
قطعات پکيج مقاالت آموزشی وبالگ تشريح قطعات پکيج

21 آذر 1400 

 

تشريح قطعات پکيج

پکيج شوفاژ ديواری متشکل از قطعات زيادی ميباشد که برای آشنايی با قطعات

پکيج ديواری و مشاهده عکس قطعات پکيج و از همه مهمتر آموزش تست قطعات

لطفا برای راهنمايی تلفنی

فقط در ساعات اداری

تماس بگيريد، ولی جهت

ارائه آدرس تعمير پکيج در

هر ساعتی ميتونيد با ما

ارتباط برقرار کنيد

برای ارائه آدرس جهت

اعزام فوری تعميرکار در

شهر تهران با شماره زير

تماس بگيريد و يا روی آن

کليک نماييد

09123046539

درخواست فوری
تعميرکار

جستجو کنيد ...

آموزش نصبکدهای خطاکليه مقاالت آموزشیتماس با مافيلم های آموزشیخدمات ماصفحه اصلی
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پکيج و يه عبارتی قطعه شناسی پکيج با ما تا انتهای مطلب همراه باشيد .

البته اگر تمايل داشتيد ميتونيد بعد از مطالعه اين مقاله با مراجعه به لينک

زير اطالعات بيشتری در مورد شناسايی قطعات يدکی پکيج شوفاژ ديواری

(لطفا اول مطلب را تا پايان مطالعه کنيد سپس روی لينک فوق کليک

نماييد) کسب کنيد .

تشريح قطعات پکيج ديواری

قطعه شناسی پکيج
برای اينکه به صورت جامع با مبحث قطعه شناسی پکيج ديواری آشنا شويد ما کليه

قطعات يدکی پکيج شوفاژ ديواری را به چهار دسته اصلی تقسيم کرده ايم :

1. برد الکترونيک

2. حسگرهای پکيج ديواری

3. قطعات مجری فرمان

4. قطعات مکانيکی

کاربرد برد الکترونيک در دستگاه پکيج شوفاژ ديواری

 

اگر مشکل پکيج شما حاد

نيست و درخواست فوری

اعزام تعميرکار نداريد از

طريق لينک زير

درخواست خود را ثبت

نماييد تا در اولين فرصت

همکاران ما با شما

هماهنگ کنند.

تماس با ما

ساعات کاری

نوشته های تازه

https://pakegkar.com/contact-us/


برد الکترونيک و يا برد کنترل در واقع مغز اصلی دستگاه پکيج ميباشد که وظيفه

آن دريافت گزارشاتی از سمت حسگرهای پکيج و همچنين دريافت دستورات

اوپراتور و ارائه دستورات الزم به قطعات مجری فرمان می باشد. برد الکترونيک

در پکيج های ديجيتال معموال دارای دو تکه می باشد که يکی برای نمايشگر و

ديگری نيز برد کنترل می باشد، البته اغلب اوقات اين دو برد روی همديگر سوار

شده اند.

در حال حاضر کشور ايران توانايی توليد برد الکترونيک برخی از دستگاه های

شوفاژ ديواری را دارا می باشد.

کاربرد حسگرها در دستگاه پکيج ديواری

انواع حسگرها مورد استفاده در انواع پکيج ديواری

NTC سنسور های حرارتی يا

ترموستات حد و ترموستات دود و همچنين ترموستات اتاقی

پرشر سوئيچ هوا و پرشر سوئيچ آب

فلوسويچ و فلورگالتور و يا فلومتر

وظيفه حسگرها در دستگاه پکيج ديواری :

حسگرهای پکيج ديواری وظيفه اعالم گزارش وضعيت دستگاه به برد کنترل را

دارند.

کاربرد قطعات مجری فرمان در قطعات پکيج ديواری

ارور های 101 و

103 و 104 و 105 و

106 و 107 آريستون

خطای 5p1 پکيج

آريستون

پکيج دست دوم با

گارانتی

خريد پکيج کارکرده و

دست دوم

نمايندگی تعميرات

پکيج شاپه در تهران

نمايندگی پکيج ايرتور

تعمير پکيج مرکوری

در تهران

جستجو

جستجو …
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شناسايی قطعات در تعمير پکيج

انواع قطعات مجری فرمان در دستگاه پکيج شوفاژ ديواری :

شير کنترل گاز

فن تخليه دود

پمپ سيرکوالسيون

شير موتوری

وظيفه قطعات مجری فرمان :

https://pakegkar.com/تعمیرات-پکیج-دیواری/


قطعات مجری فرمان قطعاتی هستند که با توجه به دستوری که از برد کنترل

دريافت می کنند عکس العملی را انجام می دهند. به عنوان مثال برد الکترونيک از

سنسور پکيج گزارشی دريافت می کند مبنی بر باال رفتن دمای پکيج سپس برد کنترل

به سرعت به شير کنترل گاز دستور قطع و يا کوتاه کردن شعله را می دهد و شير

کنترل گاز (قطعه مجری فرمان) سريعا دستور داده شده را بدون کم و کاست اجرا

می کند.

کاربرد قطعات مکانيکی در قطعات پکيج ديواری

قطعات مکانيکی در پکيج ديواری

قطعات مکانيکی به کدام قطعات در پکيج گفته می شود :

قطعاتی که برای انجام کاری ساخته شده اند و دستگاه همان کار را بدون تغيير در

عملکرد انجام می دهند. به عنوان مثال منبع انبساط برای تحت فشار قرار دادن و

تنظيم فشار بار پکيج ساخته شده است و در دستگاه شوفاژ ديواری نيز همين کارو

در صورت سالم بودن انجام می دهد.



نام برخی از قطعات مکانيکی :

منبع انبساط

برنر شعله

مبدل حرارتی اصلی و ثانويه

بلوک های چپ و راست پکيج ديواری

هود و محفظه احتراق

و…

شناخت قطعات پکيج ديواری
ما در اين مطلب قصد معرفی و بررسی برخی از قطعات اصلی پکيج ديواری را

داريم . در کنار توضيحاتی که ارائه ميديم تصويری از قطعات پکيج نيز جهت

آشنايی شما با ظاهر قطعه قرار ميديم . پس با ما همراه شويد تا همه چيز را در مورد

انواع لوازم يدکی شوفاژ ديواری ياد بگيريد .



آشنايی با قطعات پکيج ديواری
به طور کلی قطعات پکيج به چند دسته کلی تقسيم می شوند :

1 – برد کنترل : مغز دستگاه ميباشد و با توجه به فرمانی که به دستگاه ميديم و

شرايطی که از حسگرها دريافت ميکند فرمان الزم را به قطعات مجری فرمان

ميدهد .

2 – حسگرهای پکيج : قطعاتی مثل سنسور و پرشر سوئيچ ها و ترموستات دود و

… وظيفه اعالم وضعيت دستگاه به برد کنترل را دارند

3 – قطعات مجری فرمان : قطعاتی همچون پمپ و شير گاز و فن و … اين قطعات

به خودی خود هيچ فعاليتی در پکيج ندارند تا زمانی که برد کنترل به آنها فرمان

بدهد .

4 – قطعات مکانيکی : قطعاتی همچون منبع انبساط و بلوک های برنجی و … اين

قطعات با توجه به نوع عملکرد در پکيج فعاليت خود را انجام ميدهند و نيازی به

هيچ گونه فرمانی از سمت برد ندارند .

عکس قطعات پکيج
در ادامه جهت آشنايی با قطعات پکيج ديواری اقدام به ذکر برخی از قطعات پکيج به

همراه عکس قطعات پکيج نموده ايم .



مبدل حرارتی اصلی در قطعات پکيج ديواری

مبدل حرارتی در قطعات پکيج

عمل انتقال حرارت توليد شده توسط مشعل به آب (مصرفی و گرمايشی)،در محفظه

ای به نام مبدل حرارتی انجام می شود.

مبدل حرارتی از چند رديف لوله مسی رفت و برگشتی تشکيل شده است که به

صورت افقی در باالی مشعل قرار گرفته و آب از آن عبور می کند و گرمای توليد

شده را جذب می نمايد.

عمل انتقال حرارت مستقيم در هر دو نوع دستگاه تک و دومبدل به آب گرمايشی

است و آب مصرفی با واسطه آب گرمايشی گرما را جذب می کند.

مبدل حرارتی اصلی مربوط به دستگاه دو مبدل

مبدل حرارتی اصلی مربوط به دستگاه دو مبدل را نشان می دهد.

شير پرکن پکيج شوفاژ ديواری يکی از قطعات اصلی پکيج ميباشد که

مصرف کنندگان پکيج همواره با آن کار دارند ، برای اينکه بيشتر با اين

قطعه آشنا شويد بهتره لينک فوق را مطالعه نماييد

https://pakegkar.com/شیر-پرکن-پکیج-دیواری/


مبدل ثانويه در قطعات پکيج ديواری

مبدل ثانويه در قطعات پکيج دو مبدل

مبدل ثانويه مربوط به دستگاه دو مبدل را نشان می دهد.

مبدل حرارتی دو منظوره مربوط به دستگاه تک مبدل

در اين نوع،آب مصرفی و گرمايشی در يک مبدل ولی در کانال های جداگانه گرم

می شود

ما در مقاله ای جداگانه برای اولين بار آموزش تعمير مبدل دو منظوره پکيج ديواری و طريقه نصب مبدل ثانويه

https://pakegkar.com/طریقه-نصب-مبدل-ثانویه-پکیج/


پمپ سيرکوالسيون در قطعات پکيج ديواری

 

پمپ سيرکوالتور در قطعات پکيج

وظيفه اين پمپ به حرکت درآوردن آب در مقدار گرمايشی است و هميشه در مسير

برگشت گرمايش قرار می گيرد .

•       از مشخصات پمپ،کميت هايی به نام هد و پمپ هستند.

•       هد پمپ:مقدار ارتفاعی که يک پمپ می تواند آب را به صورت عمودی باالی

سر خور باال ببرد.

•       در پکيج های ديواری معموال از پمپ های با هد ۷ و ۵ متر استفاده می شود.

•       دبی:حجم سيالی که در واحد زمان از يک مقطع مشخص کانال عبور می کند

lit/min – : و طبعا واحد اندازه گيری آن نيز واحد حجم بر زمان است.مانند

m3/min – m3/s – lit/s – m3/h fot3/min  و…. که در مبحث موضوع

بحث در اين کتاب از واحد lit/min  بيشتر استفاده می شود.

•       يکی از کارهايی که هنگام راه اندازی بايد انجام شود اين است که پيچ بازديد

پمپ را تا اوال هوای موجود در پمپ تخليه شود و ثانيا از گردش محور مطمئن

شويد.

•       در صورتی که با روشن شدن مشعل در وضعيت گرمايش در مدت چند ثانيه

دمای مبدل به سرعت افزايش يافته و مشعل خاموش شود،دليل بر عدم گردش آب در

اين مدار است که می تواند علت آن اشکال در پمپ سيرکوالتور و يا انسداد مدار

گرمايش باشد.

•       روش آزمايش موتور پمپ سيرکوالتور:

۱몭 موتور پمپ را از روی هوزينگ باز کنيد.



۱몭 موتور پمپ را از روی هوزينگ باز کنيد.

