثیف شدن پروانه آن میباشد که باعث میشه پروانه فن از تراز خارج شده و هنگام چرخش به بدنه فن گیر کنه و

صدا بده، برای رفع این مشکل باید فن باز بشه و پروانه اون اون شسته بشه 

البته اگر می خواهید خودتون اینکارو انجام بدید و از پس باز کردن و شستشوی پروانه فن برنمیاید به این طریق عمل کنید : 

درب محفظه احتراق را باز کرده و وقتی فن را مشاهده کردید با یک آچار شروع کنید چندین ضربه به بدنه فن و پروانه آن بزنید و سپس دستگاه را ریست کنید

و این کار را تا قطع کامل صدا ادامه دهید. با این کار گرد و غباری که به پروانه فن چسبیده باز شده و با روشن کردن فن از طریق دودکش به بیرون پرتاب

می شود.

اگر هنوز آموزش زمستانی کردن پکیج ایران رادیاتور یاد نگرفته اید این مطلب را مطالعه کنید .

ولی اگر بعد از ریست پکیج (در حالت زمستان) پکیج بدون صدا شروع به کار می کند و بعد از روشن شدن شعله یکدفعه شروع به صدا کرده و عملکرد آن

قطع می شود و مطمئنا ارور می دهد به خاطر بسته بودن مسیر گردش آب می باشد که توضیح دادم.

نکته بعدی که باید به آن دقت کنید این است که آیا بروز صدای پکیج باعث مختل شدن عملکرد پکیج شده است و یا خیر با وجود صدا پکیج به صورت صحیح

کار خود را انجام می دهد؟ 

اگر با توجه به صدایی که شنیده می شود پکیج نیز به کار خود ادامه می دهد بدون مشکل ممکنه به خاطر از تراز خارج شدن پکیج و یا به لرزه افتادن فن باشد

که در این حالت میتونید خودتون با الستیک تیوپ لرزه گیری انجام بدید.

اگر مبدل ثانویه پکیج ایران رادیاتور رسوب گرفته باشد و یا سوپاپ فنر بایپاس نیز رسوب گرفته باشد باعث بروز این مشکل خواهد شد.

ممکنه گاهی هنگام روشن شدن اولیه پکیج ایران رادیاتور صدای انفجاری شنیده بشه که در این حالت باید فاصله چینی جرقه زن را تنظیم کنید و یا اینکه با یک

مسواک اطراف آن را تمیز کنید.

گاهی نیز منظور از صدای پکیج صدای چرخش آب در رادیاتورها می باشد که در این صورت می بایست شیر ورودی هر رادیاتوری که صدا می دهد را کامل

باز کرده و کم کم شروع به بستن کنید و هر جا صدا قطع شد همونجا بزارید باشه.

خرید پکیج کارکرده و دست دوم

نمایندگی تعمیرات پکیج شاپه در تهران

نمایندگی پکیج ایرتور

تعمیر پکیج مرکوری در تهران

جستجوجستجو …
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ولی در نهایت برای رفع صدا و همچنین رفع مشکل هوا گرفتن مکرر رادیاتورها می بایست مخلوط یک لیتر ضد یخ اتوموبیل را با یک استکان مایع ظرفشویی

داخل سیستم رادیاتورها تزریق نمایید، با انجام این کار عالوه بر رفع مشکالت ذکر شده راندمان پکیج را افزایش داده و همینطور باعث جلوگیری از تشکیل

رسوب در پکیج خواهید شد و همچنین در فصل زمستان و یخبندان در صورتی که پکیج در تراس نصب هست دیگه الزم نیست نگران یخ زدن پکیج و لوله ها

باشید چون ضد یخ با خاصیت خود باعث یخ نزدن آب تو لوله ها می شود.

علت صدای پکیج ایران رادیاتور یکی از سواالتی هست که معموال مصرف کنندگان محصوالت ایران رادیاتور به دنبال پیدا کردن جواب آن هستند

یکی از مهمترین دالیل شنیدن صدا از پکیج وجود رسوب در مبدل ثانویه میباشد که جهت رفع این مشکل پیشنهاد میکنم مطلب جامعی که قبال در زمینه رسوب

زدایی تصویری پکیج ایران رادیاتور منتشر کردیم را مطالعه نمایید .

معموال علت صدای زیاد پکیج ایران رادیاتور به چند دلیل بوجود می آید :

اولین و بارزترین علت صدای پکیج ایران رادیاتور وجود رسوب در مبدل ثانویه و گرفتن  صافی برگشت میباشد

دومین علت صدای پکیج ایران رادیاتور لرزش فن پکیج میباشد که این مشکل را خودتون میتوانید با صداگیری فن از طریق گذاشتن الستیک در قسمت

هایی که لرزش دارد برطرف کنید

 وجود هوا در مسیر رادیاتورها

نا صاف بودن پکیج

گرفتگی صافی برگشت پکیج

 

 اگر مشکل گرم نشدن تعدادی از رادیاتورها را دارید و از عمر پکیج شما بیشتر از 7 سال میگذرد به احتمال قوی مدار سیستم شوفاژ رسوب گرفته است که

جهت رفع مشکل پیشنهاد میکنم مطلبی را که قبال تحت عنوان آموزش جرم زدایی رادیاتور شوفاز منتشر کردیم را مطالعه نمایید .

 

و در نهایت جهت عیب یابی دقیق باید با دقت گوش داد و بررسی کرد که دقیقا صدا از کدام قسمت پکیج به گوش می رسد و سپس نسبت به رفع آن اقدام شود..

