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عیب شناسی
برای شناخت عیبهایی که باعث اختالل در عملکرد یک دستگاه میشود ،م یبایس ت
ابتدا مشخصات و مختصات کلیه قطع ات و ن و درخواس ت از دس تگاه وظیف ه ه ر قطع ه،
شرایط عملکرد و نحوه تست آن را بدانید.
تقسیم بندی قطعات
برای شناخت بهتر قطعات ،آنها را نسبت به نو عمکلردشان تقسیمبندی میکنیم:
.1

برد کنترل  :این قطعه به نس بت گزارش ات رس یده از حس گرها و ن و فرم ان
مصرفکننده ،فرمانهایی را به قطعات مجری فرمان صادر کند را دارد.

.2

قطعاااات مجاااری فرماااا  :ای ن قطع ات ب دون دس تور ب رد کنت رل هیچگون ه
عملکردی ندارد و فقط با فرمان برد کنترل شرو به کار میکن د ( ب ه عن وان
مثال :پمپ سیرکوالتور ).

.3

حسگرها  :این قطع ات وظیف ه دارن د ش رایط دس تگاه را بس ته ب ه وظیف ه خ ود
قطعه به برد کنترل گ زار ده د ت ا ب رد کنت رل ب ا آن ا یز گزارش ات رس یده و
مقایسه آن با درخواست مصرفکننده به مجریهای فرمان دستور ص ادر کن د
( به عناون مثال .)NTC :

.4

قطعات مکانیکی :قطع اتی ک ه عملک رد آنه ا ،بس ته ب ه ش رایطی اس ت ک ه ب ه
آنها اعمال میشود ( به عنوان مثال :منبع انبساط ).

نحوه عملکرد قطعات به ترتیب
شما میبایست بدانید هر قطعه در چه زم انی عم ل م یکن د و ن و عملک رد آن ب ه چ ه
صورت میباشد.
نحااوه عملکاارد قطعااات زمااا روش ا شااد در حالاات گرمااایش در ی اک دسااتگاه دومباادل
ف دار
ابت دا پ از اتص ال ب ر ب ه دس تگاه ،ب رد کنت رل وض عیت دس تگاه را از طری
حسگرهای دستگاه چک میکند .این حسگرها شامل کلید حرارت ی ( در دس تگاههای ب دون
فن حسگر دود ) ،کلید حداقل فشار آب و NTCهای مصرفی و گرمای میباشند.
برد کنترل بعد از اطمینان از وجود آب در مدار دستگاه پم پ س یرکوالتور را روش ن
میکن د و همزم ان ب ا پم پ م دار قس مت گرم ای ش یر س هطرفه را ب ر دار م یکن د ت ا در
صورت وجود سوپاپ شیر سهطرفه در مسیر مصرفی تغییر حا ت داده و مسیر گرم ایی
را برای گرد آب انتخ اب کن د .پ از ش رو جری ان آب  NTCگرم ایی دم ای آب در
حال گرد را به برد کنترل گزار میدهد .برد کنترل دمای آب را با دم ای تنظ یم ش ده
توسط مصرفکننده مقایسه میکنند و در ص ورت کمب ود دم ای آب و نی از ب ه ش عله ب رای
گرم کردن آب ابت دا ف ن را روش ن م یکن د و ت ا تایی د عب ور جری ان ه وا از مس یر دودک
توسط پرشر فن منتظر میماند.
بعد از تایید پرشر و وجود تهویه مناس ب در محفظ ه احت را قس مت جرق هزن و ش یر
گاز همچنان به کار می افتند تا مش عل در حا ت ش عله کوت اه روش ن ش ود .پ از روش ن
شدن نوبت به حسگر شعله میرسد تا صحت وجود شعله را تایید کند.

