
جدول خطاها و رفع عيوبجدول خطاها و رفع عيوبفف
ات آ ا تگا اتد آ ا تگا دستگاه هاي آماتيسدستگاه هاي آماتيسد

پالس(( ا پالسالئو ا ))الئو ))الئورا پالسالئورا پالس((
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ات آ تگا د ال(كدخطاها ا )الئ )الئورا پالس(كدخطاهاي دستگاه آماتيس
ل ا ال ا لل اشكال ش راه حلكد علل احتمالي شرح اشكال خطا

چك كردن شيرهاي گاز ورودي-
ريست كردن دستگاه-
با نمايندگي مجاز تماس -

اشكال در احتراق، فن يا گاز ورودي در احتراقاشكال E01

تگا د دن ك د ت ا د كل د نقطهاشكال سرد كردن دستگاه-ه
تماس با نمايندگي مجاز -

و به نقطهاشكال در كليد حرارتي
جوش رسيدن آب در مبدل اصلي حد اشكال در سنسور E02

دود- تخليه مسير انسداد بررسي ترموستات در بررسي انسداد مسير تخليه دودسوئيچ/دوداشكال
تماس با نمايندگي مجاز -

سوئيچ/دوداشكال در ترموستات
فشار هوا اشكال تخليه دود E03

بررسي فشار سيستم و پر  - ودي و آب د سوئيچاشكال نمودن مدار گرمايشييا
تماس با نمايندگي مجاز -

يا سوئيچاشكال در آب ورودي
فشار آب كمبود فشار آب E04

تگا د دن ك ت ا فاژ ش دا گ د ريست كردن دستگاه-اشكال
تماس با نمايندگي مجاز -

اشكال در حسگر مدار شوفاژ يا
اتصال آن شوفاژاشكال در سنسور E05
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ات آ تگا د ال(كدخطاها ا )الئ )الئورا پالس(كدخطاهاي دستگاه آماتيس
ل ا ال ا لل اشكال ش راه حلكد علل احتمالي شرح اشكال خطا

ريست كردن دستگاه- اشكال در حسگر مدار مصرفي يا در سنسور مدار آباشكال
E06- با نمايندگي مجاز تماس

ي
اتصال آن گرم مصرفي E06

آب مدار گرمايشي از   تخليه -
اگ ا خل ش ط آ طريق شير تخليه و يا هواگيري  ا
بار 1/5رادياتورها و رساندن آن به 

تماس با نمايندگي مجاز-
بودن شير پر كن باز ورود بيش از حد آب به

دستگاه E09

تماس با نمايندگي مجاز - خرابي حسگر فلوسوئيچ در فرستنده جريان  اشكال
فلوسوئيچ E46

تماس با نمايندگي مجاز - ي فن بسته نمي شود رله آسيب سخت افزاري E51

تماس با نمايندگي مجاز - رله ي فن گير كرده است آسيب سخت افزاري E52
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ات آ تگا د ال(كدخطاها ا )الئ )الئورا پالس(كدخطاهاي دستگاه آماتيس
ل ا ال ا لل اشكال ش راه حلكد علل احتمالي شرح اشكال خطا

ا گ ا ن ا ا ت گا ش ط ا اف خت آ E53-تماس با نمايندگي مجاز مربوط به شير گاز آسيب سخت افزاري E53

مجازتماس- نمايندگ با و اتصال   مربوط به ونتوري عدم تشخيص محفظه  
E72با نمايندگي مجاز تماس شلنگهاي فن و خروجي دودكش احتراق E72

مجاز ايندگ ن با اس ت
مربوط به اتصال سوكت ماژول •

و ك ون الكت د ب به گاز ش عدم تشخيص اتصال ماژول
E76-تماس با نمايندگي مجاز شير گاز به برد الكترونيكي و

پروگرام برد  شير گاز E76

ريست كردن از ترموستاتقابليت
تماس با نمايندگي مجاز- بيروني و ريموت كنترل موجود

نمي باشد
عدم قابليت ريست كردن E99
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وموارد كاركرد غير عادي دستگاه و  ي ير ر ر ر و
روشهاي برگشت به حالت عادي
حل راه علت عالمت

.پمپ افزايش جريان آب نصب نماييد  •  نوسان فشار آب ورودي  - 1
.از محافظ برق مصرفي پكيج استفاده شود • 
.با اداره برق تماس بگيريد  •

