
 
 چرا اب پکیج سرد میشود ؟ 

 

علت سرد شدن  &باید توجه داشت که  علت سردو گرم شدن 
دالیل خاص  & و ولرم شدن اب پکیج & اب پکیج ایران رادیاتور
خودش را دارد که من در مطالب جداگانه هر سه را توضیح دادم 
  .که میتوانید از لینکهای زیر مطالعه کنید

 سرد و گرم شدن اب پکیج 

 ولرم شدن اب پکیج

  

 

 

  

  حال بررسی میکنیم 

 
 

تمامی این  دالیلی در صورتی هست که شوفاژ ها گرم باشد و 
 .فقط اب سرد باشند

درصورتی که شوفاژ و ابگرم هردو سرد باشند . دالیل اینقد زیاد 
میشه که نه من حوصله نوشتن دارم و نه شما حال خوندن 
 .دارید
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 .وقتی اب پکیج کاملن سرد باشد دو حالت پیش می اید

 علت اول سرد شدن اب پکیج ایران رادیاتور

 حالت اول 

 .با باز کردن اب پکیج فرمان اب گرم را نمیدهد و اب سرد است

 در این صورت دو احتمال دارد

مثلن در پکیج ایران رادیاتور با باز کردن ابگرم چراغهای پکیج دوتا دوتا چشمک میزنندو )
 (اگر دوتا دوتا چشمک نزنند یعنی پکیج روی اب گرم فرمان نگرفته

 :یک :فلوسوییچ یا فلومتر عمل نمیکند و  فرمان نمیدهد

اگر فلوسیچ با باز شدن اب فرمان نگیرد  پکیج متوجه باز شدن 
 . اب نمی شود و مطمینن اب کاملن سرد میشود

 

 .ابگرم خراب است و  اجاز فرمان نمیدهد ntc دو : سنسور

هرچند که این مورد در دستگاه ایران رادیاتور به ندرت اتفاق می 
به کرات  افتد . البته در دستگاههای دیگر مثلن پکیج گلدیران
 اتفاق می افتد
 

...................................................... 

 علت دوم سرد شدن اب پکیج ایران رادیاتور

 

با باز کردن اب پکیج فرمان اب گرم را میدهد ولی همچنان اب 
 سرد است

دراین حالت احتمالن موتور شیر سه طرفه مسیر رو به سمت 
ابگرم باز نمیکنه به همین دلیل اگرچه دستگاه فرمان ابگرم داده 
 ولی عملن گرمای پکیج به سمت شوفاژ میره
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........................................................... 

دلیل سرد شدن آب پکیج ایران  & دلیل سرد شدن اب پکیج & ج ایران رادیاتور سرد میشودچرا اب پکی & چرا اب پکیج سرد میشود
 & چرا اب پکیج گرم نمیشود & ایران رادیاتور  علت سرد شدن اب مصرفی & علت سرد شدن اب پکبج ایران رادیاتور &  رادیاتور

  چرا اب پکیج ایران رادیاتور گرم نمیشود & علت گرم نشدن اب پکیج
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