در ص ورت تایی د نش دن ش عله در محفظ ه احت را توس ط حس گر پ از  5ثانی ه
جرقهزن و شیر گاز قطع میشود و بعد از گذشت مدتی دوباره امتح ان م یکن د .ای ن عم ل
سه بار اتفا میافتد واگر طی این سه بار وجود شعله تایید شد ،دستگاه ادامه کار میده د
و شعله را طب فرمانهای تعریف شده در برد کنترل به نس بت اخ تالف دم ای تنظ یم ش ده
و دمای واقعی آب تنظیم میکند.
با باال رفتن دمای آب مدار گرمایی حداقل پنج درجه بیشتر از دمای تنظیم شده مش عل
خامو میشود .استارت مجدد مشعل و تشکیل شعله پ از گذش ت ح داقل  2ت ا  3دقیق ه
و پایین آمدن حداقل  11تا  25درجه س انتی گ راد دم ای آب انج ام م یش ود .ب ه ای ن عم ل
اختالف زمان و اختالف دمای استارت گفته میشود که ا بت ه در برخ ی از دس تگاهها قاب ل
تغییر میباشد.
نحوه عملکرد قطعات در حالت آب گرم مصرفی در دستگاه دومبدل
در ای ن حا ت دس تگاه ت ا قب ل از ب از ش دن آب در حا ت آمادهب ا ق رار دارد ام ا
ب از ش دن آب و عب ور جری ان آب از طری
هیچگون ه عمل ی انج ام نم یش ود .ب ه مح
فلوس و یچ ی ا فل ومتر درخواس ت مص رفکننده ب ه ب رد گ زار م یش ود .ب رد کنت رل پم پ
سیرکوالتور را روشن میکند و همزمان قس مت م دار مص رفی ش یر س هراهی را ب ر دار
میکند ت ا در ص ورت وج ود ش یر س هطرفه در حا ت گرم ایی مس یر آب تغیی ر کن د .ح ال
 NTCمصرفی دم ای آب را گ زار م یکن د و ب رد کنت رل در ص ورت کمب ود دم ای آب
نس بت ب ه دم ای تنظ یم ش ده توس ط مص رفکننده ،قس متهای م ورد نی از را ب رای عم ل
احترا  ،فعال میکند .شرو عمل احترا در همه حاالت مشابه یکدیگر انجام میشود.
پ از روش ن ش دن مش عل در حا ت ش عله کوت اه تنظ یم ش عله انج ام م یش ود .مق دار
شعله نس بت ب ه دم ای ارس ا ی توس ط  NTCمص رفی و در دس تگاههای دارای فل ومتر ب ه
نسبت مقدار دور توربین و پا ارسا ی به برد انج ام م یش ود .ه ر چق در دم ای آب گ رم
مصرفی به دمای تنظیم ش ده نزدی ک م یش ود ،ش عله کوت اهتر م یش ود ت ا بتوان د ب ا ح داقل
اختالف ،دمای آب گ رم مص رفی را ب ا دم ای تنظ یم ش ده توس ط مص رفکننده تنظ یم کن د.
اگ ر ب ه عل ت پ ایین ب ودن دب ی آب ی ا تنظ یم نب ودن ش یر گ از ی ا عملک رد نادرس ت
مصرفکننده دمای آب بین  5تا  15درجه از عدد تنظیم شده باالتر برود ،مشعل خ امو
میشود و با پایین آمدن دمای آب حتی ی ک درج ه کمت ر از دم ای تنظ یم ش ده ،ب رد کنت رل
برای روشن شدن مجدد مشعل اقدام میکند.
نحوه عملکرد قطعات در حالت گرمایی در یک دستگاه تکمبدل