۲몭 روتور پمپ را با دست چرخانده و از روان بودن آن مطمئن شويد.

۳몭 مولتی متر را در وضعيت بيزر قرار داده و ترمينال های N و L را به طور

جداگانه با بدنه پمپ کنترل کنيد تا از عدم اتصال کوتاه مطمئن شويد( در صورت

وجود اتصال پمپ سوخته است )

۴몭 دو رشته سيم متصل به يک دو شاخه برق را ابتدا به ترمينال های  NوL  متصل

نماييد.

۵몭 پمپ را روی يک سطح عايق قرار دهيد.

۶몭 با رعايت نکات ايمنی دو شاخه را به برق متصل کنيد.

۷몭 در صورت سالم بودن پمپ،بايد روتور با سرعت مناسب بچرخد.

قبال مقاله ای تحت عنوان آموزش تعمير پمپ پکيج منتشر کرده ايم که پيشنهاد ميکنم اين مطلب را مطالعه کنيد.

ايرونت هواگيری در قطعات پکيج ديواری

ايرونت هواگيری در قطعات پکيج ديواری

https://pakegkar.com/آموزش-تعمیر-پمپ-پکیج/


از آن جايی که وجود هوا در اطراف پره های پمپ می تواند آسيب جدی ( به علت

افزايش دور پمپ و عدم روان کاری و خشک کاری)به پمپ بزند،در نتيجه وجود

يک سيستم تخليه هوا در باالترين نقطه پمپ الزامی است که اين سيستم ايرونت نام

دارد.

نکته:

پيچ درپوش ايرونت را در زمان اولين راه اندازی حدود يک دور باز نموده و به

همان صورت باقی می گذاريم.توصيه می شود سوراخ جانبی درپوش ايرونت به

سمت مشعل نباشد.



بای پس در قطعات پکيج ديواری

کاربرد بايپاس در قطعات پکيج ديواری

اين مدار شامل مسير بای پاس و سوپاپ بای پاس،بين رفت و برگشت مدار گرمايش

در قسمت زير پمپ قرار می گيرد،تا در زمان انسداد احتمال مسير گرمايش از

آسيب رسيدن به پمپ جلوگيری کرده و يک مدارفرعی اضطراری را باز

نمايد.عملکرد اين مدار به صورت مکانيکی بوده و بوسيله اختالفات فشاری که در

دو سوپاپ اتفاق می افتد فعال می شود.بای پاس با يک لوله رابط مستقل در پکيج

های تک و دومبدل قرار می گيرد و البته در برخی از پکيج های دو مبدل سوپاپ آن

درون شير سه راهی تعبيه و مبدل ثانويه نقش لوله رابط را برعهده دارد.

نکته:در صورتی که نياز به استفاده از پمپ با هد باالتر ( قوی تر) باشد بايد سوپاپ

بای پس نيز متناسب با پمپ تعويض شود

شير اطمينان در قطعات پکيج ديواری

کاربرد شير اطمينان در قطعات پکيج ديواری

اين قطعه برای جلوگيری از افزايش بيش از حد فشار در مدار گرمايش استفاده می

شود تا از ايجاد نشتی و آسيب در اتصاالت جلوگيری نمايد.

•       اين شير با فشار bar3 عمل کرده و حجم اضافی آب مدار گرمايش را تخليه



می کند.

•       اين شير فقط با افزايش فشار عمل می کند

قبال در مطلبی جداگانه به صورت مفصل در مورد اين قطعه صحبت کرده ايم اين مطلب هست تحت عنوان 



فلوسويچ و فلومتر در قطعات پکيج ديواری

کاربرد فلوسوئيچ و فلومتر در قطعات پکيج ديواری

فلوسوييچ قطعه ای است که باز شدن آب مصرفی را به برد کنترل اعالم می کند.

اين قطعه شامل يک شناور است که به يک آهن ربا متصل شده و با باز شدن آب

مصرفی،اين شناور و آهن ربا حرکت کرده و در برابر قطعه مخصوصی قرار می

گيرد و کليد نرمال اپن (No  ) به حالت بسته درآمده و بدين وسيله برد کنترل از باز

شدن آب مصرفی مطلع می گردد.



روش تست فلوسوييچ

روش اول :

در هنگام نصب روی دستگاه؛سيم های فلوسوييچ را جدا کرده،مولتی متر را در

وضعيت بيزر به آن وصل می کنيم.با باز کردن يکی از شيرهای آب گرم مصرفی

بايد مداربسته ( وصل ) و با بستن شير آب مدار باز( قطع ) شود.

روش دوم : خارج از دستگاه

۱몭 فلوسوييچ را به صورت عمودی نگه می داريم ( در جهت حرکت آب ) و مولتی

متر را ( در وضعيت تست اتصال کوتاهبيزر) به آن وصل می کنيم.با سروته کردن

فلوسوييچ،مولتی متر ارتباط بين کنتاکت ها را وصل نشان می دهد.

۲몭 شناور بايد درمسير خود روان حرکت کند.

 

در برخی از دستگاه ها به جای استفاده از فلوسوييچ از فلومتر استفاده شده است.

اين قطعه شامل توربين کوچک و در ابتدای ورودی آب سرد ( مصرفی ) قرار

داشته و با ارسال سيگنالی به برد کنترل،عالوه بر باز شدن آب مصرفی،مقدار دبی (

ليتر بر دقيقه ) را نيز اعالم می کند.فلومتر دارای يک سوکت سه سيم می باشد .

محدود کننده در قطعات پکيج ديواری



محدود کننده جريان آب مصرفی در قطعات پکيج

اين قطعه در مسير ورودی آب مصرفی ( معموال در خروجی فلوسوييچ يا وروی

مبدل ) نصب می گردد،از دبی بيش از حد آب در مبدل جلوگيری نموده تا امکان

جذب حرارت کافی به آب مصرفی فراهم گردد.

وجود اين قطعه در فشار يا برودت زياد آب ورودی به دستگاه حائز اهميت است

 

شير سه راهه در قطعات پکيج



کيت تعمير و شير موتوری در قطعات پکيج ديواری

 

کيت شيرسه راهه و شير موتوری در قطعات پکيج

اين قطعه فقط در پکيج های دو مبدل پيش بينی شده و وظيفه دارد آب گرم شده در

مبدل اصلی را به سمت رادياتورها ( به منظور گرمايش ) و يا به سمت مبدل ثانويه

( برای انتقال حرارت به آب مصرفی ) هدايت نمايد.

نحوه عملکرد:از آن جايی که هيچ يک از دونوع دستگاه تک مبدل و دو مبدل،آب

مصرفی و گرمايشی را به طور همزمان تامين نمی کند،لذا در زمان استفاده فقط

يکی از اين دو مدار می تواند فعال باشد.بدين صورت که :

در دستگاه دو مبدل با ارسال گزارش فلوسوييچ به برد کنترل مبنی بر تقاضای آب

گرم مصرفی،برد کنترل با ارسال برق ( v220 ) به دو تا از ترمينال های موتور

شير سه راهه باعث حرکت دريچه آن و در نتيجه باز شدن مسير مبدل ثانويه و بسته

شدن مسير رادياتورها می گردد و آب گرم گرمايشی ازاين مبدل عبورکرده و به



شدن مسير رادياتورها می گردد و آب گرم گرمايشی ازاين مبدل عبورکرده و به

سيکل برگشت باز می گردد.در اين حالت آب مدار مصرفی نيز در مبدل ثانويه از

مجاورت آب گرمايشی( ولی در کانال های مجزا )عبور کرده و گرمای آن را جذب

می کند.

با بسته شدن شير مصرف و غيرفعال شدن فلوسوييچ،عکس مراحل قبل تکرار شده

و در نتيجه مسير مبدل ثانويه مسدود و جريان آب گرمايش به سمت رادياتورها ادامه

می يابد.

اين قطعه می تواند در مسير رفت يا برگشت مدار گرمايش قرار گيرد .

مقاومت پکيج

در درس های پيش با کميتی به نام مقاومت الکتريکی آشنا شديم که مخالفتی در برابر

عبور جريان الکتريکی ايجاد می کرد و با واحدی به نام اهم (  Ω) اندازه گيری می

شد.

در الکترونيک،قطعاتی نيز با همين نام وجود دارد که مقداری مخالفت جهت کم

کردن ولتاژ در قسمت هايی ازمدار که الزم باشد ايجاد می کنند.

انواع مقاومت

مقاومت ثابت:مقدارشان ثابت است و در کارخانه سازنده مقدار آن مشخص شده و

قابل تغيير نيست .

مقاومت متغير:مقدار اين مقاومت ها در حال تغيير است که بر حسب عامل ايجاد

تغيير،تقسيم بندی می شوند :

۱몭 متغير مکانيکی:يعنی با حرکت کردن يک قطعه مقدار مقاومت تغيير می کند مثل

پتانسيومتر.

۲몭 متغير تابعی:



•       تابع نور:مثل فتوسل

•       تابع صوت:مثل ميکروفن

•       تابع ميدان مغناطيسی:مثل فلزياب

•       تابع حرارت:مثل ترميستورها

سنسور NTC در قطعات پکيج ديواری

 ترميستور در قطعات پکيج ديواری

مقاومتی است که مقدار اهمی آن تابع دما تغيير می کند.

۱۱۰몭NTC:مقاومت با ضريب حرارتی منفی يعنی با افزايش می يابد (PTC  در

پکيج به کار نرفته است ).

۲۱۰몭PTC:مقاومت با ضريب حرارتی مثبت يعنی با افزايش دما مقاومت هم افزايش

می يابد (PTC  در پکيج به کار نرفته است ).

انواع NTC  به کار رفته در پکيج

۱몭NTC شناور( مستغرق ) : که قسمت حساس به حرارت آن داخل آب قرار می

گيرد



۲몭NTC   تماسی(جداری):که روی لوله به صورت تماس خارجی نصب می شود

NTC روش آزمايش

وقتی می گوييم يک NTC، ۱۰ کيلو اهمی است، يعنی در دمای ۲۵ درجه

سانتی گراد ( دمای مبنا ) مقدار مقاومت آن ۱۰ کيلوم اهم است ( شکل ۴۲۵ ).

پرشر سويچ آب در قطعات پکيج ديواری

کليد ايمنی حداقل فشار آب ( پرشرسوييچ آب )

 

از آن جايی که نبود آب در مدار گرمايش باعث آسيب جدی به پمپ و همچنين باعث



ذوب شدن مبدل می شود، در نتيجه قطعه ای الزم است تا در صورتی که فشار آب

مدار گرمايش از مقدار bar 5/0 کمتر شود اجازه راه اندازی به دستگاه را ندهد

روش تست پرشرسوييچ

۱몭 آب مدار گرمايش دستگاه را تخليه کرده، مولتی متر را در حالت تست اتصال

کوتاه ( بيزر ) به خروجی های پرشرسوييچ وصل می کنيم، مدار باز را نشان

می دهد.

۲몭 با باز کردن شير پرکن و رسيدن فشار مدار گرمايش به مروز bar5/0، در

صورت سالم بودن، بايد اتصال برقرار شود.

