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 تعمیر و سرویس انواع پکیج دیواری و زمینی
زمانی که با مسائلی همچون روشن نشدن پکیج، خاموش شدن ناگهانی پکیج، گرم نشدن آب پکیج، نمایش کدهای 

شوید، شاید با توضیحاتی که در ادامۀ این مطلب گر پکیج و مواردی از این دست رو به رو میخطای روی نمایش

بتوانید برخی از تعمیرات را خود بر عهده بگیرید. البته شایان ذکر است که در صورت بروز  کنیم،به شما ارائه می

عیوبِ اساسی در پکیج، بهتر است حتماً تعمیر پکیج خود را به نیروهای متخصص و زبده بسپارید تا از بروز 

یج حساس هستند و با های احتمالی ناشی از تعمیر نادرست جلوگیری کنید، زیرا برخی از قطعاتِ پکخرابی

های اضافی ها دیگر غیر ممکن شود یا هزینهدستکاری اشتباه ممکن است به طور کامل از کار بیفتند و تعمیر آن

 برای شما به همراه داشته باشد.

ای های دورهالزم به ذکر است که گاهی ممکن است پکیج شما نیاز به تعمیر نداشته باشد، ولی استفاده از سرویس

کند. های زود هنگام آن جلوگیری میشود و از ایراد و خرابیاً باعث افزایش طول عمر قطعات پکیج شما میمسلم

ماه یا نهایتاً سالی یک بار اقدام شود تا با خیالی آسوده بتوانید در طول  6شود برای سرویس پکیج هر پیشنهاد می

 فاده کنید.سال از پکیج خود با بهترین کیفیت و باالترین بازدهی است

 
 پکیج چیست؟
دانید، پکیج یک نوع سیستم گرمایشی است که امروزه به منظور گرم کردن آب و گرمایش منزل، همان طور که می

های شود. این سیستم چندین سال است که جای خود را به آبگرمکنبا توجه به مساحت ساختمان، استفاده می

توان به کاهش هزینۀ تعمیر و های قدیمیِ گرمایشی میه سیستمهای پکیج نسبت باست. از مزیتقدیمی داده
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های گرمایشی دیگر اشاره نگهداری، قیمت مناسب، کاهش مصرف سوخت و ایمنی بیشتر نسبت به سایر سیستم

 کرد.

 دهندۀ پکیجقطعات تشکیل
حسگرها که وظیفه یک پکیج به طور کلی شامل برد کنترل که وظیفه بررسی حسگرهای پکیج را بر عهده دارد، 

شود، قطعاتِ مجریِ فرمان اعالم گزارش فعالیت پیج را بر عهده دارند که شامل سنسورهای آب، برق، گاز و دود می

ای که برایشان تعریف که وظیفۀ انجام دستورات برد کنترل را بر عهده دارد و قطعات مکانیکی که با توجه به وظیفه

 شوند.کنند، میاند، عمل میکرده

 هاایرادات متداول پکیج و چگونگی رفع آن
کنیم تا با ها به صورت کلی توضیحاتی را خدمت شما ارائه میبرای رفع مشکالت رایج در رابطه با انواع پکیج

کار نباشد. البته دانستن این موارد بتوانید موارد قابل تعمیر توسط خودتان را انجام دهید و دیگر نیاز به سرویس

کاران ماهر بسپارید تا از مشکالت عدیده قبالً نیز ذکر شد، موارد مهم و تعمیر تخصصی را به سرویس همان طور که

 آتی جلوگیری شود، ولی دانستن مطالب زیر برای رفع عیوب ساده خالی از لطف نیست.
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 روشن نشدن پکیج

همان طور که اطالع دارید، به منظور گرم کردن آب توسط پکیج، الزم است تا پکیج عناصر برق، آب، اکسیژن و 

مورد  4شود، باید به دنبال عدم برقراری حداقل یکی از این گاز را در اختیار داشته باشد. پس اگر پکیج روشن نمی