حا ت گرمایی در بین دستگاههای تکمب دل و دومب دل تف اوتی ن دارد .مس یر عب ور آب
زمان روشن و خامو شدن در هر دو مدل یکسان میباشد.
نحوه عملکرد قطعات پکیج تکمبدل برای تولید آب گرم مصرفی
ب ا ب از ک ردن آب مص رفی و عب ور جری ان آب از فل ومتر ی ا فلوس و یچ در ص ورت
عملکرد دستگاه در حا ت زمستانه ابتدا پمپ سیرکوالتور را خامو میکند .دمای آب را
توسط  NTCدریافت میکند و پ از مقایسه با دمای تنظیم شده مشعل را روشن میکن د.
خامو کردن پمپ در این دس تگاه ،ب ه عل ت دومنظ وره ب ودن مب دل اس ت .یعن ی اگ ر در
زم ان اس تفاده از آب مص رفی پم پ ه م ک ار کن د ،در حقیق ت دس تگاه در ی ک زم ان آب
گرمایشی و مصرفی را تامین میکند .به علت کمبود طول مب دل و ت وان حرارت ی مش عل،
این کار عملی نیست .در غیر این صورت دمای آب گرم مصرفی به حد کافی نمیرس د و
نارضایتی مصرفکننده را ب ه دنب ال دارد ،ش عله گ از ط وری تنظ یم م یش ود ت ا دم ای آب
گرم با دمای تنظیم شده با اختالف حداکثر  3درجه س انتی گ راد کنت رل ش ود .در ص ورت
باال رفتن دما آب به هر د یل و خامو شدن مشعل شرو مجدد مشعل با پایین آمدن ی ک
درجه آب مصرفی از دمای تنظیم شده انجام میشود.
راحتتری عیبیابی
ح اال ک ه ترتی ب اس تارت قطع ات را دانس تیم ،پی دا ک ردن ای راد آس انتر م یش ود .ب ه
عنوان مث ال اگ ر دس تگاهی روش ن ش د و ت ا مرحل ه ف ن جل و رف ت ام ا ش عله تش کیل نش د،
ایراد میتواند در تهویه نامناسب باشد و نشان از تایی د نش دن عب ور جری ان ه وا در پرش ر
فن دارد .ا بته تعمیرک ار م یبایس ت ب ا اطالع ات ک افی راج ع ب ه قطع ات و نح وه عملک رد
آنه ا ای راد را پی دا کن د .بهت رین راهک ار ب رای عی بی ابی دقی  ،آن ا یز ک ردن ای راد و
تقس یمبندی قطع اتی ک ه م یتوانن د ب ا ای راد رابط ه داش ته باش ند .در ذه ن خ ود ی ک ج دول
تشکیل داده و یا به صورت کتبی بنویسید.
مثااال :قطعااات مربااوط بااه ایاراد نقا
کدامند؟
مسیر دودک
برد کنترل.

در تهویاه ماننااد ایارادی کااه در باااا توضایح دادی ام

 -فن  -ونتوری  -شیلنگهای ارتباطی  -پرشر ف ن  -س یمهای اتص ال -

حاال که میدانیم امکان چه مشکالتی وج ود دارد ،ب رای تس ت آنه ا آم اده م یش ویم و
برای راحتی کار و سرعت باالتر  ،از سادهترین ایراد شرو میکنیم .در این مورد چ ک
کردن مسیر دودک راحتترین جس توجو م یباش د .ب ا ج دا ک ردن دودک از دس تگاه و