نوسان جريان برق -2

تنظيم  ميليمتر 0/5 ± 4آن را در محدوده  •  دور يا نزديك بودن فاصله سنسور شعله -3

 خاموش شدن
مشعل

.نماييد مشعل
.شير گاز را عوض كنيد  •  نقص شير گاز  -4
د• كن ل كنت ا االت ات ه ه چ5 نامناسبسوئ اي لوله يا ق ب هاي .همه اتصاالت را كنترل كنيد •اتصال اتصال هاي برقي يا لوله اي نامناسب سوئيچ-5

فشار هوا
.هوا را عوض نماييدفشار سوييچ   •  هوا فشارنقص در سوئيچ   -6
.آب را عوض نماييدفشار سوييچ   •  آب فشارنقص در سوئيچ   - 7
سنسور كنترل كننده معيوب را تعويض    • 

ا ن
نقص در سنسورهاي كنترل كننده  - 8

.نماييد
.از وصل بودن گاز اطمينان حاصل نماييد  • 
.با اداره گاز تماس بگيريد  •

كاهش فشار گاز  - 9
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وموارد كاركرد غير عادي دستگاه و  ي ير ر ر ر و
روشهاي برگشت به حالت عادي

حل راه علت عالمت
.پريز  برق را چك كنيد  • قطعي جريان برق يا خاموش   - 1

بودن چراغ پاور

  غير فعال شدن
پمپ

.فيوز و اتصالها را چك كنيد •
.سيم كشي را چك كنيد  •

اتصال ناقص سيم كشي داخلي -2

پاژ• گير رفع هاي العمل دستور به پمپ-3 گيرپاژ به دستور العمل هاي رفع گير پاژ  پمپ
.عمل كنيد

گيرپاژ پمپ 3

كابل اتصال به پمپ را تعويض  • عدم اتصال پمپ به خروجي -4
.كنيد جريان برق

.پمپ را تعويض كنيد  • نقص پمپ  -5
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وموارد كاركرد غير عادي دستگاه و  ي ير ر ر ر و
روشهاي برگشت به حالت عادي
حل راه علت عالمت

بگيريد• تماس گاز اداره با گاز-1 فشار بودن .با اداره گاز تماس بگيريد پايين پايين بودن فشار گاز -1
.مبدل را تميز نماييد  • تجمع رسوب در مبدل  -2
اال• ا ش ف ت ا ف3 ت ا د د ا

گرم نبودن آب  
گرمايشي مدار

دماي تعريف شده را باال •
.ببريد

پايين بودن دماي تعريف -3
شده براي دستگاه 

ا ن ض ا گا ش گا4 ش نق مدار گرمايشي
به اندازه دماي  

شدهتعريف
.شير گاز را عوض نماييد • نقص در شير گاز -4
كنترل كننده را عوض   •

ا
نقص در سنسور گرمايشي   -5 .نماييدري

ورودي گاز را به سايز   • كوچك بودن قطر لوله    -6
.مناسب برسانيد ورودي گاز
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وموارد كاركرد غير عادي دستگاه و  ي ير ر ر ر و
روشهاي برگشت به حالت عادي
حل راه علت عالمت

تميز• و بازبين دودكش دودكش-1 بودن دودكش بازبيني و تميز مسدود
.شود

مسدود بودن دودكش-1

و• قطع هوارا فشار چ سوي سوييچ-2 نامناسب اتصال
  غيرفعال بودن
در زن جرقه

سوييچ فشار  هوارا قطع و   •
.مجددا وصل نماييد

اتصال نامناسب سوييچ -2
هوافشار 

د• كن ل كنت ا كش س ناس3 نا كش س جرقه زن در
حالي كه فن  
كار مي كند

.سيم كشي را كنترل كنيد • سيم كشي نامناسب -3
هوا را عوض  فشارسوييچ    • هوافشار نقص سوييچ   -4 ي .كنيدر
الكترود جرقه زن را عوض   • نقص الكترود جرقه زن  -5

.كنيد
8
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وموارد كاركرد غير عادي دستگاه و  ي ير ر ر ر و
روشهاي برگشت به حالت عادي
حل راه علت عالمت