رخ دهد. به همین  زدنِ پکیج این مسئلهعدم جرقه باشید. عالوه بر این ممکن است به دلیل کمبود فشار آب یا

دلیل این موارد را نیز بررسی کنید. در صورتی که هیچ کدام از این موارد توسط شما قابل رفع نبود، کافی است با 

 های الزم را به شما ارائه کنند. کارشناسان و تعمیرکاران زبدۀ ما تماس بگیرید تا راهنمایی

 بعدم گرم شدن مناسب آ

گاهی اوقات ممکن است فشار آب به حدی زیاد باشد که آب گرم نشود. برای رفع این مسئله ابتدا میزان فشار آب 

ورودی را با کاهش درجۀ شیر آب ورودی پکیج آزمایش کنید و اگر دمای آب به حد قابل قبول رسید، شیر آب را 

مه دهد. عالوه بر این مسئله باید نبود رسوب در پکیج با همان مقدار فعلی ثابت نگه دارید تا پکیج به کار خود ادا

تواند از بروز این مسئله گیر پکیج میای پکیج و تعویض فیلتر رسوبرا نیز بررسی کنید. این کار با سرویس دوره

م جلوگیری کند. عالوه بر این موارد، خراب شدن سوئیچ فلو و ایراد در سنسور حرارتی نیز از دالیل دیگر عدم تنظی

 توان باشد.مناسب دمای آب گرم می

 گرم نشدن رادیاتورهای متصل به پکیج

های رادیاتور است. البته شیر سه طرفه و ترموستات را اولین چیزی که باید بررسی کنید، نداشتن رسوب در لوله

گرم به داخل رادیاتورها شود تا آب ها باعث مینیز باید بررسی کنید که دچار ایراد نباشند، زیرا ایراد در این بخش

 منتقل نشود. در ضمن، قبل از هر چیز سعی کنید از باز بودن شیرهای رادیاتورهای خود اطمینان حاصل کنید.

 روشن شدن انفجاری پکیج

اگر این مشکل برای پکیج شما اتفاق افتاد، باید میزان گاز ورودی به پکیج را قبل از ایجاد جرقه بررسی کنید. این 

توانید با تغییر دستی میزان گاز ورودی از طریق شیر لولۀ گازِ متصل به پکیج تنظیم کنید یا اگر این می موضوع را

زدن پکیج خود باشید. در صورتی که موضوع مشکلی را حل نکرد، به دنبال تنظیم یا تعمیر قطعۀ مربوط به جرقه

ن اقدام کنید. توجه داشته باشید که این بخش زنی ایراد داشته باشد، باید نسبت به تعویض آالکترود بخش جرقه

 متر با مشعل فاصله داشته باشد.میلی 5تا  3در حالت استاندارد باید 

 کاهش فشار آب پکیج

کشی منزل است، ولی گاهی به دالیلی مانند نشتی در شیرهای این موضوع معموالً به دلیل کمبود فشار آب لوله

ها را باید بررسی و رفع به همین دلیل، هرگونه نشتی و چکه در این لولهخروجی پکیج نیز ممکن است رخ دهد. 

 کرد.
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 صدای بلند و غیرمتعارف پکیج

ای که باید در مقابله با این مسئله به آن توجه کرد، هواگیری پکیج است. در صورتی که پس از مهمترین نکته

ید که البته این کار باید به دست تعمیرکاران هواگیری این مشکل رفع نشد، باید پمپ سیرکوالسیون را بررسی کن

 کاران معتبر و ماهر انجام شود.و سرویس

 باال بودن غیرمتعارف دمای پکیج

اید، بسیار بیشتر است، ای که شما روی آن تنظیم کردهاگر متوجه شدید که دمای پکیج از حد متعارف و درجه

های ن کار ممکن است بسیار خطرناک باشد و به دستگاه آسیبباید سریعاً به فکر تعمیر پکیج خود باشید، چون ای

دهد که پکیج دمای آب را به درستی تشخیص ندهد که معموالً جدی را وارد کند. معموالً این امر زمانی روی می

لد گردد به ایراد در ترموستات پکیج. البته برای بررسی و تعمیر پکیج در این حالت حتما با تعمیرکاران کارببرمی

 تماس بگیرید تا از ایجاد خطر و خراب شدن پکیج خود جلوگیری کنید.

