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 كد خطا علت ها را حل

 تصاالت دودكش و ميسر آن را كنترل نماييدا 
  كليد ريست رابزنيد چنانچه مشكل ادامه داشت  علت هاي

  بررسي نماييدمطرح شده را يك به يك 
 

 امكان وجود اشكال در سيتم دودكش وجود دارد .1
 ممكن است فن صدمه ديده باشد .2
ممكن است كابل هاي مرتبط با فن يا اتصاالت آن  .3

 از جا درآمده باشد
ممكن است شيلنگ هاي سوييچ هوا درآمده باشد  .4

 يا گرفته يباشد
ممكن است سيم هاي فرمان سوييچ هوا از جا  .5

 دچار خرابي شده باشددرآمده باشد يا 
 ممكن است كابل ها با هم تماس پيدا كرده باشند .6

 
 
 
 
 
٢٤ 

 

  مدار گرمايش رادياتورها را از لحاظ چرخش آب كنترل
 نماييد.

 .از صحت پمپ و عملكرد صحيح آن مطمعن شويد 
  ) از تنظيم بودن شعله ماكزيمم دستگاه مطمعن شويد

 سانتيمتر بايد باشد) 5الي 4حدود 
 ها ي اتصالي به ترموستات حد را كنترل نماييد  مسيرسيم

 به هم نچسبيده باشند.
  ترموستات را ازلحاظ سالم بودن و صحت عملكرد كنترل

 نماييد.
 .مبدل را از لحاظ تميزي فين هاي آن بررسي نماييد 
  ممكن است مبدل دچار جرم گرفتگي شده باشد  كه بايد

 شستشو شود.
 و . . . 

درجه سانتيگراد باالتر برود  105چنانچه دماي مبدل از 
و ترموستات حد كه روي مبدل قرار دارد عمل نمايد اين 

 كد نشان داده مي شود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
٠١ 

مجموعه عواملي كه باعث باال رفتن  دماي آب شوفاژ مي 
  گردد را كنترل نماييد.
  زيادي شعله ماكزيمم

  خرابي سنسور آب شوفاژ
 و . . . 

اين هشدار زماني اتفاق مي افتد كه دما به بيش از 
 نرسيده است  105درجه رفته اما هنوز به 90

 
 
٠٦ 

 ممكن است سيم هاي ارتباطي از سنسور در آمده باشند 
 .سيم ها ممكن است به چسبيده يا اتصال كوتاه شده باشند 
 سنسور خراب شده باشد  
 

  خرابي سنسور شوفاژ
 
 
١٢ 

  ارتباطي از سنسور در آمده باشندممكن است سيم هاي 
 .سيم ها ممكن است به چسبيده يا اتصال كوتاه شده باشند 
 سنسور خراب شده باشد 

 

  خرابي سنسور آب گرم مصرفي 
 
 
١٤ 



كليد ريست را فشار دهيد اگر موضوع مرتفع نشد كار ها زير 
 را انجام دهيد

 شير گاز ساختمان را از لحاظ بازبودن و وجود گاز كنترل 
 نماييد.

  اگر در مسير گاز فيلتر نصب شده آن را از لحاظ گرفتگي
 كنترل نماييد.

  شير گاز را از لحاظ ظاهري و كابل آن را برسي نماييد.در
 صورت وجود مشكل شير گاز را تعويض نماييد.

  در صورت بر طرف نشدن پس از شير گاز ممكن است مشكل
 د.در برد الكترونيكي باشد  آن را تعويض نمايي

  

اين خطا زماني رخ مي دهد كه سه بار جرقه زده شود و 
  .مشعل روشن نگردد

  
 

 
 
 
 
 
 
٠٤ 

  سيستم ارت ساختمان را كنترل نماييد در صورت نداشتن
ارت با يك تكه سيم از بدنه دستگاه به چهار چوب فلزي 

 درب يا لوله گار اتصال ايجاد نماييد.
  لر سالم بودن كنتسنسور آيونايز را از لحاظ تنضيم بودن و

نماييد در صورت امكان با يك سنباده نرم نوك آن را تميز 
 نماييد.

 ر صورت دسيم اتصالي از برد به آيونايز را كامال برسي نماييدو
 خرابي تعويض نماييد.

  
  

اين كد زماني كه دستگاه در حال كار است و شعله 
  خاموش مي شود به وجود مي آيد 

 
 
 
 
 
 
 
٠٥ 

بزنيد چانچه موضوع بر طرف نشد كارهاي كليد ريست را 
  زير را انجام دهيد.

 .كنترل نماييد سيم هاي شير گاز به برد وصل باشد 
  را از لحاظ سالم بودن و عدم ايجاد  شيروضعيت ظاهري

ين موتور و بوب پاست تسوختگي يا بوي سوختگي در قسم
 كنترل نماييد چنانچه مشاهده شد شير تعويض گردد.

  شير گاز را تعويض نماييد 
  چنانچه با تعويض شير گاز برطرف نشد مشكل از برد

 اكترونيكي بوده كه بايد تعويض گردد.
  . . . 
  

