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اگر شما پکیج ایران رادیاتور دارید حتما متن زیر را بخوانید و نکات زیر را را 
 رعایت کنید 
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نمایندگی ایران رادیاتور خیابان  

 [caption/]پیروزی

  تور پیروزیبا تشکر نمایندگی ایران رادیا

  

 :  تنظیم دمای رادیاتور ها 

در هنگام استفاده از پکیج دیواری همیشه دمای محیط را از روی پکیج تنظیم کنید و نه با شیر 

رادیاتورها به عبارت دیگر زمانی که خانه شما گرم میشود به هیج وجه شیر رادیاتور را نبندید و 

باز باشد .به عنوان مثال در پکیج ایران رادیاتور  حتی نصفه هم نکنید بلکه شیرها همیشه کامال

در سری انالوگ دو ولوم برای  ( نمایندگی ایران رادیاتور پیروزی ). همانطور که در تصویر زیر میبینید

تنظیم دما وجود دارد ولوم سمت راستی برای تنظیم دمای ابگرم و ولوم سمت چپی برای تنظیم 

ه ولوم سمت چپی بر روی صفر قرار گیرد شوفاژها قطع دمای اب رادیاتورها هست زمانی ک

https://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%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c/
https://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%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c/
https://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%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c/
https://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%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c/
https://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%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c/
https://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%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c/


میشود .و دیگر ابگرمی به سمت شوفاژ ها نمیرود. برای توضیحات بیشتر در مورد نحوه کارکرد 

  پکیج بر روی لینک زیر کلیک کنید . پیروزی

 نحوه کار با پکیج ایران رادیاتور

 

 :شیر پرکن همه چیز نیست  

بعضی از دارندگان پکیج هم فقط عادت کردند در صورت خرابی پکیج و یا هر مشکلی فورا شیر 

  پرکن را باز کنند و انتظار دارند پکیج درست شود

  :  بستن شیرپرکن پکیج 

دید. ببن همیشه وقتی با شیر پرکن فشار بار پکیج را تنظیم کردید بعد از ان حتما شیر پرکن پکیج را

کلیک کنید . نمایندگی ایران رادیاتور خیابان  (شیرپرکن ) اگر با شیر پرکن اشنا نیستید اینجا

  پیروزی

مشاهده میفرمایید  در زیر  تصویر شیرپرکن را  . 

 

   : دمای اب و شوفاژ رو تا انتها باال نبرید

http://pakage.blog.ir/tag/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
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


 

مصرفی   را تا اخر باال ببرند مطمینا اگر اب  بعضی ها هم عادت دارند تا دمای اب و رادیاتور ها

ود کسی به شما جایزه نخواهد داد پس سعی پکیج شما جوری باشد که با باز کردن اب بخار بلند ش

کنید درجه پکیج رو طوری تنظیم کنید که دمای اب مصرفی گرمای مطلوب را داشته باشد و گرم 

به پکیج فشار  (max) رو به ولرم باشد . چون با تنظیم دمای اب مصرفی و شوفاژ روی ماکسیمم

 . زیادی وارد میشود و عمر دستگاه به شدت کم خواهد شد

  

 :پایین اوردن فشار پکیج 

اگر پکیج شما در بالکن نصب شده حتمن باید در هنگام مسافرت اگر سرما شدید است اب پکیج را 

کنید.) نمایندگی ایران رادیاتور پیروزی ( تخلیه کنید. و بعد پکیج رو خاموش  

 . روش تخلیه اب را هم در زیر بخوانید

  روش تخلیه اب پکیج یا پایین اوردن فشار پکیج

  

 :  انتظار بیهوده از سرویسکارن نداشته باشید

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 

  .نمایندگی ایران رادیاتور پیروزی

  

 :  دقت به عالئم خرابی پکیج

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/


ا در مواردی که خراب میشه چه عالئمی دارد مطمئنا شما هم مثل من همیشه دقت کنید پکیج شم

  . قبول دارید که پکیج توانایی حرف زدن نداره تا به ما سرویسکارا بگه چه ایرادی داره

 همچنین دقت کنید پکیج مواقعی که ارور میده. دقیقا چه اروری میدهد

قا اون چراغها رو به سرویسکارها در بعضی پکیجها چراغا چشمک زن میشوند و شما باید دقی

 . بگید. درواقع اون چراغها نشون دهنده ارور دستگاه هستند

و یا  e2یا  e1 ارور به صورت در بعضی دستگاه ها که دیجیتال هستند مثل نمایندگی پکیج گلدیران

نشون داده میشه…. . 

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 ایراد دقیق 

 عمل کنه

  

اکثر مشکالتی ک در پکیج بروز میکنه با راهنمایی  :  انتظار بیهوده از سرویسکار نداشته باشید

 . حل نمیشه و باید سرویسکار بازدید کنه
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نمایندگی پکیج ایران رادیاتورپیروزی : دالیل روشن نشدن پکیج ایران رادیاتور در حالت اب گرم 

 چیست؟

( ولی پکیج در حالت اب گرم بهداشتی روشن  اگر مدار گرمایش به خوبی کار می کند ) پیروزی

نمی شود به احتمال زیاد مشکل مربوط به فلوسوئچ یا فلومتر پکیج می باشد نمایندگی ایران 

 .رادیاتور پیروزی

سیم های  –رفع : فلومتر را باز کرده و مورد بررسی قرار دهید و در صورت نیاز تعویض کنید 

ده و فلوسوئچ را اتصال کوتاه کنید اگر پکیج روشن شود فلوسوئچ خراب است وباید ان را باز کر

 .صحیح بودن محل قرار گیری قطعات داخلی اطمینان حاصل کنید

  

 نمایندگی ایران رادیاتور خیابان پیروزی : هر دو مدار اب بهداشتی و مدار گرمایش کار نمی کند 

درجه سلسیوس و یا خرابی  78این مشکل می تواند به علت رسیدن دمای شوفاژ به باالی 

عدم سیرکوله درست اب یا به علت مشکل در –(  ) خیابان پیروزی  ترموستات حد  NTC ها باشد 

. 

http://goldiraan.blogfa.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/E2
https://en.wikipedia.org/wiki/E2
https://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%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c/
https://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%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c/
https://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%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c/


بررسی  –چک کردن سیرکوله درست اب و پمپ اب  –: بررسی سالم بودن ترموستات حد   رفع

  های دو مدار اب بهداشتی و مدار گرمایشی NTC سالم بودن

 

 .دستگاه پکیج مرتبا روشن و خاموش می شود

ممکن است دستگاه پکیج مرتبا روشن و خاموش شود بخصوص هنگام استفاده از ابگرم مصرفی 

که اغلب به علت تنظیم نبودن شیربرقی گاز دستگاه پکیج و هوای الزم جهت احتراق است خیابان 

.و گاهی نیز رسوب گرفتن مبدل باعث باال رفتن ناگهانی دما و روشن و خاموش دستگاه   پیروزی

شود پکیج می . 

رفع : شیربرقی گاز دستگاه پکیج را بررسی کنید و دستگاه پکیج را نظر تامین هوای 

برای احتراق کامل مورد بررسی قرار دهید.در  نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران  الزم

 . صورت نیاز دستگاه را رسوب زدایی کنید

 

https://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-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/