 

 های دارای نمایشگرنمایش کدهای خطا در پکیج
های مختلف پکیج به برد الکترونیکی دستگاه شما در حقیقت مغز پکیج شما است که وظیفۀ آن نطارت بر بخش

شده در قطعات مختلف است. در صورت بروز مشکل در هر یک از این قطعات و ایراد در وسیله سنسورهای تعبیه

شود. اگر پکیج شما از نوع دیجیتال میها، این مسئله به صورت کدهای خطایی به نمایش گذاشته نحوۀ عملکرد آن

توانید علت بروز این شود که میشده بر روی نمایشگر پکیج نمایان میباشد، این خطا به صورت کدهای مشخص
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کدها را در کاتالوگ پکیج خود پیدا کنید. ولی اگر پکیج شما از نوع آنالوگ باشد، این امر با چشمک زدن یا تغییر 

 است. ها نیز درج شدهی پکیج نمایان خواهد شد که اغلب در کاتالوگ این قبیل پکیجهای رورنگ در چراغ

به عالوۀ عدد  Eهای هایی است که دارای نمایشگر بوده و خطاهای دستگاه را با عبارتاگر پکیج شما از نوع پکیج

مراجعه کنید و ایرادات دهد، پس از بروز و نمایش این گونه خطاها بهتر است به دفترچۀ پکیج خود نمایش می

مرتبط با هر بخش را بررسی و در صورتی که توانایی تعمیر آن را دارید، اقدامات الزم را انجام دهید. شایان ذکر 

است که برخی از ایرادات حتماً باید توسط متخصصان بررسی و تعمیر شوند. به همین دلیل، از طریق تماس با 

 های الزم را کسب کنید.راهنمایی توانیدمشاوران و تعمیرکاران ما می

 

 سرویس پکیج
کنند تا جهت جلوگیری از بروز سرویس پکیج دارای تنوع خدماتی زیادی است. کارشناسان این امر پیشنهاد می

کاران متبحر سرویس کنید. مسلماً ماه یک بار توسط سرویس 6ها را هر مشکالت حاد برای پکیج، این دستگاه

ها باعث جلوگیری از تعمیر پکیج در آینده خواهد شد یا الاقل زمان آن را به تعویق خواهد یجسرویسِ به موقع پک

 انداخت. 
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کاران اکثراً یک شیوه را ها شباهت زیادی به هم دارند و سرویسها، سرویس پکیجمعموالً بر خالف تعمیر پکیج

ینِ این اقدامات، بررسی قطعات و نحوۀ عملکرد ترگیرند. از مهمها به کار میبرای بررسی و آزمایش انواع پکیج

زدایی نیز از دیگر اقدامات مهم و حیابتی برای سرویس پکیج است. اگر برای ها است. همچنین رسوبدرست آن

کنید تا پکیج شمارا سرویس کند، مسلماً ابتدا چگونگی نصب و اتصاالت را بررسی اولین بار از شرکتی دعوت می

تک قطعات و طریقۀ عملکرد نی الزم را در زمان نصب دستگاه تضمین کند. سپس عملکرد تکخواهد کرد تا ایم

کند. بررسی میزان مناسب فشار آب، تنظیم درجۀ حرارت، اتصاالت و غیره نیز از ها را به طور دقیق بررسی میآن

 دهد.کار ماهر انجام میهایی است که یک سرویسدیگر بررسی

 جزدایی پکیاهمیت رسوب
همان طور که در باال اشاره شد، سرد بودن آب حمام و گرم شدن ناگهانی آن و تکرار این رویداد ممکن است نشان 

