
 

 

 Ariston Gas Boiler Error Code کالس دیَاری پکیج خطاّای شرح ٍ کذخطاّا

RESET   کذخطا شرح خطا 

Reset حذ از بیش گرهای  101 

 ۱۰۲ آب فشار سٌسَر در خطا 

Reset در هذار ًقص در هذار سیرکَالسیَى یا ػذم ٍجَد آب Gradient 

Tman > 7°C / Sec   هرتبِ ۳برای 

۰۳ ۱ 

Reset هذار در آب ٍجَد ػذم یا سیرکَالسیَى هذار در ًقص  Gradient 

Tman > 20°C / Sec  
Or Gradient Trit > 20°C / Sec 

104 

Reset ًقص در هذار سیرکَالسیَى یا ػذم ٍجَد آب در هذار Tman – Trit > 

55°C For 3 Time 

105 

Reset ًقص در هذار سیرکَالسیَى یا ػذم ٍجَد آب در هذار Trit > Tman + 

10°C For 3 Time 

106 

Reset ًقص در هذار سیرکَالسیَى یا ػذم ٍجَد آب در هذارTrit > Tman + 

30°C  

107 

Reset 108 افت فشار آب هذار گرهایش بِ زیر هقذار حذاقل هَجَد 

 109 بار ۳افسایش فشار سیستن بِ بیش از  

No Reset باز یا هذار کَتاُ شذى سٌسَر رفت سیستن گرهایشی (NTC1) 110 

No Reset باز یا هذار کَتاُ شذى سٌسَر برگشت سیستن گرهایشی (NTC2) 112 

No Reset 114 باز یا هذار کَتاُ شذى سٌسَر بیرًٍی 

No Reset 116 باز بَدى هذار ترهَستات 

 118 خطا در خَاًذى دهای سٌسَر رفت یا برگشت 
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Signaling ًقص در هذار سیرکَالسیَى یا ػذم ٍجَد اب در هذار Gradient 

Tman > 7°C / Sec  
۱P1 

Signaling ًقص در هذار سیرکَالسیَى یا ػذم ٍجَد اب در هذار Tman – Trit > 

55°C  
۱P2 

Signaling ػذم ٍجَد اب در هذار ًقص در هذار سیرکَالسیَى یا Trit > Tman + 

10°C 
۱P3 

 ۱P4 (ًیاز بِ پر کردى)افت آب هذار گرهایش  

 هذار آبگرم بْذاشتی

No Reset باز یا هذار کَتاُ شذى سٌسَر ابگرم (NTCs) 201 

No Reset  باز یا هذار کَتاُ شذى سٌسَر پاییٌی هخسى 202 

No Reset  سَئیچ رٍغي باز یا هذار کَتاُ شذى سٌسَر 203 

No Reset  باز یا هذار کَتاُ شذى سٌسَرکلکتَر خَرشیذی 204 

No Reset  باز یا هذار کَتاُ شذى سٌسَر ٍرٍدی گرهایشی سیستن خَرشیذی 205 

No Reset  هذارکَتاُ شذى سٌسَر ٍرٍدی بْذاشتی خَرشیذی 206 

No Reset  دهای بیش از اًذازُ هالیلَد خَرشیذی 207 

No Reset  208 (حفاظت در برابر یخ زدگی)پاییي بَدى دهای هالیلَد خَرشیذی 

گرم شذى بیش از حذ هٌبغ رخیرُ   209 

No Reset خطای EEPROM 301 

No Reset  خطای برقراری ارتباط 302 

No Reset  خطای داخلی برد 303 

No Reset  دقیقِ  ۱۰ریست در  ۰بیش از 304 
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Reset  خطای داخلی برد 305 

Reset  خطای داخلی برد 306 

Reset  خطای داخلی برد 307 

 ارتباط با تجْیسات جاًبی

No Reset ٍ خطا در برقراری ارتباط بیي هَدم Bus 401 

No Reset  خطا در هَدم 402 

No Reset  خطا در سین کارد هَدم 403 

No Reset  خطا در برقراری ارتباط بیي هَدم ٍ کارد 404 

No Reset  هَدم خطای 405 

No Reset  خطای هَدم 406 

No Reset  باز یا هذار کَتاُ شذى سٌسَر اتاقی 407 

 احتراق ٍ تشخیص شؼلِ

Reset  ًِبَد شؼل 501 

No Reset  تشخیص شؼلِ با بستِ شذى شیرگاز 502 

 ۵P1 (باراٍل)ػذم هَفقیت در تشکیل شؼلِ  

 ۵P2 (باردٍم)ػذم هَفقیت در تشکیل شؼلِ  

Signalling  یکٌَاخت ًبَدى شؼلِ طی ػولیات ۵P3 

ON / OFF  بارجذاشذگی شؼلِ دریک سیکل ػولیاتی  ۳تشخیص ۵P4 

خرٍجی دٍد/ ٍرٍدی َّا   



 

 

 

 

  اشکاى تَْیِ              
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 ٍ سیستن ّای تَْیِ هطبَع تاسیساتهرجغ جسٍات ، هقاالت ٍ ًرم افسارّای 

No Reset  601 (تٌْا در پکیج با هحفظِ احتراق باز)فؼال شذى ترهَستات دٍد 

Reset  602 (تٌْا در پکیج با هحفظِ احتراق باز)فؼال شذى ترهَستات دٍد 

سرػت پاییي في یا ػذم ػولکرد پرشر سَئیچ دٍد   604 

No Reset  فؼال شذى پرشرسَئیچ قبل از هرحلِ احتراق 607 

No Reset  تاخیر در بستِ شذى پرشرسَئیچ ۶P1 

No Reset  بازشذى پرشرسَئیچ در زهاى رٍشي بَدى في ۶P2 

ػذم ػولکرد پرشر سَئیچ دٍد در زهاى رٍشي شذى في   ۶۱۲ 

 ۷۰۱ ۲باز یا اتصال کَتاُ شذى سٌسَر رفت حرارتی ًاحیِ  

 ۷۰۲ ۲باز یا اتصال کَتاُ شذى سٌسَر برگشت حرارتی ًاحیِ  

 ۷۰۳ ۳باز یا اتصال کَتاُ شذى سٌسَر رفت حرارتی ًاحیِ 

 ۷۰۴ ۳باز یا اتصال کَتاُ شذى سٌسَر برگشت حرارتی ًاحیِ  

 ۷۰۶ ۲افسایش بیش از حذ دها در ًاحیِ  
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