اين خطا زماني ايحاد مي گردد كه شير گاز دستگاه 
  بسته است اما شعله وجود دارد. 

 
 
 
 
 
 
 
١١ 

  
ولت نيايد سيتم در  170تا زماني كه ولتاژ برق به باالي 

  حالت قفل باقي مي ماند.

  
 160اين خطا زماني اتفاق مي افتد كه ولتاژ شبكه به زير 

  ولت بيايد.
  
  
  

 
٣٢ 

  1,5با باز كردن شير پر كن فشار را بهbar  برسانيد تا
 دستگاه روشن شود.

  اگر فشار آب مناسب است و با فشار دادن دكمه از روي پنل
 است مشكلفشار روي يك عدد ثابت قفل شده است ممكن 

 از سنسور فشار آب باشد .

اين كد زماني نشان داده مي شود كه فشار آب در 
  مي رسد. 0,6barدستگاه به زير 

 
 
 
 
 
 
 
 



  سوكت مربوط به فشار آب را يكبار خارج و ومجددا نصب
 نماييد. 

 .سيم ارتباطي بين سنسور را چك نماييد 
  سنسور را باز و مسير آب زير سنسو را از   لحاظ گرفتگي

 كنترل و زير سنسور را تميز نموده و مجددا ببنديد.
  را تعويض نماييداگر مشكل برطرف نشد سنسور آب 

٤٠ 

كليد ريست را بزنيد چانچه موضوع بر طرف نشد كارهاي 
  زير را انجام دهيد.

 .كنترل نماييد سيم هاي شير گاز به برد وصل باشد 
  عدم ايجاد وضعيت ظاهري شير را از لحاظ سالم بودن و

سوختگي يا بوي سوختگي در قسمت استپ موتور و بوبين 
 كنترل نماييد .

  شير گاز را تعويض نماييد 
 

   خطاي عملكرد شير گاز 
 
 
 
 
٢٠ 

كد مربوط به برنامه ريزي برد بوده و براي سرويس كار كاربرد 
  نداردو در حالت عادي براي برد پيش نمي آيد

 ٣٠   CRCخطاي 

برنامه ريزي برد بوده و براي سرويس كار كاربرد كد مربوط به 
  نداردو در حالت عادي براي برد پيش نمي آيد

 ٣١  CRCخطاي 

BCC  اشتباه به برد زده شده و اطالعات اشتباه كپي شده است
  درست نصب و عمليات كپي انجام پذيرد. BCC. مجددا 

  در صورت كپي نشدن برد تعويض گردد.
  

   برد  BCCخطاي ديتاي كپي شده از 
 
٣٤ 

BCC  نصب شود  
  جاي خود درآمده باشدزممكن است ا

نصب  BCCالزم به ذكر است كه در حالت عادي روي دستگاه 
  در حالت هاي زير:نمي گرد مگر 

دستگاه را براي حالت استفاده از گاز مايع تنظيم  -1
نماييم كه در اين حالت كل دستگاه از حالت گارانتي 

 خارج مي گردد( انجام اين كار ممنوع است) 
مربوط به  BCCكه  ،سيستم گرمايش از كف  براي -2

سرويس  BCCو با خود و با شماره خاص خود را داد.
  از لحاظ برنامه كامال متفاوت است .

BCC  نصب نشده است   
 
 
 
 
 
٣٥ 

  يا در برد اصلي تغيير يافته است. BCCبرنامه كپي شده در   
  

٣٦ 

 ٣٧  و برد اصلي يكي نيست  BCCبرنامه داخل   
BCC    مخصوص اين دستگاه  نصب گردد مثالBCC  در

كيلووات با هم متفاوت ايت و نبايد  28و 24گرمايش ازكف در 
  اشتباه نصب گردد.

BCC   مخصوص اين دستگاه نيست   
٣٨ 

BCC در نصب   را سر جاي خود مجددا  و صحيح نصب نماييدBCC  ٣٩  خطا وجود دارد 
كد سرويس بوده و كد خطا نيست اين دو كد در   52و  51كد 

به ترتيب زير در دستگاه نمايان مي شود .  BCCهنگان نصب 
  در جاي خود قرار  BCCهنگامي كه 

 ٥٠  تمام نشده استBCCعمل كپي شدن اطالعات



را نشان مي دهد و با زدن كليد ريست كه كپي  50مي گيرد عدد 
روشن و خاموش  52شدن اطالعات به برد شروع مي شود عدد 

 مي شود.

 ٥٢  تمام نشده استBCCعمل كپي شدن اطالعات

ساير خطاهاي مربوط به برد مانند وصل نبودن يك سيم يا 
لخت شدن سيم و نشت ولتاژ، قرار گرفتن در يك محيط 

مغناطيسي كه عملكرد برد را به هم بريزد يا پاك شدن برنامه 
  برد و . . . 

  
در صورت رفع مشكالت فوق و برطرف نشدن علت برد 

  الكترونيكي را تعويض كنيد.
 

 ٩٩  يخطا برد الكترونيك

 