استارت مجدد آن برای چند حظه م یت وان یک ی از احتم االت را تس ت ک رد .در ص ورت
کارکرد دستگاه م یبایس ت ای راد را در دودک و مج رای خروج ی جس توجو ک رد .اگ ر
هن وز ای راد وج ود دارد ،از ای ن پ ایراده ای ا کتریک ی و مک انیکی را ازه م تفکی ک
میکنیم .برای این کار فی های متصل به پرشرفن را جدا کرده و پ از روشن شدن ف ن
به صورت دستی به یکدیگر متصل میکنیم.
در ص ورت ادام ه ک ار ،ای راد را در قس مت ف ن ،پرش ر ف ن ،ونت وری و ش یلنگها
جستوجو میکنیم .اما اگر با عمل ج امپر ک ردن س یمها ،مش کل ح ل نش د ،هم ین عم ل را
در آخرین نقطه اتصال سیمهای پرشر فن به برد کنترل انجام میده یم ت ا از س المت م دار
سیم ک اطمینان حاصل شود .حال اگر با جامپر کردن ب ر روی خ ود ب رد کنت رل مش کل
رفع نشد ،میبایست برد کنترل تعوی ش ود .م یپرس ید اگ ر ای راد از قس مت ا کترویک ی
نبود و با جامپر کردن سیمهای پرشر فن رفع نشد چگونه عمل کن یم؟ در ای ن ص ورت ،ب ا
یک آوومتر در حا ت بیزر پرشر فن را در حا ت فن روشن و ف ن خ امو تس ت م یکن یم
تا از سالمت پرشر باخبر شویم .اگر با فن روش ن اتص ال برق رار نش د ،ش یلنگ پرش ر را
از قسمت فن جدا کرده و عمل مک و ی ا ده را ب ه ص ورت مص نوعی ب ا ده ان انج ام
می دهیم .این عمل میتواند سالمت شیلنگهای رابط را ثابت کند .در صورت سا م ب ودن
ش یلنگها و پرش ر ب ه س را آخ رین قطع ات یعن ی ف ن و ونت وری م یروی م .ب رای تس ت
ونت وری م یبایس ت از ب از ب ودن مس یر ش یلنگها ب ه ونت وری و ع دم وج ود ض ایعات در
مسیرهای ونتوری مطم ن شد ،سپ و تاژ بر فن را با و تمتر چک میکنیم ،زیرا اگ ر
و تاژ پایین باشد فن روشن میشود ،اما مقدار جریان ه وا ب ه عل ت س رعت پ ایینتر بل و ر
فن به حد کافی نمیرسد .در ای ن ن و عی بی ابی کلی ه قطع ات مرب وط ب ه ای راد ب ه ترتی ب
درص د احتم ال خراب ی تس ت م یش وند و احتم ال خط ا بس یار پ ایین اس ت ب رای ای ن ن و
عیبیابی ،میبایست نحوه عملکرد آوومتر را بدانید تا بتوانی د ب ا اس تفاده از آن قطع ات را
تست کنید .با این رو تعمیر ،نه تنها در پکیج ،بلکه در کلیه وازم با اطالعات ک افی در
م ورد قطع ات آن م یت وان ای راد را تش خیص و ب رای رف ع آن ق دام ک رد .ب ه ای ن رو ،
برنامهریزی تعمیر گفته میشود.
نوع ایراد عیب یابی
 .1نقص در احترا
 .2نقص در تهویه
 .3نقص در تهویه در دستگاه بدون فن
 .4نقص به علت گرمای بی از حد
 .5کمبود فشار آب

حسگر مربوط به ایراد یا اعالم
توسط مصرفکنندگا
حسگر شعله
پرشر سو یچ فن
حسگر دود
کلید حرارتی
کلید حداقل فشار آب

 .6جلوگیری از یخزدگی
 .7ایجاد صدا در زمان عملکرد آّب گرم مصرفی در
دستگاههای دومبدل
 .8ایجاد صدا در زمان عملکرد گرمای
 .9عدم گرمای مطلوب در ساختمان
 .11عدم گرمای مطلوب آب گرم مصرفی
 .11عدم عملکرد دستگاه در حا ت مصرفی
 .12باال رفتن فشار در حا ت گرمای

حسگر مدار گرمایشی NTC
مصرف کننده
مصرف کننده
مصرف کننده
مصرف کننده
مصرف کننده
مصرف کننده
(امکان تخلیه از شیر اطمینان)

پایی آمد فشار در حالت عادی کلید حداقل فشار آب
نکته :شرکتهای معتبر امروزی برای آسانتر کردن تعمیرات برای س روی کاران،
اقدام به ساخت نرمافزارهای موبایلی نمودهاند ت ا در زم ان تعمی ر ،س روی کار ب ه راحت ی
به معانی کدها و راهکارهای حل مشکل دسترسی داشته باشد .با توجه به ازدیاد نو ک دها
و عملک رد ب ه خص وص دس تگاههای مختل ف ،ب ا داش تن چن ین فن اوری ،تعمی رات بس یار
آسانتر شده است و پیدا کردن ایراد کار مش کلی نیس ت.در ای ن نرمافزاره ای موب ایلی ک ه
قابلیت نصب بر روی انوا تبلت و پتاپ را نیز دارا هستند ،هر شرکت س ازنده ،ان وا
پکیجهای خود را به صورت جدا جدا ،تعریف نموده ،کدهای خطای مربوط به آن دس تگاه
را به صورت کامل بیان نموده و راهکارهای رفع عیب مربوط به آن ایراد را ب ه ص ورت
گام به گام و مفصل توضیح داده است.
 -1سیسااتم گرمااایش کااار م ایکنااد ول ای رادیاتورهااا گرمااای مطلااوب را ندارنااد علاات
چیست؟








