
 پکیج ایران رادیاتور e51 ارور

اتفاق می    پکیج ایران رادیاتور e51ارور مطمئنا شما هم بدنبال جواب این سوال امده اید که چرا

 افتد ؟؟

مدل  اگر شما به دفترچه راهنمای پکیج ایران رادیاتور  l24ff  یا k24ff  مراجعه کنید در

این ارور متن زیر را خواهید دید  توضیحات  : 

 فن پکیج کار می کند اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع می باشد  

بپردازیم و تا حد  پکیج ایران رادیاتورe51ارور   در این پست تالش می کنیم به بررسی دقیق

مامکان راههای برطرف شدن این مشکل را بیان نمایی  . 

 برای تعمیر پکیج ایران رادیاتور می توانید با شماره

[su_animate type="shake" duration="0.5" 

delay="0.5"]09191212489[/su_animate][sce 

emoji="call"/] تماس بگیرید . 

که ما درمتن زیر به  فن پکیج میشود پکیج ایران رادیاتور به طور کلی مربوط به قسمت e51 ارور

 : موارد این خطا اشاره کرده ایم

  پکیج ایران رادیاتور در اثر معیوب بودن یا نیم سوز بودن برد e51 بروز خطای

زمانی که بردی در فرمان دادن به فن پکیج ناتوان میشود یا به عبارتی دیگر برق به فن پکیج 

ید برد را تعمیر یا تعویض کرد . در این موارد شما وقتی بروز میکند که با  e51 نمیرسد خطای

ثانیه این ارور  51  پکیج را روشن میکند صدای فن پکیج را نمی شنوید و بعد از مدتی شاید حدود

 . را در پکیج ایران رادیاتور می بینید

 e51 البته بعضی مواقع برد پکیج ایران رادیاتور  نیمسوز می شود و هر چند وقت یکبار خطای

به تجربه میشود گفت حدودا 07 درصد احتمال این ارور مربوط به برد می باشد و  .اتفاق می افتد

درصد خطا مربوط به مواردی است که در زیر به ان اشاره میکنیم 07بقیه   . 

  

ایران رادیاتور سری زیر برد  تصویر   m و e و b  هست  

https://iranradyator.ir/%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1-e51-%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://iranradyator.ir/%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1-e51-%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://iranradyator.ir/%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1-e51-%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/
http://TEL:09191212489


 

  [sce emoji="bell"/]   درصد احتمال برای پکیجهای هست که سه یا چهار سال از  07  البته
تا االن در شرکت ایران رادیاتور  89عمر پکیج گذشته باشه وگرنه در پکیج های جدیدی که از سال 

.به دلیل ضعف   ( 0077مهر   تا به االن که دارم این مقاله رو ویرایش میکنم یعنی  تولید شده اند )
ین ارور از درصد موارد ا 077در قطعه پرشر فن که در ادامه با اون اشنا می شوید . نزدیک به 

 . پرشر فن هست و ربطی به برد ندارد

  خراب بودن پرشر هوا یا پرشر فن پکیج

از 07 درصد باقیمانده شاید 51 درصد ان مربوط به پرشر هوا ) پرشر سوئیچ فن 

پکیج ایران رادیاتور  e51 باشد که باعث بروز ارور ( Mechanical pressure switch    پکیج

  / میشود

  

https://www.directindustry.com/prod/huba-control/product-9076-463082.html


[caption id="attachment_963" align="alignnone" width="205"]  

 [caption/] تصویر پرشر فن پکیج

بودن فن  درواقع سنسور ایمنی فن پکیج محسوب میشود و ماموریت دارد تا سالم  پرشر فن پکیج

بنابرین خرابی پرشر فن پکیج برای برد همان خرابی فن پکیج تلقی  . پکیج را به برد اعالم کند

می دهد . البته پرشر فن پکیج هم مانند برد در بعضی  e51 و پکیج ایران رادیاتور ارور .میشود

مواقع نمیسوز میشود و یکی در میان ارور میدهد به عبارت دیگر بعضی مواقع سالم است و بعضی 

 . مواقع ارور میدهد

البته سرویسکار هرچه  )  بنابرین در این موارد برای تشخیص گاهی نیاز به ازمایش خطا هست

باتجربه تر باشه ازمایش خطا کمتر میشه ولی بنده با تجربه نزدیک به ده سال  در تعمیرات پکیج 

 (  هم گاهی مجبور به ازمایش خطا میشوم

درصد علت ارور 51  دو موردی که در باال ذکر کردیم تقریبا  e51 پکیج ایران رادیاتور هستند. 