در مقاله ای جداگانه به طور مفصل در مورد پرشر سوئيچ آب يا کليد حداقل فشار

آب صحبت کرديم .

ترانس ديوسر در قطعات پکيج ديواری

سنسور فشار آب در قطعات پکيج ( ترانسديوسر )

در دستگاه هايی که فشار آب مدار گرمايش به جای مانومتر مکانيکی، از طريق

صفحه نمايشگر ديجيتال نشان داده می شود، به جای پرشرسوييچ که يک کليد ( طع

و وصل ) است از يک سنسور فشار استفاده شده، تا فشار داخلی مدار گرمايش را

لحظه به لحظه توسط نمايشگر به کاربر اعالم نمايد.

تفاوت ظاهری سنسور فشار آب با پرشرسوييچ آب در اين است که در سنسور فشار

به جای دو سيم از يک سوکت سه سيم استفاده شده است

https://pakegkar.com/water-pressure-switch-boiler/
https://pakegkar.com/water-pressure-switch-boiler/


سوال: با توجه به اين که دستگاه با فشار bar5/0 شروع به کار می کند، چرا ما

تمايل داريم فشار مدار گرمايش bar5/1 باشد؟

جواب: چون فشار در يک محيط از تبخير مايعات جلوگيری می کند ( يعنی با

افزايش فشار، تبخير کاهش می يابد و نقطه جوش باال می رود )، در نتيجه با ايجاد

فشار در مدار گرمايش عمال از تبخير آب اين مدار و خروج آن از طريق ايرونت

جلوگيری می کنيم. مضافا اينکه وجود فشار در مدار گرمايش باعث انتقال بهتر

حرارت از آب گرمايش به آب مصرفی و رادياتورها می شود.

آموزش تعمير پکيج 

منبع انبساط در قطعات پکيج ديواری

منبع انبساط در قطعات پکيج

با علم به اين که اوال؛ انتقال گرما به مواد مختلف باعث افزايش حجم ( انبساط )

آن ها می گردد و ثانيا مدار گرمايش، يک مدار بسته است، لذا اين افزايش حجم بايد

خنثی شده تا موجب بروز نشتی و همچنين افزايش فشار در مدار گرمايش نگردد

وظيفه منبع انبساط: اين قطعه وظيفه خنثی کردن فشار اضافی وارد بر مدار

https://pakegkar.com/category/repair-boiler/


گرمايش را بر عهده دارد که اين فشار بر اثر انبساط آب گرم شده ايجاد می شود

در اين سيستم از خاصيت تراکم پذيری هوا در برابر تراکم ناپذيری آب استفاده شده و

فضايی اضافی برای آب انبساط يافته ايجاد می کند به نحوی که بعد از برطرف شدن

انبساط، آب بتواند مجددا به مدار برگردد.

يکی از کارهای زمان نصب، اين است که قبل از نصب پکيج فشار منبع انبساط

کنترل شود.

منبع انبساط پکيج ديواری يکی از قطعاتی هست که بعد از مدتی از کارکرد دستگاه

ممکنه باد آن خالی شود و در صورت باد نداشتن منبع انبساط پکيج با مشکل نوسان

عقربه فشار بار پکيج روبرو خواهيد بود، به اين صورت که با افزايش دمای پکيج

فشار بار نيز افزايش پيدا می کند و با پايين آمدن دمای پکيج فشار بار کم می شود، در

اين صورت مطمئن باشيد منبع انبساط باد ندارد

برای اينکه خودتان بتونيد باد زدن به منبع انبساط پکيج را انجام دهيد ما به صورت تصويری 

آموزش نصب و تعميرات پکيج ديواری

 

برد الکترونيک در قطعات پکيج ديواری

https://pakegkar.com/install-boilers/


 

کاربرد برد کنترل در قطعات پکيج ديواری

برد کنترل مجموعه ای است از المان های ( قطعات ) الکترونيکی که عملکرد دستگاه

را در شرايط مختلف کاری تحت کنترل، نظارت و فرماندهی قرار می دهد.

اين مکانيزم در واقع مغز دستگاه بوده و با دريافت اطالعات از گزارشگرها،

دستورات مقتضی را برای عملگرها صادر می کند .

تعميرکار پکيج، مجاز به تعمير برد کنترل نمی باشد و کمپانی سازنده هر پکيج

تعميرات آن را در انحصار خود دارد.

برخی از قطعات برد کنترل

تصوير برد کنترل اصلی و برد جرقه نصب شده روی آن را نشان می دهد.

فيوز : يک قطعه حفاظتی است که در اولين نقطه ورود برق و به صورت سری در

مدار برد قرار می گيرد، کار اين قطعه اين است که در صورتی که شدت جريان

اضافی از برد عبور کند قبل از اين که برد کنترل آسيب ببيند، فيوز بسوزد و اجازه

عبور برق را ندهد.

نکته : در صورتی که فيوز بسوزد؛

۱몭 ابتدا دليل سوختن يا عبور آمپر اضافی را بررسی و برطرف می کنيم.

۲몭 پس از آن فيوزی با مشخصات فيوز قبلی از نظر آمپر و ولتاژ، جايگزين

می کنيم.

ترانسفورماتور کاهنده: از دو سيم پيچ تشکيل شده که هر کدام دارای خروجی ۹ ولت

و برای استفاده المان ها ( قطعات ) الکتريکی و الکترونيکی به کار می رود. در

مواردی نياز به برق ۹ ولت و در مواردی نياز به



۱۸ ولت است که در صورت نياز به برق ۱۸ ولت هر دو سيم پيچ به صورت سری

وارد مدار می شوند.

پتانسيومترها: برای تنظيم دمای آب مصرفی و گرمايشی و انتخاب وضعيت (

تابستانه، زمستانه و آماده به کار ) دستگاه در دستگاه های غيرديجيتال روی پانل (

صفحه کنترل ) در اختيار کاربر قرار می گيرد.

جامپرها: در برخی از بردها برای جامپرها وظايف خاصی ( مثل تغيير نوع

سوخت، جلوگيری از نوسان دما، تغيير وضعيت برد از تک مبدل به دومبدل و …)

تعريف شده که در دستگاه های مختلف متفاوت است و اين کار با نصب پل بر روی

جامپر مربوطه انجام می شود .

نکته: در برخی از پکيج ها بيش از يک برد وجود دارد مثال غير از برد اصلی، برد

جرقه، برد فن و يا برد تغذيه نيز می تواند جداگانه باشد. ( کارخانه های سازنده پکيج

با اين کار هزينه تعميرات را به نفع مشتری کاهش می دهند )

مقاله ای قبال تحت عنوان آموزش تعمير برد پکيج ايران رادياتور

https://pakegkar.com/آموزش-تعمیر-برد-پکیج-ایران-رادیاتور/


شير کنترل گاز در قطعات پکيج ديواری

شير کنترل گاز در قطعات پکيج

درصد بسيار زيادی از شير گازهای به کاررفته در پکيج ها با مارک های (

Honeywel l و  SIT) می باشد که از نظر ساختمانی و همچنين تنظيمات، اغلب

شباهت های زيادی به يکديگر دارند.

Sit820 و Sit825 : در پکيج های شمعک دار (قديمی) استفاده شده و دارای محل

استقرار شير مغناطيسی و ترموکوپل بوده است. اين نوع شيرها دارای قابليت تنظيم

يک ارتفاع شعله است ( مشعل يا خاموش است يا روشن ).

Sit840 : در پکيج های بدون شمعک (آيونايز ) استفاده می شود و قابل تنظيم برای

يک ارتفاع شعله است ( مشعل يا خاموش است يا روشن ).

اندازه گيری فشار گاز ورودی و خروجی شير گاز توسط مانومتر ( فشارسنج )

ميلی بار و از طريق مجراهای زير انجام می شود .

Pin : فشار ورودی

Pout : فشار خروجی

Sit845: در پکيج های بدون شمعک ( آيونايز ) کاربرد دارد. قابليت تنظيم دو شعله

کوتاه (min  ) و بلند (max  ) را دارد و با وجود يک مدوالتور قابليت تنظيم

خودکار شعله را در بين دو ارتفاع تنظيم شده دارد .

sitegroup nova 845 شير کنترل گاز سيت

روش تنظيم شعله کوتاه و بلند پکيج

۱몭 با اتصال فشارسنج ميلی بار به خروجی Pin فشار گاز ورودی به دستگاه را

. ( mbar28 و گاز مايع mbar18 فشار استاندارد گاز طبيعی ) بررسی می کنيم

۲몭 فشارسنج را پس از کمی باز کردن پيچ Pout به آن متصل می کنيم.

http://www.sitgroup.it/en/product/843-845-nova/


۲몭 فشارسنج را پس از کمی باز کردن پيچ Pout به آن متصل می کنيم.

۳몭 دستگاه را در وضعيت تابستانه ( مصرفی ) قرار می دهيم.

۴몭 دمای آب مصرفی را روی حداکثر تنظيم می کنيم ( معموال ۶۰ درجه سانتی گراد

.(

۵몭 يکی از شيرهای آب گرم ( ترجيحا نزديک ترين شير به دستگاه ) را با حداکثر

جريان باز می کنيم.

۶몭 در اين حالت مشعل روشن شده و عدد نشان داده شده روی فشارسنج مقدار فشار

شعله حداکثر (max   ) است.

۷몭 عدد نشان داده شده را با عدد توصيه شده در کاتالوگ دستگاه مقايسه می کنيم (

معموال بين ۱۰ تا ۱۳ ميلی بار بسته به نوع دستگاه )

۸몭 در صورت نياز به تنظيم شعله max، اين کار را توسط پيچ برنجی روی

مدوالتور و آچار نمره mm10 انجام می دهيم .

۹ با حفظ کليه شرايط فوق ، يکی از سيم های مدوالتور را جدا کرده و در اين

حالت فشار شعله حداقل را روی فشار سنج می خوانيم و آن را با عدد توصيه شده

در کاتالوگ دستگاه مقايسه می کنيم . ( معموال بين ۱mbar تا ۳mbar  بسته به نوع

دستگاه )

۱۰ در صورتی که نياز به تنظيم شعله کوتاه باشد اين کار را توسط پيچ گوشتی

تخت و از روی پيچ پالستيکی ميانی مدوالتور انجام می دهيم .

تذکرات مهم

از چرخش ناگهانی و زياد پيچ های تنظيم min و max در روی مدالتور خودداری

کنيد.برای تنظيم شعله حداقل از پيچ گوشتی چهار سو استفاده نشود ، بلکه يک پيچ

گوشتی تخت به  کار ببريد.پس از انجام تنظيمات حتما از بسته شدن پيچ های

pinpin و pout مطمئن شويد.در تنظيم پکيچ های هرمتيک ، شيلنگ رابط بين شير



pinpin و pout مطمئن شويد.در تنظيم پکيچ های هرمتيک ، شيلنگ رابط بين شير

گاز و محفظه احتراق را جدا کرده و دقيقا همانند پکيج بدون فن تنظيمات را انجام

می دهيم و پس از تنظيم ، شيلنگ مذکور را در محل خود نصب می کنيم.