 Boiler too much noise

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

تعمیرات پکیج ایران رادیاتور 

مقاالت آموزشی آموزش پکیج 



تعرفه تعمیرات پکیج 
قبلی

نمایندگی ایران رادیاتور تهرانسر
بعدی



نوشته های مرتبط ...
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 , (کدهای خطا)مقاالت آموزشیعیب یابی پکیج

16 دیدگاه ها 

25 آبان 1398 در 4:27 ق.ظ علی گفت:

ممنونم بابت مطالب خوبتون

پاسخ

3 آذر 1398 در 4:03 ب.ظ آرزو یزدانی گفت:

مشکلم را با راهنمایی شما حل کردم . واقعا سپاسگزارم

پاسخ

8 آذر 1398 در 8:24 ب.ظ ناشناس گفت:

مرسی که به فکر مردمی

پاسخ

10 آذر 1399 در 8:11 ب.ظ محمد گفت:

سالم خسته نباشید 

این پکیج ما همه کارکردش خوبه فقط زمانیکه میخواد شعله رو خاموش کنه به قاعده چند ثانیه زوزه می کشه و وقتی شعله خاموش میشه اون

چند ثانیه که فن روشن هست دیگه صدای اضافی نداره 

ممنون میشم راهنمایی کنید 

الزم به ذکره پمپ اب و فن سالمن و صدا نمیدن و شیرهای رادیات هارو هم بررسی کردم بازن و گرمن و اب گرم مصرفی هم در حد نرمال

گرم میشه و فقط از زمانیکه شوفاژاش روشن کردیم این صدارو میده 

از راهنماییتون متشکرم

پاسخ

13 آذر 1399 در 4:15 ب.ظ Admin گفت:

احتماال در قسمت بایپاس رسوب دارد

پاسخ

7 اسفند 1399 در 2:27 ب.ظ رضاهمتی گفت:

پکیچ ما موقعی که شیر آب مصرفی رو باز می کنیم صدا میده رو رادیاتور که گرمایش از کف می باشد هیچ مشکلی نداره . ممنونم میشم

راهنمایی بفرمایید .

پاسخ

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/
https://pakegkar.com/education-repair/
http://nadaram/
https://pakegkar.com/


10 اسفند 1399 در 3:59 ق.ظ Admin گفت:

رسوب داشتن مبدل ثانویه و بایپاس

پاسخ

28 اسفند 1399 در 2:09 ق.ظ ایرانی گفت:

سالم پکیج ما گاهی زوزه میکشه .رادیاتور نداریم هواساز داریم .علت چیه ؟آیا اورژانسی باید برطرف بشه؟

پاسخ

28 اسفند 1399 در 3:42 ق.ظ Admin گفت:

میتونه از رسوب آب باشه و یا بایپاس که باید توسط تعمیرکار بررسی بشه

پاسخ

29 اسفند 1399 در 2:19 ق.ظ ایرانی گفت:

ضمن تشکر .اورژانسی هست یا میشه مدتی مدارا کرد؟ 

در حالت زمستانی هر دو شلینگ رفت و برگشت آب باید داغ باشند؟

پاسخ

24 خرداد 1400 در 0:59 ق.ظ محمد حسن گفت:

با سالم خدا بهتون عمر باعزت بده که رایگان مشکل مردم رو حل میکنید.من کامال مشکلم حل شد با راهنماییتون

پاسخ

24 خرداد 1400 در 1:05 ق.ظ محمد حسن گفت:

من واقعا برام از نظر مالی سخت بود که تعمیرکار بیارم که این صدای عجیب پکیج رو رفع کنه خیلی ممنون با راهنماییتون وجلوگیری از

لرزش فن ویکم تمیزکاری صداش از اولش هم کمتر شد.دعاتون کردم که بفکر ما هام هستین

پاسخ

8 آبان 1400 در 10:03 ق.ظ مهدیه گفت:

سالم پکیج ما نو هست از همون اول زوزه می کشید 

من خودم از صداش خسته میشم 

حتی تو تابستان هم زوزه میکشه حدسم اینه که این زوزه مربوط به فن باشه

پاسخ

https://pakegkar.com/
https://pakegkar.com/


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.

17 آذر 1400 در 1:17 ق.ظ Admin گفت:

شستشوی فن

پاسخ

4 بهمن 1400 در 1:59 ق.ظ حیدر کمندی گفت:

سالم خسته نباشید اتفاقا مشکل پکیج ما هم این بود من خودم دست به آچارم خوبه خودم وقت کردم برسی میکنم ممنون از زحمات شما خدا

خیرتان بدهد

پاسخ

30 مرداد 1401 در 5:18 ب.ظ علیدوست گفت:

سالم زحمات شما درراهنماوتهیه ویدیوآموزشی فوق العاده ارزشمندوراه گشاست زبانم ازقدردانی قاصراست آرزومندم همواره سالمت وشادمان

باشیدکه برترین نعمت الهی است.

پاسخ

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

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 

شعب پکیج کار

 ٩ صبح تا ١٢ شب 

جهت اعزام تعمیرکار

09123046539

ساعات کاری

https://pakegkar.com/
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/
tel:09123046539
tel:09123046539


خود را از همیشه بیشتر کرده و پاسخ گوی مناسب نیازشان

در هر زمان باشیم.

پکیج دست دوم با گارانتی

19 مرداد 1401 

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