کوتاه بودن ارتفا شعله ( به علت کم ب ودن فش ار گ از س اختمان و ی ا تنظ یم نب ودن
شیر گاز )
کم بودن ظرفیت حرارتی دستگاه نسبت به گرمایشی ساختمان
وجود هوا در مدار
نیمهباز بودن شیرهای رفت و برگشت دستگاه
ضعیف شدن فنر سوپاپ ب ایپ ی ا رس وب گ رفتن دریچ ه آب ( س وپاپ نیم ه ب از
مانده است ).
استفاده از سوپاپ بایپ نامناسب
کاه دقت  NTCگرمای














وج ود اش کال در پم پ ( .1دور پ ایین.2 ،دب ی ک م .3 ،شکس تن پروان ه پم پ و .4
وجود شن و ماسه در پمپ )
پایین بودن فشار در مدار گرمای
رسوب گرفتن مبدل و رادیاتورها
استفاده از رادیاتورهای با جن نامرغوب
استفاده از دودک نامناسب
وجود خرابی در شیر سهراهه ( در نو دومبدل )
خرابی کلید حرارتی یا استفاده از کلید حرارتی نامناسب
و هکشی نامناسب مدار گرمای ( پیچ و خمهای زیاد و سایز نامناسب )
جابجا بستن و ههای رفت و برگشت رادیاتورها
خرابی پتانسیومتر گرمای
نزدیک ی ب ی از ح د رادی اتور ب ه پک یج دی واری آب گ رم ( ب ه وی ژه در و هکش ی
انشعابی )
خرابی برد کنترل

 -2سیستم آب گرم مصرفی گرمای مطلوب را ندارد علت چیست؟











کم بودن ارتفا شعله
دقت نداشتن  NTCمصرفی
رسوب گرفتن مبدل مصرفی خرابی شیر سهراهه در نو دومبدل
تحریک نشدن فلوسو یچ در نو تکمبدل
دودک نامناسب
اشکال در و ه کشی آب مصرفی ساختمان
دبی و سردی بی از حد آب سرد ورودی
خرابی پتاسیومتر آب مصرفب
خرابی سوپاپ بایپ در نو دومبدل
خرابی برد کنترل

 -3پکیج دیواری در حالت آب گرم انفجاری روش میشود علت چیست؟
 تنظیم نبودن فاصله ا کترود جرقهزن و مشعل
 تنظیم نبودن فشار گاز
 خرابی دودک

 ضعیف شدن جرقه (عوامب ضعیف شدن جرقه .1 :ضعیف شدن بر شهری.2 ،
ض عیف ش دن ت ران جرق هزن .3 ،نش تی ب ر ی ا ب ر دزدی و  .4اکس ید ش دن
ا کترود جرقهزن )
 استفاده از قطعات گاز شهری به جای گاز مایع
 مسدود شدن سوراخهای مشعل در اطراف جرقهزن
 -4فشار آب در مدار گرمایش افت پیدا میکند علت چیست؟
 وجود نشتی در مدار گرمای
 وجود هوا در مدار گرمای
 -5آب گرم مصرفی دچار نوسانات میشود علت چیست؟







زیاد بودن ارتفا شعله
پایین آمدن دقت  NTCمصرفی
استفاده همزمان از چند شیر مصرفی
استفاده از پمپ فشار نامناسب در شبکه ساختمان
خرابی شیر سهراهه در نو دومبدل
کم بودن فشار آب ساختمان

 -6با افزایش دما ،فشار مدار گرمایش افزایش مییابد علت چیست؟
 خرابی یا تنظیم نبودن فشار هوای منبع انبساط
 مسدود شدن شیلنگ منبع انبساط
 متناسب نبودن منبع انبساط با حجم آب مدار گرمای
 -7فشار در مدار گرمایش خود به خود باا میرود و شیراطمینا عمل میکند علات
چیست؟








راهیابی آب مصرفی به مدار گرمای
سوراخ بودن مبدل ثانویه
تنظیم نبودن فشار باد منبع انبساط
خرابی منبع انبساط
گرفتگی مبدل اصلی
خرابی پمپ
هوا گرفتن مکرر رادیاتورها

از طری شیر پرکن و مبدل مصرفی

 -8دمای مدار گرمایش خوب است ولی دمای آب مصرفی کم است علت چیست؟










رسوب گرفتن مبدل اصلی
فعال نشدن فلوسو یچ در نو تک مبدل در وضعیت زمستانه
خرابی NTC
خرابی سوپاپ بایپ در نو تکمبدل
خرابی پتاسیومتر مصرفی در برد
کم بودن فشار آب
خرابی شیر سهراهه در نو دومبدل
خرابی برد کنترل
دبی آب مصرفی بی از حد مجاز است.