نکته : در برخی از مدل های شير گاز که پيچ های تنظيم شعله min و max به

صورت دستی ديده نمی شود ، عمل تنظيم شعله يا ورود به منوی دستگاه و با استفاده

از کد های مربوطه انجام می شود. ( شکل ۴۴۱ ) نمونه ای از اين نوع شير ها را

نشان می دهد

برای آشنايی هر چه بيشتر شما با روش تنظيم شعله پکيج مطلب مفصلی به همراه ويدئو آموزشی تحت عنوان 

البته مبحث تشريح قطعات يدکی پکيج بحث مفصلی می باشد و به همين خاطر ما در

مطلب ديگری در اين رابطه توضيحات بيشتری ارائه داده ايم که مطالعه آن خالی از

لطف نيست ولی شخصا حتما پيشنهاد ميکنم آن را از دست ندهيد، برای مشاهده

مطلب روی لينک زير کليک کنيد.

کاربرد قطعات پکيج و محل نصب
آنها



محل نصب قطعات پکيج

پکيج شوفاژ ديواری متشکل از تعداد زيادی قطعات ميباشد که هر کدام وظيفه خاص

خود را دارد . با ما همراه باشيد تا در مورد قطعات پکيج اطالعات مورد نياز را

کسب کنيد .

ترموستات پکيج

يکی از اجرای مهم به کار رفته شده در پکيج ديواری ترموستات می باشد که به

عنوان كنترل كننده الكتريكي خودكار براي تنظيم دما در فضاي بسته در پکيج

ديواری به کار می رود. زمانی كه دما به نقطه تنظيم برسد، ترموستات مدار برقي

دستگاه را قطع مي كند و وقتي دما ۳ الي ۵ درجه از نقطه تنظيم پايين تر رود،

دوباره مدار را وصل مي كند و دستگاه روشن مي شود.

ترموستات پکيج ديواری مشتمل بر يک عامل حساس حرارتی که در داخل آبی که

بايد گرم شود قرار داده می شود و يک شير يا يک کليد گاز می باشد. عامل حساس

حرارتی معموًال از نوع مبله و لوله با يک شير سريع عمل کننده می باشد.

در بعضی از انواع ميله و لوله که همراه با محفظه فانوسی و ديافراگم می باشند از

کنرتل کننده تدريجی جريان گاز استفاده می شود. در ترموستات های نوع مبله و

لوله نوع تدريجی يا سريع عمل کننده، معموًال از يک لوله مسی با ضريب انبساط

زياد استفاده می شود و جنس ميله معموًال از آلياژی به نام اينوار که دارای ضريب

انبساط بسيار کم می باشد انتخاب می گردد.

حرارتی که لوله در معرض آن قرار می گيرد باعث منبسط شدن لوله شده و در

نتيجه ميله داخل آن کشيده می شود و يا تحت فشار قرار می گيرد.

سپس وسيله مخصوصی که در ترموستات تعبيه شده است در اثر جمع شدن دمای

آب گرم مصرفی را به برد منتقل می کند و باعث خاموش روشن شدن شعله و يا

حداکثر و حداقل شدن طول شعله می گردد تا آبگرم مصرفی را به ميزان دمای

تنظمی آب گرم، گرم کند



تنظمی آب گرم، گرم کند

عملکرد داخلی سنسور آبگرم مصرفی

از يک مقاومت معکوس تشکيل شده است که در دمای ۲۲ درجه اتاق مقاومت آن ۴

کيلو اهم است و با گرم شدن، مقاومت آن کمتر می گردد

نحوه تست کردن سنسور آبگرم مصرفی

به وسيله اهم متر مقاومت دو سر آن را در دمای ۲۲ درجه اتاق اندازه گيری می

کنيم

نکته

هميشه برای تست سنسور آبگرم مصرفی بهتر است از قطعه جايگزين استفاده گردد

در صورت معيوب بودن سنسور آبگرم مصرفی

در صورت خراب بودن سنسور آبگرم مصرفی يکی از ۴ حالت زير اتفاق می افتد

مدار دو سيم متصل شده به سنسور آب گرم مصرفی باز شود که پکيج ديواری

خطای خرابی سنسور آب گرم مصرفی می دهد 

مدار دو سيم متصل شده به سنسور آب گرم مصرفی بسته شود که پکيج ديواری

خطای خرابی سنسور آب گرم مصرفی می دهد 

سنسور آب گرم مصرفی دمای غير واقعی و باالتری را به برد اعالم کند در اين

حالت پکيج ديواری خطا نمی دهد اما با وجود سرد بودن آب مصرفی پکيج ديواری

همچنان خاموش مانده است و روشن نمی گردد و دمای تنظيمی آب گرم مصرفی با

دمايی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد 

سنسور آب گرم مصرفی دمای غير واقعی و پايين تری را به برد اعالم کند در اين

حالت پکيج ديواری خطا نمی دهد اما با وجود گرم بودن آب مصرفی پکيج ديواری

همچنان با حداکثر شعله کار می کند و دمای تنظيمی آب گرم مصرفی با دمايی که

برد نشان می دهد هم خوانی ندارد

محل نصب سنسور آبگرم مصرفی در قطعات پکيج



در پکيج ديواری تک مبدل

در مسير خروج آب گرم مصرفی از پکيج ديواری و بعد از مبدل اصلی قرار دارد

در پکيج ديواری دو مبدل

در مسير خروج آب گرم مصرفی از پکيج ديواری و بعد از مبدل صفحه ای ( ثانويه

) قرار دارد

نکته

سنسور آبگرم مصرفی دو نوع جداری و غوطه ور در آب دارد

ترموستات حد شوفاژ ( کليد حرارتی )

وظيفه در پکيج ديواری

ترموستات حد شوفاژ در تمام مراحل کاری پکيج ديواری مدار آن کنترل می شود

وظيفه آن کنترل و محافظت از سوختن مبدل اصلی در برابر دما های باالتر از ۵۲

درجه و گرمای بيش از حد الزم است

عملکرد داخلی ترموستات حد شوفاژ

يک کليد هميشه وصل می باشد که با گرم شدن بيش از حد و رسيدن دما به باالی

۵۲ درجه مدار آن قطع می گردد و پکيج ديواری را خاموش می کند

نحوه تست کردن ترموستات حد شوفاژ

در دمای پايين تر از ۵۲ درجه با اهم متر مدار آن را چک می کنيم که بايد بسته

باشد

در صورت معيوب بودن ترموستات حد شوفاژ

در صورت معيوب بودن ترموستات حد شوفاژ فقط پمپ پکيج ديواری کار می کند و

پکيج ديواری به مرحله بعد نمی رود و پکيج ديواری با وجود سرد بودن مدار



پکيج ديواری به مرحله بعد نمی رود و پکيج ديواری با وجود سرد بودن مدار

شوفاژ خطای باز بودن مدار ترموستات حد شوفاژ می دهد

محل نصب ترموستات حد شوفاژ

بر روی مبدل اصلی يا لوله رفت شوفاژ نزديک به مبدل اصلی قرار دارد

نکته

اگر پس از روشن کردن پکيج ديواری قبل از روشن شدن شعله پکيج ديواری خطای

باز بودن ترموستات حد شوفاژ بدهد يا خود ترموستات حد شوفاژ معيوب است و يا

اينکه مدار آن تا برد اصلی قطع شده و يا انکه برد اصلی قسمت دريافت مدار

ترموستات حد معيوب شده است اما اگر پکيج ديواری بعد از روشن شدن شعله چند

ثانيه کار کند و سپس خاموش شود يا پمپ کار نمی کند يا مسير گردش آب مدار

شوفاژ بسته شده است يا رسوب گرفته است

ترموستات دود در قطعات پکيج

ترموستات دود در قطعات پکيج ديواری

وظيفه در پکيج ديواری

ترموستات دود در تمام مراحل کاری پکيج ديواری مدار آن کنترل می گردد و يک

کليد ايمنی می باشد و باعث کنترل خروج دود و محصوالت احتراق در پکيج

ديواری های بدون فن می شود

عملکرد داخلی ترموستات دود



يک کليد هميشه وصل می باشد که با گرم شدن بيش از حد کالهک دود و رسيدن دما

به باالی ۵۲ درجه مدار آن قطع می گردد و پکيج ديواری را خاموش می کند

نحوه تست کردن ترموستات دود

در دمای پايين تر از ۵۲ درجه با اهم متر مدار آن را چک می کنيم که بايد بسته

باشد

در صورت معيوب بودن ترموستات دود

پکيج ديواری هيج عکس العملی از خود نشان نمی دهد و خطای باز بودن

ترموستات دود می دهد

محل نصب ترموستات دود

بر روی کالهک دود و در مسير خروجی دود نصب شده است

نکته

اگر پکيج ديواری قبل از روشن شدن شعله خطای باز بودن ترموستات دود بدهد يا

خود ترموستات دود خراب شده يا اينکه مدار آن تا برد اصلی قطع شده است ولی

اگر بعد از روشن شدن شعله خطای ترموستات دود بدهد مسير خروج دود گرفته

است .