ها و مخزن زدایی از لولهها و مخزن حرارتی پکیج باشد. برای رفع این مشکل باید رسوبدهندۀ وجود رسوب در لوله

افتد که به دلیل دانید این مسئله به این دلیل اتفاق میمی پکیچ انجام شود و فیلتر نیز تعویض شود. همان طور که

شود. ایجاد رسوب در ها میها، راه انتقال آب باریک و همین امر باعث کاهش فشار آب در لولهایجاد رسوب در لوله

وجه شود و هزینۀ قابل توجهی را برای شما ایجاد خواهد کرد. تمخزنِ پکیج نیز باعث سوراخ شدن منبع آن می

 توان جلوی بسیاری از این مشکالت را گرفت. زدایی میداشته باشید که با رسوب

پذیر نیست. البته این کار باید توسط زدایی امکانها بدون رسوبشایان ذکر است که نگهداری مناسب از پکیج

های مختلف دیگر تزدایی انجام شود، رسوب به قسممتخصصان انجام شود، زیرا در صورتی که اشتباهی در رسوب

کشی پکیج های شدیدتری به پکیج و سیستم لولهشود، بلکه آسیبزدایی انجام نمیکند و نه تنها رسوبحرکت می

 شود.وارد می

شاید برای شما این سئوال پیش آید که اگر ما از فیلتر برای پکیج خود استفاده کنیم، آیا در آینده نیاز به 

شده برای پکیج تأثیر خاصی بر روی خیر. پاسخ این سئوال بله است، زیرا فیلتر نصبزدایی خواهیم داشت یا رسوب

زدایی باید هر چند وقت یک بار با سیکلِ بستۀ پکیج ندارد تا از ایجاد رسوب جلوگیری کند. بنابراین برای رسوب

وری را از عملکرد و بهرهنظر کارشناسان و تعمیرکاران این کار به صورت تخصصی انجام شود تا بتوانید بهترین 

 پکیج خود دریافت کنید. 
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 هزینۀ تعمیر و سرویس پکیج
تر از هزینۀ تعمیر پکیج خواهد بود. به همین دلیل، ای پکیج ارزاندانید، هزینۀ سرویس دورههمان طور که می

توجه به خدماتی که ای پکیج با ای این کار انجام شود. هزینۀ سرویس دورهشود که به صورت دورهپیشنهاد می

زدایی پیدا نخواهد کرد که همین امر هزینۀ سرویس شود، مشخص خواهد شد، زیرا گاهی نیاز به رسوبارائه می

را کاهش خواهد داد. در رابطه با هزینۀ تعمیر پکیج نیز این نکته حائز اهمیت است که هزینۀ تعمیر پکیج به 

توانیم به شما قول دهیم که تعمیرکاران ستگی دارد. ولی این نکته را میقطعاتی که نیاز به تعمیر یا تعویض دارند، ب

ای ما به کمترین هزینه و بهترین کیفیت تعمیر پکیج شما را انجام خواهند داد و در صورت نیاز به تعویض حرفه

 قطعه از بهترین قطعات باکیفیت و اصل برای این امر استفاده خواهند کرد.

 اریدکار را به کاردان بسپ
ها با برندهای مختلفِ موجود در بازار، نیازمند مهارت و تجربۀ باال است. مسلماً تعمیر و سرویس انواع پکیج

های موجود در بازار از جمله ها تجربه از عهدۀ تعمیر تمامی انواع پکیجخوشبختانه تعمیرکاران مجرب ما با سال

کنند تا مشتریان از نحوۀ کیفیت با قیمتی مناسب کاری میآیند و با داشتن قطعات بابرندهای مطرح زیر بر می

 عملکرد تعمیرکار پکیج و هزینۀ پرداختی رضایت کاملی داشته باشند.
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