شما هم   راه گشای مشکل هم وطنان عزیز باشه اما بقیه موارد را هم توضیح میدهیم تا انشا الله

 . یادتون نره این مقاله رو خوندید نظرتون رو برای ما بنویسید

 مشکل در دودکش پکیج  ایران رادیاتور

شود و کیپ پکیج ایران رادیاتور مربوط به دودکش می e51 یکی از ابتدایی ترین موارد ارور

شوداین ارور مییا انسداد مسیر دودکش باعث بروز   بودن  

در این مورد هم میتوانید خودتان اقدام کنید و مشکل را برطرف کنید و اندکی پول برای خودتان 

  (-; ذخیره کنید

توانید دودکش را برای زمان کوتاه از روی می  که مطمئن بشید دودکش مشکل دارد یا نهبرای این

ر کند تا مطمئن باشید که مشکل از دودکش پکیج دربیارید و پکیج ایران رادیاتور بدون دودکش کا

هست یا نه البته حتما درهرصورت بعد از آزمایش دودکش را سر جایش بگذارید .البته نکته بسیار 

ایراد از پرشر فن پکیج باشد در این   جالب اینکه اگر دستگاه بدون دودکش کار کرد ممکنه همچنان

اه حل قطعی هم تعویض پرشر فن پکیج هستموقع باید گفت پرشر فن پکیج حساستش کم شده ر   

 : گیر کردن چیزی به پره های فن پکیج



بعضی مواقع ممکن است به پره های فن پکیج چوب یا شاخه یا چیزی که معموال توسط پرنده ها 

حمل میشود ) در اثر النه سازی روی پکیج ( گیر کند و مانع حرکت فن پکیج بشود و باعث بروز 

یران رادیاتور بشود . این از مواردی هست که خودتون هم میتونید دست به کار پکیج ا e51 ارور

  بشد و مشکل رو حل کنید

 تصویر فن پکیج رو در زیر میبینید

[caption id="attachment_1550" align="alignnone" width="128"] فن پکیج پکیج ایران  

 [caption/]رادیاتور

 : e51 قطعی سیمهای رابط بین برد و فن پکیج و  بروز ارور

فن پکیج و برد قطع شود .که طبیعتا باعث بروز ارور  ممکن است به هر دلیلی سیمهای رابط  e51 

  پکیج ایران رادیاتور میشود . البته گاهی این قطعی میتواند از روی برد اتفاق بیفتد

  که البته این مورد به ندرت پیش میاد. و احتمالش فوق العاده کم است

 تصویر فن پکیج رو کمی باالتر دیدید

 : معیوب شدن خود فن پکیج

خرابی فن پکیج و گرفتگی دودکش محسوب می شود اما   ایران رادیاتور خطای e51 اگرچه ارور

در عمل میبینیم کمتر پیش می اید خود فن پکیج خراب بشود ولی به هرحال گاهی هم ممکن است 

 . خود فن پکیج به طور کامل خراب بشود که در ان صورت باید  فن پکیج کامال تعویض بشود

 :  پکیج ایران رادیاتور  در اثر گرفتگی شلنگهای رابط بین ونتوری و پرشر e51 ارور

گاهی ممکن است بر اثر گرفتگی شلگنهای رابط بین فن پکیج و پرشر فن پکیج در اثر گرد و خاک 

خطای  یا بخار اب کد  e51  بروز کند که باید با فوت کردن داخل شلنگهای پکیج ایران رادیاتور

  . پرشر مسئله را حل کرد البته احتمال این مورد هم فوق العاده کم هست

یک نکته رو هم اضافه کنم : شما به طور مستقیم نمیتونید ونتوری رو ببینید چون ونتوری داخل فن 

  پکیج قرار دارد



 

 : گرفتگی سوراخهای ونتوری

ایران  e51 گاهی در اثر خاک گرفتن سوراخهای ونتوری بسته میشود و باعث بروز ارور

 . رادیاتور میشود . یک مورد خاص میباشد که به ندرت رخ میدهد

 : e51 گیر کردن سنگ ریزه داخل ونتوری و بروز ارور

ان قسمت شیپوری سنگریزه ای گیر یا هم  گاهی نیز ممکن است در درون سوراخ باالیی ونتوری

شود البته این مورد هم  e51 کند و رابطه فن پکیج با پرشر فن پکیج قطع شود و باعث بروز ارور

  به ندرت رخ میدهد

  اب شدن ونتوری

 . میشود e51 گاهی در اثر حرارت بسیار باال ونتوری اب میشود و باعث بروز ارور

  

  

م به شماتقدی   اینم ویدیوی پشتم گرمه   

ایران رادیاتور داده ام اما اگر توضیحات  e51 اگرچه در متن باال توضیح کاملی از علت ارور

 قانع کننده نبود میتوانید دو متن زیر را به عنوان توضیحات تکمیلی بخوانید

 پکیج ایران رادیاتور  ) متن اول ( e51 توضیح ارور 

در پکیج های دیجیتال  57 07 07ر / معادل ارور در پکیج های دیجیتال ایران رادیاتو e51ارور

 : است m24ff , e24ff  سری انالوگ مانند

در پکیج ایران رادیاتور  شایع بوده و به دلیل عدم خروج مناسب محصوالت  (error ) این ارور

 .احتراق می باشد

 پکیج ایران رادیاتور e51 در صورت مشاهده خطای

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Error


 e51 ابتدا مسیر دودکش را کامالً بررسی کرده و از باز بودن مسیر آن اطمینان حاصل نمایید. ارور

دلیل   معموالً در هنگام تغییر فصل از سرما به گرما بیشتر ایجاد میشود  پکیج ایران رادیاتور

پرشر فن پکیج ) سنسور پرشر سوئیچ هوا ( می باشد انقباض و انبساط پرده دیافراگمی  ان  

 