پمپ سيرکوالسيون در قطعات پکيج ديواری

پکيج ديواری در صورت معيوب بودن پمپ

در پکيچ ديواری های تک مبدله پکيچ ديواری در مود آبگرم کار می کند ولی در

مود شوفاژ پس از چند ثانيه روشن شدن شعله پکيچ ديواری خاموش شده و فشار آب

مدار شوفاژ سريع باال رفته و شير اطمينان عمل می کند و مدار ترموستات حد

شوفاژ باز شده و پکيچ ديواری خطای گرمای بيش از حد می دهد اما در پکيچ

ديواری های دو مبدله در هر دو مد اين اتفاق می افتد

نشانه بارز کار نکردن پمپ اين است که با روشن شده شعله در حالت شوفاژ دمای



نشانه بارز کار نکردن پمپ اين است که با روشن شده شعله در حالت شوفاژ دمای

شوفاژ ثابت می ماند و باال نمی رود و پکيچ ديواری پس از چند ثانيه روشن بودن

شعله خطای باز بودن ترموستات حد می دهد

نکته

در زمانی که پمپ پکيچ ديواری کار نمی کند برای اينکه مشخص شود پمپ معيوب

است با برد اصلی برق به پمپ نمی فرستد، به وسيله يک کابل پمپ را مستقيما به

برق وصل کرده اگر روتور پمپ شروع به چرخش کرد پمپ سالم و برد اصلی

خراب است

نکته

پمپ در پکيچ ديواری های دو مبدله هم در مود شوفاژ کار می کند و هم در مود

آبگرم مصرفی ولی در پکيچ ديواری های تک مبدله پمپ فقط در مود شوفاژ فعال

است

محل نصب پمپ پکيج

در بلوک برگشت قرار دارد

وظيفه منبع انبساط در قطعات پکيج ديواری

منبع انبساط در قطعات پکيج چه وظيفه ای دارد؟

وظيفه در پکيچ ديواری



وظيفه در پکيچ ديواری

ثابت نگه داشن فشار مدار گرمايش در مقابل افزايش حجم آب مدار گرمايش به دليل

اينکه آب مدار گرمايش آب ثابتی است با افزايش دمای آب شوفاژ حجم اين آب

شروع به باال رفتن می کند که برای کنترل فشار اين مقدار آب ثابت در پکيچ

ديواری از منبع انبساط استفاده می گردد

عملکرد داخلی منبع انبساط

منبع انساط از دو قسمت تشکيل شده است يک قسمت آب مدار شوفاژ و قسمت ديگر

فشار هوا يا N2 که با

افزاش دمای آب مدار شوفاژ و افزايش حجم ّآب، حجم آب اضافی به هوای داخل

منبع انبساط فشار آورده و داخل منبع انبساط می رود و پس از پايين آمدن دما و حجم

آب مدار شوفاژ اين بار هوای متراکم داخل منبع انبساط به آب داخل منبع انبساز

فشار می آورد و آب را به لوله های شوفاژ می فرستد تا فشار آب شوفاژ ثابت بماند

نحوه تست کردن منبع انبساط

فشار هوای داخل منبع انبساط در زمانی که آب در مدار شوفاژ نباشد بايستی بين

۶몭۰ تا ۲몭۲ بار باشد بنابراين برای تست سالم بودن منبع انبساط بايستی آب مدار

شوفاژ را تخليه کرد و با فشار سنج ميزان هوای منبع انبساط را اندازه گيری نمود

نکته

اگر در زمانی که مدار شوفاژ پر از آب باشد از قسمت والف منبع انبساط به جای

هوا آب خارج شود منبع انبساط سوراخ شده و بايستی تعويض گردد

در صورت معيوب بودن منبع انبساط پکيج

در زمان استفاده از رادياتور ها با باال رفتن دمای آب شوفاژ کم کم فشار آب مدار

گرمايش نيز باال رفته و از مرز ۳ بار می گذرد و از شير اطمينان ۳ بار شوفاژ آب

خارج می گردد



محل نصب منبع انبساط

معموال در پشت پکيچ ديواری و بعد از پمپ در مدار شوفاژ قرار می گيرد

وظيفه سنسور در قطعات پکيج

کاربرد سنسور شوفاژ در قطعات پکيج

وظيفه در پکيچ ديواری

دمای آب رفت مدار شوفاژ را به برد منتقل می کند و باعث خاموش روشن شدن

شعله می گردد تا رادياتور ها به ميزان دمای تنظمی شوفاژ گرم گردد

عملکرد داخلی سنسور شوفاژ

از يک مقاومت معکوس تشکيل شده است که در دمای ۲۲ درجه اتاق مقاومت آن ۴

کيلو اهم است و با گرم شدن، مقاومت آن کمتر می گردد

نحوه تست کردن سنسور شوفاژ

به وسيله اهم متر مقاومت دو سر آن را در دمای ۲۲ درجه اتاق اندازه گيری می

کنيم

نکته

هميشه برای تست سنسور شوفاژ بهتر است از قطعه جايگزين استفاده گردد

در صورت معيوب بودن سنسور شوفاژ



در صورت خراب بودن سنسور شوفاژ يکی از ۴ حالت زير اتفاق می افتد

مدار دو سيم متصل شده به سنسور شوفاژ باز شود که پکيچ ديواری خطای خرابی

سنسور شوفاژ می دهد 

مدار دو سيم متصل شده به سنسور شوفاژ بسته شود که پکيچ ديواری خطای خرابی

سنسور شوفاژ می دهد 

سنسور شوفاژ دمای غير واقعی و باالتری را به برد اعالم کند در اين حالت پکيچ

ديواری خطا نمی دهد اما با وجود سرد بودن مدار رفت راياتور ها پکيچ ديواری

همچنان خاموش مانده است و روشن نمی گردد و دمای تنظيمی شوفاژ با دمايی که

برد نشان می دهد هم خوانی ندارد 

سنسور شوفاژ دمای غير واقعی و پايين تری را به برد اعالم کند در اين حالت پکيچ

ديواری خطا نمی دهد اما با وجود گرم بودن مدار رفت راياتور ها پکيچ ديواری

همچنان روشن مانده است و خاموش نمی گردد و دمای تنظيمی شوفاژ با دمايی که

برد نشان می دهد هم خوانی ندارد.

نکته

بعضی از پکيچ ديواری ها در مسير شوفاژ دو سنسور دارند يکی در مدار رفت

شوفاژ و ديگری در مدار برگشت شوفاژ که برد با اختالف دمای اين دو سنسور

ميزان شعله شوفاژ را تنظيم می کند

محل نصب سنسور شوفاژ

در مسير مدار آب شوفاژ و بعد از مبدل اصلی قرار دارد

نکته

سنسور شوفاژ دو نوع جداری و غوطه ور در آب دارد



کاربرد شيپوری فن در قطعات پکيج

شيپوری فن در قطعات پکيج

ايجاد مکش از پرشر سوييچ هوا

عملکرد داخلی

از يک شيپور تشکيل شده که با روشن شدن فن مکشی را از پرشر سوييچ هوا ايجاد

می کند و باعث بسته شدن مدار پرشر سوييچ هوا می گردد

نحوه تست کردن رابط پالستيکی متصل به فن

تست اين قطعه ظاهری بوده و بايستی از محل نصب خود بيرون آورده و از سالم

بودن آن اطمينان حاصل شود

درصورت معيوب بودن رابط پالستيکی متصل به فن

محل نصب پمپ در قطعات پکيج

يا فن روشن نمی شود يا جزقه زن عمل نمی کند

محل نصب رابظ پالستيکی متصل به فن



در درون فن قرار دارد

 

وظيفه پمپ سير کوله در قطعات پکيج

وظيفه در پکيچ ديواری

گردش آب مدار گرمايش در پکيچ ديواری تک مبدله و گردش آب مدار گرمايش به

سمت رادياتور ها و نيز مبدل صفحه ای در زمان باز بودن آب گرم مصرفی در

پکيچ ديواری دو مبدله

عملکرد داخلی پمپ پکيج

در پکيچ ديواری تک مبدله پمپ فقط در مد شوفاژ کار می کند و با چرخش روتر

داخل پمپ آب سيستم شوفاژ را از مسير برگشت رادياتورها مکش می کند و آن را

به قسمت رفت رادياتورها دهش می دهد

در پکيچ ديواری دو مبدله پمپ در زمان استفاده آبگرم مصرفی آب مدار شوفاژ را

بين مبدل اصلی و مبدل ثانويه به گردش در می آورد تا آبگرم مصرفی را به

صورت القائی گرم کند و در مد شوفاژ نيز با چرخش روتر داخل پمپ آب سيستم

شوفاژ را از مسير برگشت رادياتور ها مکش می کند و آن را به قسمت رفت

رادياتور ها دهش می دهد

نحوه تست پمپ پکيج

پيچ دوسوی پشت پمپ را باز کرده و با پيچ گوشت دو سو از روان بودن روتور

اطمينان حاصل کنيد سپس در همين حالت پکيچ ديواری را در مد شوفاژ روشن

کرده و از گردش روتور اطمينان حاصل کنيد البته در زمان روشن بودن پکيچ

ديواری در مود شوفاژ می بايست برق ورودی به پمپ را با اهم متر تست کرده که

۲۲۶ ولت باشد چون ممکن است برد معيوب بوده و برق به پمپ نمی فرستد

پکيج ديواری و شناسايی قطعات

پکيج ديواری



وظيفه پرشر سوئيچ آب در قطعات پکيج

وظيفه پرشر سويچ آب در قطعات پکيج

وظيفه در پکيچ ديواری

فشار آب مدار گرمايش را کنترل می کند

عملکرد داخلی پرشر سوييچ آب

پرشرسويچ آب در تمام مراحل کاری پکيچ ديواری مدار آن کنترل می شود و در

صورت کمبود فشار آب مدار گرمايش مدار پرشر سويچ آب باز می شود و اجازه

۶몭۰ ادامه مراحل بعد را نمی دهد در صورتی که فشار آب مدار گرمايش باالتر از

باشد مدار پرشر سويچ آب بسته می شود و پکيچ ديواری به کار خود ادامه می دهد.

نحوه تست پرشر سوييچ آب

در صورتی که فشار آب مدارگرمايش نرمال باشد ( بيشتر از ۶몭۰ بار باشد ) با اهم

متر مداربرق پرشر سويپچ را

کنترل می کنيم اگر مدار بسته باشد پرشر سوييچ آب سالم و گرنه خراب است.

در صورت معيوب بودن ( نشانه خرابی قطعه ) :

پکيچ ديواری هيچ عکس العملی نشان نمی دهد و در مرحله اول باقی می ماند

محل نصب پرشر سوييچ آب



در مسير آب شوفاژ قبل يا بعد از مبدل قرار دارد

وظيفه پرشر سوئيچ هوا در قطعات پکيج و محل

نصب آن

وظيفه پرشر سوئيچ هوا در قطعات پکيج ديواری

وظيفه در پکيچ ديواری

کنترل خروج محصوالت احتراق 

عملکرد داخلی پرشرسوييچ هوا 

پرشرسوييچ هوا تنها قطعه ای در پکيچ ديواری است که برد در دو مرحله آن را

کنترل می کند 

قبل از اينکه برد فن را روشن کند ، برد کنترل می کند مدار پرشرسوييچ هوا باز

باشد

سپس در صورت باز بودن مدار پرشرسوييچ هوا برد فن را روشن می کند و سپس

دوباره برد ، مدار پرشرسوييچ هوا را کنترل می کند که با روشن شدن فن و مکش

از لوله آنتی کندانس مدار پرشر سوييچ هوا بسته شده باشد

نحوه تست کردن پرشر سويچ هوا

تست خود قطعه

لوله آنتی کندانس را از سمتی که به فن وصل شده جدا کرده و دو سيمی برقی که به

پرشر سوييچ هوا متصل شده را جدا کرده آنگاه با اهم متر مدار آن را کنترل می



کنيم که بايد مدار آن قطع باشد سپس از لوله آنتی کندانس مک زده و نگه می داريم

که بايد مدار پرشر سوييچ هوا با مکش وصل شود

تست پرشرسوييچ هوا حين کارکرد

اگر فن خاموش باشد بايستی با اهم متر باز بودن مدار پرشر سوييچ هوا را کنترل

کرد و اگر فن روشن باشد بايستی با اهم متر بسته بودن مدار پرشر سوييچ هوا را

کنترل کرد

در صورت معيوب بودن پرشرسويچ هوا

فن خاموش باشد

اگر فن خاموش است با جدا کردن لوله آنتی کندانس فن روشن نشود ولی با کشيدن

يکی از سيم های پرشر سوييچ هوا فن روشن شود پرشر سوييچ هوا معيوب است

فن روشن باشد

اگر فن روشن است با جدا کردن لوله آنتی کندانس از قسمت فن و مکش آن اگر

جرقه زن وارد عمل شود پرشر سوييچ هوا سالم و گرنه معيوب است

محل نصب پرشر سوييچ هوا

باالی محفظه احتراق و نزديک به فن قرار دارد

دوستان عزيز برای عضويت در شبکه های اجتماعی سايت پکيج کار روی آيکون

هايی که در ستون سمت چپ �ὄ قرار دارد و به رنگ قرمز هست کليک کنيد

و همچنين برای دانلود کليه فايل های آموزشی و ويدئوهای منتشر شده به کانال

ὄ� تلگرام ما بپيونديد

تلگرام

تعمير پکيج ايران رادياتور

http://t.me/tamirga110
https://pakegkar.com/فیلم-آموزشی/


قطعات پکيجمقاالت آموزشی

تعمير پکيج

ارور E2 پکيج ايران رادياتور 

عيب يابی پکيج ايران رادياتور

تعمير پکيج در غرب تهران

تعمير پکيج بوتان

ارور E1 پکيج ايران رادياتور

هزينه تعمير برد پکيج

قطعات پکيج 

تعمير پکيج پونک

تعمير پکيج ايران رادياتور در تهرانسر 

علت  گرم نشدن رادياتور پکيج 

 