 -9به چه علتی ،فشار سیستم در مدار پکیج دیواری آب گرم کاهش مییابد؟
 ممکن است در سیستم و هکشی و یا اتصاالت ،نشتی وجود داشته باشد.
 همواره به هنگام هواگیری خودکار از ش یرهای ه واگیر ،مق داری بخ ار ه م خ ار
میشود و همچنین باعث میشود به مرور فشار سیستم کاه بیابد.
 فشار باالی سیستم باعث عمل نمودن شیر اطمینان میشود.
 -11اگاار بااه ماادت زی اادی قصااد نااداریم از پک ایج اسااتفاده نماااییم ،بهتااری پیشاانهاد
چیست؟





بهتر اس ت پک یج دی واری آب گ رم را از ب ر خ ار نم وده و ش یرگاز را ببندی د و
مراحل زیر را دنبال نمایید.
شیر فلکه اصلی ورودی آب سرد به پکیج دیواری آب گرم را میبندیم.
از شیر تخلیه تحتانی دستگاه ،آب مدار گرمای را تخلیه میکنیم.
رو سریع :شیر پرکن را باز میکنیم ( چون شیر فلکه بسته است ،پ آب ی وارد
سیستم نمیشود ) .نزدیکترین شیر آب گ رم مص رفی را ب از م یکن یم ت ا آب م دار
گرمایشی تخلیه گردد.

 -11ف خاموش است ولی پرشر سوییچ دود وصل نمیشود علت چیست؟
 اشکال در سیمکشی
 اشکال در پرشر سوییچ دود
 وجود جریان هوا به علت عملکرد کو ر آبی
 -12ف روش است ولی پرشر سوییچ دود وصل نمیشود علت چیست؟

 و ههای اتصال به پرشر دود وصل نمیباشد.
 دودک را بررسی کنید.
 پرشر سوییچ دود خراب است.
 -13پمپ کار نمیکند.





بر به پمپ نمیرسد.
پمپ خراب است.
پمپ گریپاژ جام است.
برد ا کترونیک خراب است.

 -14شعله تشکیل میشود و دستگاه پس از  5ثانیه ریست میشود.








میله یون درون شعله قرار ندارد.
تنظیم گاز در وضعیت استارت صحیح
میله یون اشکال دارد.
کابل میله یون به برد کنترل قطع است.
اتصال زمین قطع است.
میله یون اتصال بدنه دارد.
برد کنترل ایراد دارد.

 -15آب گرم مصرفی و گرمایش هر دو فعالند ولی گرمای خوبی ندارند.
 اگر ش یر س هطرفه ب ین دو حا ت آبگ رم مص رفی و گرم ای گی ر کن د ای ن حا ت
پی میآید .رفع عیب :س المت مح ر ش یر س هطرفه و در ص ورت زوم مغ زی
آن مورد بررسی قرار گیرد.
 -16فشار سیستم گرمایش باا یا پایی میرود.
 خرابی منبع انبساط از دالیل رایج ای ن مش کل اس ت و ی اگ ر مب دل ثانوی ه س وراخ
باشد به طور معمول فشار مدار گرم ای ب اال م یرود و در م واردی ک ه فش ار آب
ساختمان کم باشد فشار آب مدار بسته پایین میآید و در ص ورت نش ت آب از ش یر
پرکن نیز با باال بودن فشار آب منزل فشار مدار گرمای باال میرود.
 -17آب گرم مصرفی داریم ولی با فشار کام و هماراه باا سارد و گارم شاد و سار و
صدا.

