
 . نمایندگ پکیج ایران رادیاتور نارمک

 

می توانید با شماره تلفن  نارمک در محله پکیج ایران رادیاتور برای انجام تعمیرات تخصصی
اگر شما پکیج ایران رادیاتور     09191212489 مقابل تماس بگیرید نمایندگی ایران رادیاتور نارمک

  . دارید حتما متن زیر را بخوانیدونکات زیر را را عایت کنید

نمایندگی پکیج ایران رادیاتور نارمک با تشکر . 

[intergeo id="2gjM"][/intergeo] 

در هنگام استفاده از پکیج دیواری همیشه دمای محیط را از روی پکیج تنظیم کنید و  : نکته اول
زمانی که خانه شما گرم میشود به هیج وجه شیر رادیاتور را نه با شیر رادیاتورها به عبارت دیگر 

 . نبندید و حتی نصفه هم نکنید بلکه شیرها همیشه کامال باز باشد

همیشه وقتی با شیر پرکن فشار بار پکیج را تنظیم کردید بعد از ان حتمن شیر پکیج  :نکته دوم 
ر کلیک کنیدببندید. اگر با شیر پرکن اشنا نیستید بر روی لینک زی را  . 

   توضیح شیرپرکن
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اگر پکیج شما در بالکن نصب شده حتمن باید در هنگام مسافرت اگر سرما شدید :نکته سوم 
کنید پکیج را تخلیه کنید. و بعد پکیج رو خاموشاست اب  . 

 . روش تخلیه اب را هم در زیر بخوانید

 روش تخلیه اب پکیج یا کم کردن فشار پکیج

نکته چهارم :همیشه دقت کنید پکیج شما در مواردی که خراب میشه چه عالئمی دارد مطمئنا شما هم مثل من قبول دارید که 

 پکیج توانایی حرف زدن نداره تا به ما سرویسکارا بگه چه ایرادی داره . با تشکر نمایندگی ایران رادیاتور نارمک

http://pakage.blog.ir/post/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC
https://iranradyator.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac/


نین دقت کنید پکیج مواقعی که ارور میده. دقیقا چه اروری میدهدهمچ  

در بعضی پکیجها چراغا چشمک زن میشوند و شما باید دقیقا اون چراغا رو به سرویسکارا بگید. درواقع اون چراغها 

 . نشون دهنده ارور دستگاه هستند

....نشون داده میشهو یا  e2 یا e1 در بعضی دستگاه ها که دیجیتال هستند ارور به صورت . 

 و در بعضی مدلهای پکیج مثل بوتان نوع چشمک زدن و رنگ چراغ چشمک زن نشونه ارور دستگاه هست

 خالصه کالم تمام عالیم ظاهری و باطنی رو به دقت نگاه کنیدتا سرویسکار در تشخیص ایراددقیق عمل کنه

نکته پنجم. : از سرویسکاران پکیج توقع معجزه نداشته باشید. انها هم با عالیمی ک پکیج بروز میده و گزارشات شما به 

 . نتیجه میرسند .گاهی نیاز به ازمایش خطا هست و شاید کار در چند مرحله انجام شود

 خدمات پس از فرو ش ایران رادیاتور نارمک

با راهنمایی حل نمیشه و باید سرویسکار بازدید کنه  کیج بروز میکنه معموالنکته ششم : اکثر مشکالتی ک در پ  .  
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. 

هنگام گرم کردن رادیاتورها پکیج دیواری نحوه کار  

برد پکیج دیواری توسط شیر سه راهه موتوری خروجی مدار گرمایش را فعال می کند و در  در ابتدا

تا  ۵مرحله ی بعد پمپ سیرکوالتور با دور کم شروع به کار می کند. پمپ سیرکوالتور با فاصله ی 
شیر سه راهه راه اندازی می شود تا در سیستم موج ضربه رخ ندهد ثانیه بعد از تغییر وضعیت ۷ . 

بعد از راه اندازی پمپ سیرکوالتور فشار آب در مدار توسط پرشر سوییچ کنترل می شود و در 
میزان گرمایش مورد نیاز را می سنجد و مشعل متناسب با آن  NTC مرحله ی بعد ترمیستور

دازی مشعل میله یون تشخیص می دهد که احتراق به صورت شروع به کار می کند. بعد از راه ان
 .کامل شکل گرفته باشد
 نمایندگی ایران رادیاتور نارمک
 NTC بعد از راه اندازی مشعل و رسیدن دمای آب مدار گرمایش به نقطه ی تنظیمی ترمیستور

فرمان خاموش شدن مشعل را به برد اصلی صادر میکند. و برد اصلی مشعل را خاموش می کند. 
مرحله می توان از صحت کارکرد هر کدام از  در هنگام راه اندازی مدار گرمایش پکیج دیواری در هر

  قطعه ها مطلع شد

ایران رادیاتور نارمک  خدمات پس از فروش : 

http://iranradyator.ir/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%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-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%85%da%a9/


به عنوان مثال اگر بعد از راه اندازی پمپ دستگاه خاموش شود. می توان پی برد که پرشر سوییچ 
توان به  درست عمل نکرده است. در این حالت بعد از چک کردن فشار آب در مدار گرمایش می

 .عدم کارکرد صحیح پرشر سوییچ پی برد

 & خدمات پس از فروش ایران رادیاتور نارمک & نارمک ایران رادیاتور

نمایندگی پکیج ایران رادیاتور نارمک        

دیاتور نارمکنمایندگی ایران را        
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http://bayanbox.ir/view/mp3/4984041628437739849/iranradiator-narmak.mp3