قبلیکد خطای پکيج ايران رادياتور

بعدیشير پرکن پکيج ديواری



https://pakegkar.com/تعمیرات-پکیج-دیواری/
https://pakegkar.com/ارور-e2-پکیج-ایران-رادیاتور/
https://pakegkar.com/عیب-یابی-پکيج-ایران-رادیاتور/
http://pakegkar.com/west-tehran
https://pakegkar.com/education-repair-botan/
https://pakegkar.com/ارور-e1-پکیج-ایران-رادیاتور/
https://pakegkar.com/هزینه-تعمیر-برد-پکیج/
https://pakegkar.com/introduction-spare-boiler/
https://pakegkar.com/تعمیر-پکیج-پونک/
https://pakegkar.com/iran-radiator-tehransar/
https://pakegkar.com/علت-گرم-نشدن-رادیاتور-پکیج-چیست/
https://pakegkar.com/category/education/spare-parts/
https://pakegkar.com/category/education/
https://pakegkar.com/کد-خطای-پکیج-ایران-رادیاتور/
https://pakegkar.com/کد-خطای-پکیج-ایران-رادیاتور/
https://pakegkar.com/valve-water/
https://pakegkar.com/valve-water/


ارور های 101
و 103 و 104 و
105 و 106 و
107 آريستون

عيب يابی پکيج(کدهای خطا),

مقاالت آموزشی

5p1 خطای
پکيج آريستون

عيب يابی پکيج(کدهای خطا),

مقاالت آموزشی

نمايندگی
تعميرات پکيج
شاپه در تهران

خدمات ما, مقاالت آموزشی

نوشته های مرتبط ...

74 ديدگاه ها

اسماعيلی گفت:

28 مهر 1398 در 4:18 ق.ظ

سالم 

ممنون از اطالعات مفيدتون.بسيار عالی هستند. 

اگر ممکن هست بصورت جامعتر برای من ارسال کنين

پاسخ

admin گفت:

9 آبان 1398 در 11:10 ب.ظ

سالم. انشا몭 در زمينه آموزش شناسايی قطعات يدکی پکيج ديواری به زودی

مطالب جامع و مفصلی در سايت ارائه خواهيم داد.

پاسخ

حميد گفت:

16 خرداد 1399 در 0:12 ق.ظ

سالم. پکيج ايساتيس نيو استار تک مبدل داريم که شعله روشن می شود ولی

بعد از چند ثانيه خاموش می شود علت چيست؟

پاسخ

admin گفت:

28 خرداد 1399 در 3:30 ب.ظ

https://pakegkar.com/ارور-101-103-104-105-106-107-آریستون/
https://pakegkar.com/category/عیب-یابی-پکيج-کدهای-خطا/
https://pakegkar.com/category/education/
https://pakegkar.com/خطای-5p1-پکیج-آریستون/
https://pakegkar.com/category/عیب-یابی-پکيج-کدهای-خطا/
https://pakegkar.com/category/education/
https://pakegkar.com/نمایندگی-تعمیرات-پکیج-شاپه-در-تهران/
https://pakegkar.com/نمایندگی-تعمیرات-پکیج-شاپه-در-تهران/
https://pakegkar.com/نمایندگی-تعمیرات-پکیج-شاپه-در-تهران/
https://pakegkar.com/category/خدمات-ما/
https://pakegkar.com/category/education/
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28 خرداد 1399 در 3:30 ب.ظ

سالم 

ممکنه مبدل رسوب گرفته باشد و يا پمپ مشکل داشته باشد. بايد

اطالعات بيشتر بديد

پاسخ

جواد گفت:

5 بهمن 1399 در 2:02 ق.ظ

شايدسنسورشعله خرابه بخاطرهمين شعله راحس نميکند وخاموش ميشه

مشعل.

پاسخ

علی اکبر پاشاييان گفت:

17 دی 1400 در 7:23 ق.ظ

باسالم از مطالب باال لذت بردم، تشکرميکنم از شما

پاسخ

بابک گفت:

21 مهر 1399 در 2:16 ق.ظ

درود.پکيج ايران رادياتور قديمی ۲۴ffبا باز گردن اب گرم از بلوک چپ

ريزش اب دارد

پاسخ

admin گفت:

24 مهر 1399 در 3:35 ب.ظ

بايد اورينگ های قسمت مورد نظر تعويض شود

پاسخ

سهراب احمدی گفت:

16 آذر 1398 در 10:41 ب.ظ

درود بر شما دوست گرامی 

از توضيحات واضح و روشن شما بسيار سپاسگزارم 

دوست عزيز من يک دستگاه پکيج ايران رادياتور دارم . هنگامی که آب

مصرفی را باز ميکنم مشعل روشن ميشود و پس از چند ثانيه خاموش ميشود و

سپس روشن ميشود به همين دليل آب مصرفی ولرم و يا سرد است 

من سنسور رادياتور ها را با سنسور آب مصرفی عوض کردم ولی اتفاقی نيفتاد

و دستگاه به همان صورت قبلی کار ميکنه ؟ 

https://pakegkar.com/


و دستگاه به همان صورت قبلی کار ميکنه ؟ 

من فکر ميکنم علت مبدل ثانويه رسوب گرفته باشد 

در ضمن سنسور دما را نيز تست کردم مشکل از آن نيز نبود 

يک جهان از شما سپاسگزاری می کنم

پاسخ

admin گفت:

23 آذر 1398 در 7:11 ب.ظ

داليل ميتونه رسوب گرفتن مبدل ثانويه و عدم تنظيم فشار گاز و خرابی

پرشر هوا باشد

پاسخ

اميدمهابادی گفت:

26 آبان 1399 در 2:17 ق.ظ

سالم بعد از رسوب گيری مبدل اگ مشکل برطرف نشد فشار گاز پرشر

هوارو هم چک کنيد

پاسخ

Mohamad گفت:

19 شهريور 1400 در 7:04 ب.ظ

رسوب در مبدل ۱۰۰٪ميباشد

پاسخ

رسول گفت:

22 دی 1398 در 6:10 ب.ظ

سالم خدا قوت 

پکيج آماتيس مدل سارا 

دو مبدل 

آب گرم مصرفی اصال گرم نميشود 

ولی در حالت زمستان رادياتورها کامال داغ هستن. 

آب گرم که باز ميشود شعله روشن شده ولی به هيچ عنوان آب مصرفی گرم

نميشود و کم کم دمای آب باال رفته و جوش می ايد و از جايی که شير برقی

نصب شده آب با فشار بيرون ميريزد. 

سنسور ان تی سی سالم ميباشد. 

فلوسوئيچ سالم ميباشد. 

مبدل ثانويه اسيد شويی شده است. 

https://pakegkar.com/
http://09193259625/


مبدل ثانويه اسيد شويی شده است. 

موتور شير برقی تست شد و سالم ميباشد. 

لطفا راهنمايی بفرماييد 

با تشکر

پاسخ

admin گفت:

1 بهمن 1398 در 5:56 ق.ظ

سالم 

مشکل از فنر سوپاپ بايپاس ميباشد

پاسخ

حميد گفت:

13 بهمن 1398 در 4:57 ب.ظ

سالم ممنون از اطالعات كاملي كه بي دريغ تو سايت گذاشتيد . پكيج ايران

رادياتور دو مبدل كه ديافراگمشو تعويض كردم و مبدل ثانويه رو هم كامل جرم

گيري كردم . راندمان حرارت در گرمايش و مصرفي هر دو باال رفت ولي

مشكل اينجاست كه بدون نشتي در سيستم گرمايش، فشار دستگاه كم كم پايين مياد

و زير يك بار ميره و وقتي سيستم گرمايش شروع به كار ميكنه فشار از دو بار

بيشتر ميشه. ايا صرفا منبع انبساط رو بايد چك كنم يا جاي ديگه اي رو هم بايد

بررسي كنم ؟؟ از وقتي كه گذاشتيد ممنونم

پاسخ

admin گفت:

13 بهمن 1398 در 9:31 ب.ظ

با سالم 

بله فقط چک کردن منبع انبساط مکفی ميباشد

پاسخ

محمدقادری گفت:

21 بهمن 1398 در 1:21 ب.ظ

سالم ببخشيدپکيج ايران رادياتورفنش صدای وحشتناک ميده ايا بايدتعويض بشه

يا امکان سرويس شدنشم وجود داره باتشکر

پاسخ

admin گفت:

21 بهمن 1398 در 5:59 ب.ظ

https://pakegkar.com/
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21 بهمن 1398 در 5:59 ب.ظ

با سالم 

احتمال داره پروانه فن کثيف شده باشه که بايد باز بشه و شستشو داده بشه

پاسخ

سيدجواد اسحقی گفت:

24 بهمن 1398 در 10:13 ق.ظ

با سالم و تشکر از اساتيد مخلص و توانمند که با اخالص دانايی و توانايی

خودش را بی دريغ جهت استفاده نيازمندان اين عرصه (به علم پکيج) عنايت

داشته اند .يک جهان دعای خير اين حقير بدرقه راه زندگی اين استاددانا و

ايثارگر در ميدان بخشش و سخاوت خانواده محترم ايشان باشد. کاپ موفقيت

. 몭بر دستان شما . انشا

پاسخ

آسمان گفت:

19 مهر 1399 در 3:48 ب.ظ

اين مشکل برای من هم پيش اومد دوست عزيز :

و يک راه حل ساده داشت : احتماال چيزی در مسير پره های فن قرار گرفته

که باعث ايجاد صدا ميشه که برای من بست پالستيکی دور ترانس کنار فن

پاره شده بود و به پره های فن گير ميکرد. 

اميدوارم که برای شما هم همين مورد باشه.

پاسخ

admin گفت:

24 مهر 1399 در 3:44 ب.ظ

مشکل دستگاه شما بسيار نادر است ولی در اصل علت صدای فن کثيف

بودن پروانه آن است که در مطلبی تحت عنوان روش سرويس پکيج

ديواری روش تميز کردن پروانه فن بدون نياز به باز کردن را شرح

داده ايم

پاسخ

پرويز گفت:

7 فروردين 1399 در 8:54 ب.ظ

باسالم خدمت شمااستادعزيز..پکيج اپتيماداريم که ازايرونت اون آب چکه ميکنه.

لطفا اگه ميشه راهنماييم کنيد.
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لطفا اگه ميشه راهنماييم کنيد.

پاسخ

admin گفت:

12 فروردين 1399 در 4:25 ب.ظ

سالم 

ايرونت پمپ را باز کنيد و رسوب زدايی کرده اگر مشکل برطرف نشد

ايرونت پمپ را عوض کنيد. قيمت زيادی ندارد. 