 اگر مسیر  1/2مب دل ثانوی ه ی ا دومنظ وره کم ی رس وب گرفت ه باش د ب ه عل ت اف ت
فشار ایجاد شده دبی عبوری آن نیز کاه مییابد و چون آب گ رم مص رفی خ وب
گرم نم یش ود دس تگاه ب ا ح داکثر ت وان ک ار م یکن د و در برخ ی مواق ع دا ش ده و
قطع ،سپ وصل میشود.
رفع عیب :در صورت زوم مبدل با اسید شرکتی رسوبگیری شود.
 -18پکیج مرتبا روش و خاموش میشود.
 تنظیم نبودن میزان گاز و هوای الزم
 خرابی شیر سهطرفه و شیر بایپ
 رسوب در مسیر  3/4مبدل ثانویه
 -19دستگاه در حالت ف باقی میماند.







عمل نکردن پرشر دود
قطعی فن و یا سیمپیچ فن
وجود تر در و ه ونتوری یا شیلنگ سیلیکونی
شل یا مسدود بودن و ه ونتوری یا شیلنگ رابط
اشتباه بسته شدن یا قطعی سیمهای پرشر دود
کم بودن دور فن

 -21عدم روش شد پکیج در حالت آب گرم مصرفی:
 اگر در گرمای
است.
 فلوسو یچ را تست کنید.

کار کند و ی در مص رفی ن ه ،ب ه احتم ال زی اد ای راد از فلوس و یچ

 -21صدادار بود مبدل دستگاه:







عدم تنظیم مناسب شیر گاز
پایین بودن دبی در گرد مدار ( گرفتگی مدار و خرابی پمپ )
رسوب گرفتن مبدل
هوا گرفتن دستگاه
خرابی NTC
کیفیت نامناسب مبدل






استفاده از اتص االت نامناس ب ( تغیی ر قطره ای ناگه انی در و هکش ی موج ب اف ت
فشار میشود) .
استفاده از صافی برگشت نامناسب در ورودی مبدل
استفاده از استرینر روی دستگاه
آسیبدیدگی ( سوختگی یا دفرمگی ) فینهای مبدل

 -22آب داد هواگیر خودکار:
علت احتما ی:
 در اثر رسوبگذاری داخل هواگیر خودکار یا خرابی واشر آن
 شکستگی کف بدنه یا آبدان
راه حل:
 تمیز نمودن هواگیر در صورت امکان و یا تعوی

آن

 -23آب داد شیر اطمینا :
علت احتما ی:





فشار آب از حد مجاز بیشتر است.
خراب بودن شیر اطمینان
گیر کردن آشغال در داخل شیر اطمینان
شیر پرکن باز است.

راه حل:





تنظیم فشار آب داخل دیگ
تعوی شیر اطمینان
تعمیر شیر و یا تعوی آن در صورت برطرف نشدن عیب
بستن شیر پرکن

 -24پمپ صدا میدهد.
علت احتما ی:
 بو های پمپ خراب است.
 پمپ بدون آب کار کرده است.

 وجود هوای زیاد در داخل پمپ
راه حل:
 تعوی پمپ
 تعوی پمپ ،پر کردن آب منبع
 هواگیری پمپ
 -25شعله از زیر دستگاه بیرو میزند.
علت احتما ی:







دوده گرفتن مبدل حرارتی و یا دودک
استفاده بی از حد زانو و طول بلند در و ه افقی دودک
فشار گاز زیاد است.
در اث ر گرم ای زی اد در قس مت انته ایی دودک و خن ک ب ودن قس مت ابت دایی آن،
دودک به صورت معکو عمل کرده است.
وجود هواک قوی در محلی که پکبج نصب شده است.
نداشتن کالهک H

راه حل:







تمیز کردن مبدل حرارتی و دودک
استفاده از دودک مناسب
تنظیم گاز به وسیله پیچ تنظیم شیر کنترل گاز
نصب فن روی پکیج
رساندن هوای الزم به پکیج ،در صورت زوم قطع هوام
نصب کالهک H

 -26سیستم مرتبا نیاز به هواگیری دارد و نشتی هم نداریم.
 فشار هوای منبع انبساط کاه

یافته است.

راه حل :فشار هوای منبع انبس اط پ
باشد.

از تخلی ه سیس تم در حا ت خ امو

 اغلب در زمان استفاده از رادیاتورهای آ ومینیومی اتفا میافتد.
راه حل :استفاده از ماده فرناک

بای د  1ب ار
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