
 e81 پکیج ایران رادیاتور و روشهایی رفع ارور e81 ارور

معادل    l24ff  در دستگاههایی مثل پکیج ایران رادیاتور e81 ارور
در دستگاه انالوگ مثل 04 04 04ارور   m24ff  معنی   هست که

اده خطایس  e81 که   میباشد  به معنی داغ کردن بیش از حد پکیج
البته دالیل مختلفی دارد که ما در ادامه به شرح این ارور خواهیم 
  . پرداخت

خطای  اگر شما به دفترچه راهنمای پکیج ایران رادیاتور مراجعه کنید در شرح  
e81 پکیج ایران رادیاتور متن زیر را خواهید دید . 

قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور ۵۰۱حدی  ترموستات  ( ntc سنسور ) 

 . طبیعی است

 قصد دارد تا به شرح دقیق ارور  نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران 
e81  پکیج ایران رادیاتور بپردازد  

."] ] 

  : پکیج ایران رادیاتور e81 علت اول ارور

ی از علتهای شایع اروریک  e81  گرفتگی مدار شوفاژ میباشد گاه این گرفتگی
بر اثر اشتباه استفاده کننده از پکیج صورت میگیرد مثال گاهی شخص بدون 

را روی صفر بگذارد ( اقدام   اینکه شوفاژ را از روی پکیج قطع کند ) ولوم شوفاژ
بستن شیرهای به بستن شیرهای زیر پکیج میکند یا اینکه اقدام به 

میکند که همین کار باعث ارور  رادیاتورها  e81   . در پکیج ایران رادیاتور میشود
در بعضی مواقع نیز گرفتگی رادیاتور در اثر رسوب در رادیاتور هست که باید 
 .  توسط سرویسکار شرکت بازدید شود و با شستشو مسئله برطرف شود

ارور علت دوم  e81 پکیج ایران رادیاتور :  

https://iranradyator.ir/%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1-e81-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%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/
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/
https://iranradyator.ir/%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1-e81-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%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/


دستگاه اب درسیستم گردش   از کار افتادن پمپ دستگاه : باسوختن پمپ
ندارد و مطمئنا اب بیش از حد داغ میشود یا به عبارتی جوش می اورد که 

پمپ تعمیر   . معموال دراکثر موارد  همین با عث ارور دستگاه می شود
  نشدنی است و باید تعویض گردد . در زیر عکس پمپ را می بینید

[ 

  : پکیج ایران رادیاتور e81 علت سوم ارور

ای : در واقع یک حالت خاص از علت اول گرفتگی مبدل ثانویه یا مبدل صفحه 
است که همان گرفتگی است . در این حالت زمانی که ابگرم باز میشود 
ابگرمی که به درون مبدل ثانویه میرود تا ابگرم مصرفی را گرم کند گردش 
مناسبی ندارد و در نتیجه حرارت ان باال میرود در این حالت معموال اب سرد و 

در دستگاهای انالوگ ظاهر  07 07 07  یا ارور07ارور گرم میشود یا اینکه 
 . در دستگاه دیجیتال می شود   e81 یا خطای  e88 میشود معادل ارور

  

 : پکیج ایران رادیاتور e81 علت چهارم ارور

مبدل اصلی رسوب دارد . این حالت هم یک حالت خاص از حالت اول که 
افتد و ارور گرفتگی است که البته معموال کمتر اتفاق می  e81  را در پکیج

سبب میشود  ایران رادیاتور  . 

  : پکیج ایران رادیاتور e81 علت پنجم ارور

سنسور حد دستگاه خراب کرده است البته این مورد هم به ندرت اتفاق می 
سنسور حد است   میشود  e81 افتد . در واقع سنسوری که باعث بروز ارور

د معموالولی خود این سنسور خراب نمی شو   

  

   : پکیج ایران رادیاتور e81 علت ششم ارور

شوفاژ مشکل دارد . این مورد هم به ندرت اتفاق می افتد . به  ntc ترمیستور
می تواند هر مشکلی را باعث شود .  ntc تجربه ثابت شده است که خرابی
شوفاژ مشکل دارد و دما را به درستی اعالم نکند شعله   ntc در واقع وقتی

اموش نمیشود و حرارت دستگاه بیش از حد باال می رودخ  . 
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