ولی علی ايحال ميتونيد سر پيچ آن را سفت کنيد تا آب ندهد تا در فرصت

مناسب نسبت به تعمير يا تعويض آن اقدام نماييد

پاسخ

مهرداد گفت:

18 فروردين 1399 در 10:20 ق.ظ

باسالم و درود فروان 

ممنون ازسايت خوبتون خداقوت ميگم

طريقه حالت تابستانه پکيج ليوسا01184 

ب چ صورته مثل پکيجای جديد درجه مشخصی نداره

وقتيم ک روشن ميشه خيلی صدا ميده

ممنونم ازتون 

باتشکر فراوان

پاسخ

admin گفت:

25 فروردين 1399 در 3:22 ب.ظ

سالم 

بهتره يه عکس از پنل پکيج ارسال کنيد تا بهتون آموزش بدم

پاسخ

اسماعيل گفت:

1 خرداد 1399 در 8:26 ق.ظ

با سالم وخسته نباشيد وخيلی ممنون از مطالب با ارزش را که بدون هيچ منت

وچشمداشتی در اختيار ديگران قرارداديد. پکيچ من ايمرگاس مباشد درحالت

تابستانه آب مصرفی گرم نمی شود وشعله روشن نمی شود ولی در حالت زمستانه
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تابستانه آب مصرفی گرم نمی شود وشعله روشن نمی شود ولی در حالت زمستانه

هم آب مصرفی گرم است وهم رادياتورها روشن وهيچ مشکلی مشاهده نميشود

بزرگواری فرماييد وراهنمايی کنيد باتشکر وسپاس فراوان

پاسخ

admin گفت:

4 خرداد 1399 در 8:50 ب.ظ

سالم 

احتمال خرابی فلوسويچ و يا فلومتر پکيج ميباشد

پاسخ

علی گفت:

16 مهر 1399 در 9:01 ق.ظ

با سالم و تشکر بابت سايت خوبتون که اطالعات مفيدی را به اشتراک

ميزاريد 

پکيج ايران رادياتور علت سوختن برد چی ميتونه باشه؟ 

دو هفته پيش برد سوخته بود بردم از ترانس و چند قسمت برد سوخته عوض

کرد 

دوباره ديروز بازم اين اتفاق افتاد 

البته قبل از نصب برد تمام موارد را با برق مستقيم چک کردم مثل فن و

شير گاز و پمپ که اتصالی نداشته باشه 

البته شير سه طرفه را بررسی نکرد 

اما وقتی برد را نصب کردم و روشن کردم ديدم بدون مشکل کار ميکرد

يعنی شير سه راه عمل ميکرد 

اما بعد از يک ساعت دوباره برد سوخت 

ممنون ميشم راهنمايی کنيد

پاسخ

admin گفت:

16 مهر 1399 در 6:49 ب.ظ

پاسخ داده شد

پاسخ

نسرين گفت:

20 خرداد 1399 در 10:52 ب.ظ

سالم 
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سالم 

با تشکر از شما 

لطفا درمورد پارامترهای اختصاری مثل cc/up/uuو ووووو روی تنظيمات

برد شرحی بفرماييد که اينها نشان دهنده چی هستن و بايد روی چه اعدادی تنظيم

بشن

پاسخ

admin گفت:

28 خرداد 1399 در 3:45 ب.ظ

سالم 

سالم…برای کدوم مدل دستگاه؟( در مدل های مثال مرکوری)حروف

مربوط به چند مبدل بودن….شعله کوتاه و بلند…شعله جرقه زنی…درجه

اختالف دما…گردش پمپ و…… هست

پاسخ

محمد رحيمی گفت:

10 آذر 1399 در 0:55 ق.ظ

سالم وقت بخير 

پکيج ايران رادياتور دارم فقط برای مصرف آب گرم استفاده ميکنم هر

نيم ساعت يک بار مشعل پکيج 15 ثانيه روشن ميشود بعد خاموش

ميشود

پاسخ

admin گفت:

13 آذر 1399 در 4:13 ب.ظ

دوست عزيز اگه پکيج فقط برای مصرف آبگرم هست امکان نداره

شعله اون بدون باز کردن آبگرم روشن شود، مگر اينکه درست

تغيير فصل نداده باشيد و يا اينکه به خاطر پمپ فشار آب ساختمان

است که حتما بايد يک شير يکطرفه در ورودی آب نصب کنيد که

آسيب به پکيج نزنه. در کل پيشنهاد می کنم اگر فقط برای مصرف

آبگرم ميخوايد از پکيج استفاده کنيد بهتره يه آبگرمکن نصب کنيد

چون استهالک پکيج خيلی بيشتر است

پاسخ

مجيد گفت:

19 مهر 1399 در 3:56 ب.ظ
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19 مهر 1399 در 3:56 ب.ظ

سالم وقت بخير

با تشکر از مطالب خوبتون و راهنماييهای مفيدتون 

يک پکيج ايران رادياتور دارم که ايراد 40 70 داده و فشار روی 2 هست و

ريست هم کردم درست نشد و همچنان اين ايراد رو نمايش ميده و سيستم تقريبا

روی حالت اوليه ميمونه و وارد مرحله احتراق نميشه و بالفاصله ايراد 40 70

رو نمايش ميده .

ممنون ميشم راهنمايی بفرماييد.

پاسخ

admin گفت:

24 مهر 1399 در 3:42 ب.ظ

بايد فلوسويچ فشار پکيج تعويض شود و اگر از سری قديمی هست

ميکروسوئيچ فشار آن تعويض گردد

پاسخ

امير گفت:

25 مهر 1399 در 10:48 ب.ظ

سالم …شلنگ رفت به رادياتور و و آب گرم مصرفی داغ ميشه (آب گرم

مصرفی هست) ولی برگشت رادياتور گرم نيست و رادياتورها سردن… 

دو مبدله هست اپتيما بوتان… 

مبدل… منبع انبساط … پمپ و شعله چک شده.. 

مشکل از کجا ميتونه باشه؟ 

با تشکر

پاسخ

admin گفت:

27 مهر 1399 در 1:23 ب.ظ

بايپاس و شير موتوری را چک کنيد. اگر در حالت آبگرم مشکلی نداره اون

قطعات را چک کنيد وگرنه سراغ مبدل ثانويه و پمپ بريد

پاسخ

اسد تيموری گفت:

15 آبان 1399 در 1:17 ب.ظ
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15 آبان 1399 در 1:17 ب.ظ

با عرض سالم 

يه شير پالستيکی هواگيری روی پمپ سيرکوله هست. 

اون شير بايد تا آخر بسته باشه يا نه؟ 

اگر نياز هست که کمی شل باشه ميزانش چقدر بايد باشه. 

ممنون ميشم جواب بدين.

پاسخ

admin گفت:

18 آبان 1399 در 8:21 ب.ظ

دوست عزيز اون ايرونت هواگيری هست، قطعا برای عملکرد صحيح بايد

تا آخر باز باشد (البته اگر نشتی ندارد)

پاسخ

حسن گفت:

27 آبان 1399 در 2:27 ب.ظ

سالم ممنون از سخاوتتون در ارائه اطالعات 

يک سوالی داشتم در مورد سنسور آب و شوفاژ ايران رادياتور مدل ام

۲۴ اف اف، اينکه دو سيم زرد و سفيد به اين سنسورها رفتند. کدوم

رنگ برای کدوم سنسور هستش؟

پاسخ

admin گفت:

6 آذر 1399 در 3:12 ق.ظ

سيم سفيد برای سنسور شوفاژ و زرد برای سنسور مصرفی هست

پاسخ

شهابي گفت:

2 آذر 1399 در 12:24 ب.ظ

سالم 

مدتي است پكيج خاموش ميشود ، ولي فن روشن و چراغ قرمز چشمك زن فعال

است ولي تمام درجه ها وضعيت استاندارد دارد با خاموش و روشن كردن

برطرف نميشه ولي وقتي ضربه اي به قسمت درجه ميزني چراغ سبز ميشه و

بحالت عادي برميگرده با كيفيت عالي ميخواستم بدونم علت چي ميتونه باشه؟

پاسخ

admin گفت:
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admin گفت:

6 آذر 1399 در 2:55 ق.ظ

احتماال رله فن برد کنترل معيوب شده بايد تعويض شود

پاسخ

ناصر رحيمی گفت:

2 آذر 1399 در 2:18 ب.ظ

با سالم و احترام 

مدل دستگاه من کالدا ونزيا بوتان هست. در حالت زمستانی وقتی درپوش (سينی

عايق حرارتی) را بر می دارم دستگاه درست کار می کند اما به محض اينکه آن

NFC را در محل خود قرار می دهم چراغ قرمز روشن می شود. سنسور

تعويض شده تاثير نداشته است. لطفا راهنمايی کنيد. 

ممنونم

پاسخ

admin گفت:

6 آذر 1399 در 2:54 ق.ظ

دريچه های اطراف دودکش را برداريد و شعله و يون را تنظيم کنيد

پاسخ

حسين گفت:

17 آذر 1399 در 1:49 ق.ظ

با سالم اگه باد منبع انبساط خالی شده باشه چقد بايد باد بزنيم ۸ ليتری هستش

مدل پکيج بوتان BN324i هستش. درجه فشارسنج بايد باال بياد زمانی ک داريم

باد ميزنيم؟ ميگن بايد درجه تا ۱ باال بياد. ی نکته اينکه اون پيچ پالستيکی

هواگيری در زمان باد زدن منبع بايد بسته باشه يا باز؟ بقيه چيزها چی؟ مث شير

پر کن يا آب سرد ورودی يا شير رفت و برگشت شوفاژ. مرسی ممنون ميشم

جواب بديد.

پاسخ

admin گفت:

19 آذر 1399 در 2:52 ب.ظ

دوست عزيز شما در رابطه با باد زدن منبع انبساط هيچ اطالعاتی نداريد،

پيشنهاد ميکنم به خاطر پرداخت نکردن مبلغ ناچيزی به تعميرکار برای باد

زدن منبع انبساط خودتون رو به دردسر نياندازيد، ولی اگر اسرار به انجام

اين کار را داريد پيشنهاد می کنم مطلب باد زدن منبع انبساط پکيج را در
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اين کار را داريد پيشنهاد می کنم مطلب باد زدن منبع انبساط پکيج را در

سايت ما مطالعه کنيد

پاسخ

م.مظاهری گفت:

21 آذر 1399 در 4:13 ب.ظ

سالم و خسته نباشيد 

بخشيد يک سوال داشتم يک پکيج ايران رادياتور دارم آب مصرفی گرم را در

آشپزخانه تا آخر باز می کنم هيچ تغيير در پکيج صورت نمی گيرد و کار نميکند

تا آب گرم شود ولی در حمام آب گرم را باز می کنم شروع به کار می کند و آب

گرم می شود می شود راهنمايی کنيد با سپاس

پاسخ

admin گفت:

24 آذر 1399 در 3:19 ب.ظ

ممکنه فلورگالتور دچار مشکل شده باشد. شايد هم صافی زير شير زير

ظرفشويی گرفته باشد. اگر فشار آبگرم اونجا کم است صافی شير را تميز

کنيد

پاسخ

داود گفت:

23 آذر 1399 در 7:20 ق.ظ

تشکر از مطالب مفيد وارزشمندتون. 