كنيد• باز را گاز .شير گاز-1 ورودي شير بودن .شير گاز را باز كنيد بسته بسته بودن شير ورودي گاز 1
دوباره مرحله راه اندازي    • 

كنيد تكرار را .دستگاه
وجود هوا در لوله گاز  - 2

عدم تشكيل 
حالي در شعله

.دستگاه را تكرار كنيد
.با اداره گاز تماس بگيريد  •  بيش از حد بودن فشار گاز  -3
را• دستگاه الكترونيك برد برد-4 از ولتاژ خروج عدم شعله در حالي

كه جرقه زن  
كار مي كند

برد الكترونيكي دستگاه را •
.عوض كنيد

عدم خروج ولتاژ از برد 4
الكترونيكي دستگاه

كنيد• عوض را گاز .شير گاز-5 نقصشير ي .شير گاز را عوض كنيد ر نقص شير گاز 5
.شير گاز را تنظيم كنيد  •  شعله ( عدم تنظيم شير گاز   -6

حداكثر و )حداقل و حداكثر )حداقل
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وموارد كاركرد غير عادي دستگاه و  ي ير ر ر ر و
روشهاي برگشت به حالت عادي

حل راه علت عالمت
  mm  5آن را در محدوده   •
.تنظيم نماييد 3-

نا مناسب بودن فاصله   - 1
ييالكترود جرقه زن يم زن جر رو

روشن انفجاري
.با اداره گاز تماس بگيريد  •
ورودي شير گاز را تنظيم  • مناسب نبودن فشار گاز -2 انفجاري روشن

شدن مشعل
يم ر ز ير ي ورو

.كنيد
ز ر ن بو ب

الكترود جرقه زن را عوض  • وضمعيوب بودن الكترود -3 ر زن جر رو
.كنيد

رو ن بو يوب
جرقه زن
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وموارد كاركرد غير عادي دستگاه و  ي ير ر ر ر و
روشهاي برگشت به حالت عادي

حل راه علت عالمت
تعداد رادياتورها را افزايش    •

.دهيد
كافي نبودن تعداد و ظرفيت    -1

يرادياتورها ور ي ر

و روشن
.شير مدار را بيشتر باز كنيد  •
صافي مدار برگشت گرمايشي  • آ روشن و

شدن   خاموش
مداوم

ي ي ر بر ر ي
.را تميز نماييد

از تميز بودن مدار گرمايشي •

پايين بودن ميزان گردش آب -2
يدر مدار گرمايشي ي ر ر ن بو يز ز

.اطمينان حاصل نماييد
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وموارد كاركرد غير عادي دستگاه و  ي ير ر ر ر و
روشهاي برگشت به حالت عادي
حل راه علت عالمت

بگيريد• تماس گاز اداره با گاز-1 فشار بودن .با اداره گاز تماس بگيريد پايين پايين بودن فشار گاز -1
مسير مدار آب گرمايشي را   •

د كن كوتاه
هدر رفتن گرما بر اثر   -2

لوله م بودن طوالن
گرم نبودن آب  
به مصرفي گرم

.كوتاه كنيد طوالني بودن مسير لوله  
مبدل را رسوب زدايي   •

د كن
وجود رسوب در مبدل  -3

گرم مصرفي به
اندازه دماي  
تعريف شده

.كنيد
از  لوله اي با قطر  مناسب    •

د ا ن تفاد ا
كوچك بودن قطر لوله   -4

گاز د .استفاده  نماييدري ورودي گاز
كنترل كننده را عوض   •

ا ن
(  نقص كنترل كننده   - 5

ف گ آ .نماييد)ن )سنسور آب گرم مصرفي
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وموارد كاركرد غير عادي دستگاه و  ي ير ر ر ر و
روشهاي برگشت به حالت عادي

حل راه علت عالمت

شير مخلوط آب   •
د كن چك ا ف مص آب-1 فشار بودن مصرفي را چك كنيدپايين

پمپ افزايش دهنده   •
آ

پايين بودن فشار آب -1
ورودي باالتر بودن

دماي آب گرم 
ا .فشار آب نصب كنيدف مصرفي از

دماي تعريف  
كنترل كننده را عوض  •شده (نقص كنترل كننده -2 وضشده ر

.نماييد )سنسور آب گرم مصرفي 
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شما توجه از تشكر با تشكر از توجه شمابا
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