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گرداوری کردیم تا مصرف   تمامی خطاها و ارورهای پکیج ایران رادیاتور را در این متن 

ی ایران رادیاتور از روی لیست ارورها پکیج ایران رادیاتور بتوانند خطای کنندگان پکیج دیوار

 . پکیج خویش را مشخص بفرمایند

تماس بگیرید 90101919190برای تعمیرات پکیج ایران رادیاتور با شماره تلفن   . 

  اگر عجله دارید میتوانید کمی پایین تر کدهای خطای پکیج ایران رادیاتور را ببینید

  اگر عجله ندارید متن زیر را بخوانید  و سپس کد خطاهای پکیج ایران رادیاتور را ببینید

  

 ارورهای ایران رادیاتور را از کجا تشخیص بدهیم ؟؟؟

روی برد پکیج ایران رادیاتور چراغ هایی  analog در پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل آنالوگ

درج شده است که این چراغها در هنگام  ۰۳تا  ۰۳وجود دارد که در زیر هر چراغ شماره ای از 

 ۰۳به صورت جفت جفت حرکت کرده و به  ۰۳از   کارکرد دستگاه رو حالت ابگرم مصرفی

ولی در صورت  .  خاتمه پیدا میکند و در زمان کارکرد شوفاژ از 09 تا یکی از اعداد روشن است

مشکل در قطعه ای از دستگاه این ارور  توسط برد الکترونیک دستگاه شناسایی شده و در مورد 

هر خطا یا ارور چراغ و یا چراغ های خاصی از پکیج ایران رادیاتور به صورت چشمک زن در 

خطاهای پکیج ایران    l24ff  می ایند . اما در پکیجهای دیجیتال ایران رادیاتور مانند

ظاهر میشود  اتوررو نمایشگر پکیج ایران رادی  رادیاتور   
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 19  یا 99 09 19به عنوان مثال هنگامی که مشکلی در قسمت فن دستگاه بوجود می اید خطای 

در پکیج انالوگ ظاهر میشود. و ارور  09 09  e50 , e51 در پکیج دیجیتال بروز میکند . 

 

  

  با توجه به مدل پکیج خود ارورها و کد خطاهای پکیج ایران رادیاتور را مشاهده کنید

  

 ارور های پکیج  ایران رادیاتور مدلهای انالوگ 

 m24ff 

 e24ff  

 eco22ff 

 b24ff 

کدهای خطا                                                    شرح عیب پکیج  

 (۰۳, ۰۳)                                                 خرابی برد کنترل

 ( ۰۳ )                            فعال شدن ترموستات ایمنی ۵۳۱

 (۰۳)              افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از ۰۰ درجه

 (۰۳.۰۳)                                             سنسور شعله )یون(

 (۰۳.۰۳)                       عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن

 (۰۳.۰۳)                     عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن

 (۱۳.۰۳)                                       باز شدن سنسور آب گرم



 (۱۳.۰۳)                             اتصال کوتاه شدن سنسور آبگرم

 (۱۳.۰۳.۰۳)                               سنسورشوفاژ مدار قطع شده

 (۰۳.۱۳)                            سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده

 (۰۳.۰۳.۰۳)      ترموستات ایمنی قطع کرده ولی دمای آب شوفاژ معمولی می باشد

 (۰۳.۰۳)                                      باز شدن پرشر سوئیچ آب

 (۰۳.۰۳)                                              سنسور دود باز شده

 (۰۳.۰۳.۰۳)              پرشر هوا باز است  اما فن کار نمی کند

 (۰۳.۰۳.۰۳)           پرشر هوا بسته است اما فن کار نمی کند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 کد خطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل دیجیتال 

 L24 CF   

 L24 FF   

  k24 ff 

 و بقیه پکیجهای دیجیتال 

  



ff به معنی فندار  

  به معنی بدون فن است cf و

 کد مدل پکیج شرح عیب

باشدپرشر سوئیچ حداقل آب در حالت قطع می   CF, FF E1 

یابی ) میله یون( حین اشتعالشعله  عیب در  CF , FF E2 

عمل کرده است )قطع  C°۵۳۱ ترموستات حدی

 .است(
CF , FF E8 

 CF E10 .نشتی دود به محیط داخل)ترموستات دود قطع است(

 CF , FF E12,E30,E99 .برد الکترونیکی معیوب است

مدار شوفاژ مشکال دارد )اتصال  ntc ترمیستور

 .کوتاه(
CF , FF E31 

 CF , FF E32 .مدار شوفاژ مشکال دارد )مدار باز( ntc ترمیستور

آب گرم مصرفی اشکال دارد )اتصال   ntc ترمیستور

 .کوتاه(
CF , FF E41 

آب گرم مصرفی اشکال دارد )مدار  ntc ترمیستور

 .باز(
CF , FF E42 

در وضعیت   فن خاموش است اما سنسور فن )پرشر(

باشدوصل می . 
FF E50 

هوا در   فن روشن است اما سنسور فن )پ رشر (

باشدوضعیت قطع می . 
FF E51 

قطع کرده است ولی دمای  C°۵۳۱ ترموستات حدی

گیری شده توسط ترمیستور طبیعی استاندازه . 
CF , FF E81 

 دمای پکیج بیش از حد باال رفته است . باالتر از

C°۰۰ و کمتر از C° ٫۵۳۱  
CF , FF E8 

بروز میکند  در پکیج دیجیتال ایران رادیاتور  گاهی نیز کدهای خطای زیر  

 CF , FF AF سیستم ضد یخ زدگی

 ۵۰۳ولت و کمتر از  ۰۰۳نوسان ولتاژ برق )بیشتر از  

                                  ولت(
CF , FF  E91               
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