فقط اگه يه بزرگی کنين يه گروه هم تو واتس اپ داشته باشين عالی ميشه

پاسخ

admin گفت:

24 آذر 1399 در 3:07 ب.ظ

چشم به زودی

پاسخ

احمد گفت:

8 دی 1399 در 8:15 ب.ظ

باسالم وتشکر از توضيحات شما درمورد قطعات پکيج وعملکرد انها 

جالب بود موفق باشيد

پاسخ
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داود رياحی گفت:

23 دی 1399 در 9:06 ب.ظ

سالم 

سايت شما خيلی ناقص است چون تشريح کامل و تنظيم برد وجود ندارد

پاسخ

admin گفت:

29 دی 1399 در 9:04 ب.ظ

شما اگر سايت کامل ديگری سراغ داريد چرا وقتتون را برای نظر دادن تو

اين سايت هدر می دهيد

پاسخ

محمد صادق درخورد گفت:

27 دی 1399 در 5:27 ب.ظ

سايت کامل و جامعی داريد واقعا جای تشکر و قدردانی هست من به تازگی از

يک ترموستات اتاقی برای پکيج ايران رادياتور مدل m24ff استفاده کردم که

عملکرد آن برای کاهش مصرف گاز و همچنين تنظيم دمای منزل عالی بود

متاسفانه پس از مدتی احساس کردم که بدون اينکه ترموستات فرمان دهد پکيج

به سرويس آمده و دمای منزل باال رفته بود به همين خاطر ترمينال آن را در برد

کنترلی پکيج را اهم چک کردم وديدم اتصال باز نشان ميدهد ميخواستم سوال کنم

آيا رله ای در مسير ان هست که احتمال چسبيده شدن کنتاکتهای آن به علت

استهالک با عث اين کار شده باشد يا خير ممنون از زحمات شما

پاسخ

admin گفت:

29 دی 1399 در 8:55 ب.ظ

خير 

ترموستات اتاقی را از جهت سالمت و همچنين محل نصب چک کنيد، به

اين صورت که محل آن را تغيير دهيد و نتيجه را مالحظه کنيد

پاسخ

محمد صادق درخورد گفت:

30 دی 1399 در 6:14 ق.ظ

با سالم مجدد و تشکر از زحمات شما پکيج ايران رادياتور مدل M24FF سيستم

گرمايش شوفاژ ها به خوبی گرم ميشوند ولی آب مصرفی با اينکه مشعل روشن

ميشه اصال گرم نميشود مبدل ثانويه رو هم اسيد واش کردم ولی مشکل حل نشد
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ميشه اصال گرم نميشود مبدل ثانويه رو هم اسيد واش کردم ولی مشکل حل نشد

ميخواستم ببينم باز ماندن شير بای پاس ميتونه باعث اين مشکل بشه يا نه

پاسخ

admin گفت:

7 بهمن 1399 در 1:29 ب.ظ

بله ميتونه همين مشکل باشه

پاسخ

شمس گفت:

19 ارديبهشت 1400 در 1:33 ب.ظ

سالم 

پکيج لورچ داريم و لوله اتصال آب گرم از مبدل اوليه که با مهره برنجی به

قطعه پالستيکی وصل ميشه حميده هاش خراب شده و آب نشت ميکنه راهی

هست که بتونم محکمش کنم و آبندی بشه ممنون

پاسخ

admin گفت:

20 ارديبهشت 1400 در 6:54 ب.ظ

متوجه منظور شما نشدم

پاسخ

شمس گفت:

19 ارديبهشت 1400 در 1:35 ب.ظ

ببخشيد حديده هاش خراب شده

پاسخ

admin گفت:

20 ارديبهشت 1400 در 6:53 ب.ظ

متوجه منظور شما نشدم

پاسخ

امير فتاحی گفت:

2 خرداد 1400 در 1:33 ب.ظ

با عرض سالم وخداقوت تشکر فراوان بابت ارايه اطالت مفيدتون 

پکيج تاچی مدل اسمارت دارم درحين کار شروع به صدا ميکنه وارورe4ميده

نقص در شير مدار گرمايش ميشه راهنماييم کنين مشکل از کجاست
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پاسخ

admin گفت:

31 خرداد 1400 در 4:14 ق.ظ

احتماال رسوب داشتن مبدل حرارتی و شير سه راهی ميباشد

پاسخ

محمد گفت:

4 مهر 1400 در 5:03 ب.ظ

درمورد پکيج B22ff تک مبدل فن دار 

روی حالت تابستانه تک مبدل ها مگه پمپ نبايد غی فعال باشد چرا با باز کردن

اب گرم مصرفی پمپ کار ميکنه 

اگه عادی نيست مشکل از کجا ميتونه باشه

پاسخ

admin گفت:

8 مهر 1400 در 1:26 ق.ظ

اگر مطمئن هستيد پمپ کار ميکنه احتماال جامپر های روی برد روی حالت

پکيج دو مبدله هست که بايد تغيير دهيد

پاسخ

جعفر گفت:

19 مهر 1400 در 11:46 ب.ظ

سالم و خسته نباشيد . من پکيج بوتان مدل ورنا ۲۴۰۰۰ دارم اوال متراژ خونه

من ۱۶۰ متر مربع هستش اين پکيج جوابگو اين متراژ هست و چند متر پنل

ميشه متصل کرد به اين پکيج . ضمن اينکه متاسفانه در شهر ما نماينده شرکت

بوتان بسيار ضعيف عمل کرد و خسارت پرداخت گاز سنگين بر من تحميل کرد

مسير رفت و برگشت پکيج اشتباه زده بود و رادياتور در يک قسمت گرم و يک

قسمت سرد بود که در سال بعد خودم متوجه اين مشکل شدم بماند که پکيج هر

چند روزی خاموش ميشد و نتونستن مشکل حل کنن و حتی درخواست کردن

پکيج به تهران برای تعمير بفرستيم من پيشنهاد کردم شايد از اکسيژن کم رسيدن

به شعله باشه گفتن با توجه به لوله دوجداره که داری اصال امکان نداره بعد از

چند روز خاموشی دستگاه و نيامدن برای بررسی خودم دو تا درپوش اکسيژن

دهی در باالی دستگاه برداشتم و آالم چهار ساله ديگه مشکل نخورده . االن

مشکل بنده جوابگو نبودن حرارت پکيج برای خونه و اينکه دستگاه پکيج ورنا

چطوری هواگيری ميشه رادياتور هواگيری ميکنم ولی پکيج چطوريه . يک
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چطوری هواگيری ميشه رادياتور هواگيری ميکنم ولی پکيج چطوريه . يک

درپوش باال دستگاه هست که نوشته airia air … همين درپوش بايد برداشت و

يا يک ولوم ديگه که باال و پشت پکيج هستش و چطوری بايد هواگيری کرد .

ممنون از لطف شما و اينکه متن طوالنی بنده را خونديد .

پاسخ

admin گفت:

27 مهر 1400 در 0:50 ق.ظ

دوست عزيز هواگيری پکيج به صورت اتوماتيک صورت می گيرد و اصال

مربوط به مشکل شما نمی شود، اگر گرمای رادياتورها به اندازه ای است که

در حالت ماکزيمم براحتی ميتونيد چند دقيقه دستتان را روی رادياتور قرار

دهيد، مشکل از پکيج می باشد که بايد توسط تعميرکار بررسی شود

پاسخ

Jahngir Janpour گفت:

6 بهمن 1400 در 10:02 ق.ظ

با سالم نوا بنسر ۲۸ هزار دارم شستشوی کامل شده در حالت زمستانه صدای

جرقه مياد ولی پکيج روشن نميشه اگه آب باز کنيم روشن ميشه شعله هم عالی

است مبدل ها هم کامًال جرم گيری شدند باتشکر جانپور

پاسخ

admin گفت:

12 بهمن 1400 در 6:11 ب.ظ

بايد توسط تعميرکار بررسی شود

پاسخ

حسين گفت:

23 بهمن 1400 در 10:32 ب.ظ

از مدير اين سايت بسيار سپاسگزارم. توضيحات شما بسيار روشن، جامع و

کاربردی است. از اين که ساير سايت ها مطالب شما را بدون ذکر منبع کپی و

بازنشر می کنند، بسيار متأسفم. شما با کمال صداقت دانسته ها و تجربيات تان را

در اختيار ديگران قرار می دهيد و لذا نبايد حق معنوی شما ناديده گرفته شود. اما

به هر حال، به عنوان کسی که مطالب سايت تان را به دقت خوانده است می گويم

که يقين داشته باشيد صدها و صدها نفر از شما متشکرند و برای شما دعا

می کنند.

پاسخ
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پاسخ

صابر گفت:

25 فروردين 1401 در 10:05 ب.ظ

سالم پکيج تو حالت اب گرم مصرفی مشکلی ندارد . اما تو حالت گرمايشی

دمای بيش از حد می دهد و با افت فشار مواجه هستيم

پاسخ

admin گفت:

29 فروردين 1401 در 4:16 ب.ظ

دمای بيش از حد می دهد و با افت فشار روبرو هستيم، دو تا سوال متفاوت

هست که اصال به هم مرتبط نيستند، لطفا سوال خود را واضح تر بيان کنيد

پاسخ

فرزاد گفت:

26 مرداد 1401 در 1:20 ب.ظ

عالی بود.بسيار عالی

پاسخ

ديدگاهتان را بنويسيد

نشانی ايميل شما منتشر نخواهد شد. بخش های موردنياز عالمت گذاری شده اند *

ديدگاه *

نام *

ايميل *

https://pakegkar.com/


وب  سايت

ذخيره نام، ايميل و وبسايت من در مرورگر برای زمانی که دوباره ديدگاهی

می نويسم.

فرستادن ديدگاه

آشنايی با پکيج کار

ما به عنوان تخصصی ترين مرکز تعميرات پکيج در تهران و طی سال ها تالش و با کسب تجربه و دانش فراوان به جايگاهی رسيده ايم که هم اکنون مورد

اطمينان عده کسيری از همشهريان گرامی باشيم. ما با افتتاح ۶ شعبه فعال در سطح تهران و بکارگيری تيمی از زبده ترين و خبره ترين تعميرکاران

متخصص که ميانگين سابقه فعاليت هر يک از آنها حدود ۱۰ سال ميباشد توانسته ايم سطح اطمينان مشتريان خود را از هميشه بيشتر کرده و پاسخ گوی

مناسب نيازشان در هر زمان باشيم.

تازه ترين مقاالت

ارور های 101 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107 آريستون

8 شهريور 1401

خطای 5p1 پکيج آريستون

8 شهريور 1401

پکيج دست دوم با گارانتی

19 مرداد 1401

شعب پکيج کار

https://pakegkar.com/ارور-101-103-104-105-106-107-آریستون/
https://pakegkar.com/خطای-5p1-پکیج-آریستون/
https://pakegkar.com/پکیج-دست-دوم-با-گارانتی/


جهت اعزام تعميرکار تماس بگيريد

ساعات کاری

 ۹ صبح تا ۱۲ شب

جهت اعزام تعميرکار

09123046539
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