
 

  

ای انجام تعمیرات پکیج ایران رادیاتور در نازی اباد با شماره تلفنبر   

  

09357924990 

 . تماس بگیرید

  متن زیر را بخوانید و نکاتی که در مورد پکیج ایران رادیاتور نوشته شده را رعایت کنید
  

 خدمات ایران رادیاتور نازی اباد

  

شیر پرکن ایران رادیاتور  و نکاتی که باید در مورد شیر پرکن پکیج ایران   
 (رادیاتور بدانید -  ) خدمات پکیج ایرا ن رادیاتور نازی اباد 

  

ایران   70 40  از مواردی که به دفعات باعث مشکل در پکیج  ایران رادیاتور می شود  خطای 
   یا همان افت فشار بار دستگاه هست  رادیاتور

  

دیاتور دارد بدون آب کار میکندیعنی پکیج ایران را ]  ] 

  

موارد به راحتی با باز کردن شیر پرکن پکیج ایران رادیاتور و تنظیم عقربه   که این مورد در اکثر
 . فشار حل می شود

tel:09357924990
https://iranradyator.ir/%d8%ae%d8%b7%d8%a7%db%8c-40-70-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%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%ae%d8%b7%d8%a7%db%8c-40-70-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%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/


                                                             

  

کنید در ایران رادیاتور مشاهده می   در زیر شما عقربه فشار را در پکیج دیواری سری دیجیتال
 بقیه پکیج ها هم عقربه بار یا مانومتر همین شکلی است

ندارد و علی القاعده باید درست  زمانی که عقربه بین 1 تا یک و نیم  قرار گیرد پکیج مشکل بار 
دیگری وجود داشته باشد  کار کند . مگر مسئله   . 

  

[caption id="attachment_3246" align="alignnone" width="157"]  

 [caption/]خدمات پکیج ایران رادیاتور

  

  

دمای ابگرم مصرفی و رادیاتورها رو در پکیج ایران رادیاتور تا باالترین حد قرار 
 . ندهید
  

دمای آب و رادیاتور را تا آخر زیاد می کنند . این کار کامال اشتباه هست   دوستان  از  بعضی   

[sce emoji="bomb"/] 

که دست انسان از شدت   باور کنید اگر آب گرم مصرفی پکیج ایران رادیاتور به نحوی باشد
 حرارت بسوزد کسی شما را به خاطر این کار تحسین نخواهد کرد

 . دمای رادیاتورها را هم طوری تنظیم کنید که رادیاتورها گرمای مطلوب را داشته باشند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1_(%DB%8C%DA%A9%D8%A7)


  

به پکیج ایران  (  maximum ) چون با تنظیم دمای آب مصرفی و شوفاژ  رو باالترین حد
  رادیاتور فشار زیادی وارد می شود

به شدت کم خواهد   و مبدل  و از طول عمر قطعات پکیج دیواری ایران رادیاتور و بخصوص پمپ
  شد

  : یک نکته

ایران رادیاتور مستقل از هم تنظیم می شود .   در پکیج دیواری   دمای آب گرم و دمای رادیاتورها
 یعنی اگر شما دمای رادیاتور را باال ببرید تاثیر در دمای آب گرم مصرفی ایجاد نمی شود

  

 تعمیرات ایران رادیاتور نازی اباد

  

 روش ریست کردن پکیج ایران رادیاتور

 

  

 : L24 در پکیج های ایران رادیاتور مدل دیجیتال مانند

سلکتور سمت چپی رو اگر روی حرف  مانند تصویر باال  R  ثانیه صبر کنید  2و   بیاورید
) تعمیرات ایران رادیاتور نازی اباد ( -ریست می شود .   پکیج  

کته : توقع نداشته باشید که با ریست کردن همه مشکالت پکیج حل بشهن  

22مانند   آنالوگ  پکیج های ایران رادیاتور سری  ریست کردن پکیج در  m   :  

https://caac.ucla.edu/policies/unit-maximum/
https://iranradyator.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%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/


که بغلش نوشته  مانند عکس پایین یک دکمه ریز وجود دارد  reset  اگر یک بار اون دکمه رو
پکیج ایران رادیاتورتعمیرات  -فشار بدید دستگاه ریست می شود   

 

  

  

 


