
c  (اولويت صفر)سنسور خارجی

.سٌسَس ثیشًٍی لغع است  :توضیح 

.سین ّبی سٌسَس سا ثبصسسی کشدُ ٍ دس صَست ًیبص سٌسَس ثیشٍى سا تعَیض ًوبئیذ :راه حل 

c  (2اولويت )دمای باال

.دهبی دستگبُ ثسیبس ثبالست  :توضیح 

.صحت عولکشد پوپ هغوئي ضَیذ ٍ دس صَست اهکبى هجذل دستگبُ سا سسَثگیشی ًوبئیذاص :راه حل 

.ثعضی خغبّب فمظ ثبعث تَلف کبسکشد آًی دستگبُ گشدیذُ ٍ لزا ثَیلش سا خبهَش ًوی ًوبیذ: تَجِ 

c (3اولويت ) يخ زدگی

 دسجِ سبًتی گشاد 2دس صَستی کِ سٌسَس هذاس گشهبیص ثِ صیش . دستگبُ ثب خغش یخ صدگی هجذل هَاجِ ضذُ است  :توضیح 

. دسجِ سبًتی گشاد ثشسبًذ5ثشسذ ثشًش ثِ صَست خَدکبس سٍضي ضذُ تب دهب سا ثِ ثبالی 

.سین ثشق دستگبُ سا لغع ، ضیش گبص سا ثجٌذیذ ٍ ثِ دلت هجذل سا یخ صدایی ًوبئیذ: راه حل

c (4اولويت) ترموستات حد

عولکشد تشهَستبت حذ دس اثش افضایص دهبی سیستن :توضیح 

ضبسی سیست سا ثش سٍی پبًل دستگبُ فطشدُ ٍ اص صحت تشهَستبت ٍ یب لغع ًجَدى سین ّبی آى اعویٌبى حبصل  :راه حل 

.ًوبئیذ

c (5اٍلَیت) سٌسَس هذاس آة هصشفی

.خغب دس سٌسَس آة هصشفی: تَضیح 

(دهب/ جذٍل همبٍهت ).صحت عولکشد ٍ سالهت  سٌسَس ٍ عذم لغعی دس سین ّبی هشثَعِ سا ثشسسی ًوبئیذ: ساُ حل 

 ایتالیاUnical تحت لیسانس شرکت IDEAکد های عیب یابی پکیج دیواری 



c (6اٍلَیت ) سٌسَس هذاس گشهبیطی

خغب دس سٌسَس هذاس گشهبیطی: تَضیح 

(دهب/ جذٍل همبٍهت ).صحت عولکشد ٍ سالهت  سٌسَس ٍ عذم لغعی دس سین ّبی هشثَعِ سا ثشسسی ًوبئیذ: ساُ حل 

c (7اٍلَیت) کوجَد فطبس آة هذاس گشهبیطی

.ًبکبفی ثَدى فطبس آة هذاس گشهبیطی ًبضی اص ًطتی ٍ یب عولکشد ًبصحیح سٌسَس هشثَعِ  ًوبیص: تَضیح 

دس صَست ًیبص . اص عشیك ضیش پش کي دستگبُ فطبس سیستن سا ثبال ثشدُ ٍ سپس ًطتی ّبی احتوبلی سا ثشسسی ًوبئیذ: ساُ حل 

.سٌسَس تعَیض گشدد

c (8اٍلَیت) في

اتصبل کَتبُ یب ًصت ًبدسست سین ّبی في- لغع ضذى هذاس في  : تَضیح 

.عولکشد في ٍ اتصبالت ثشلی آى ساثشسسی ًوبئیذ: ساُ حل 

c (10اٍلَیت ) اضکبل دس تخلیِ هحصَالت احتشاق

.اضکبل دس تخلیِ هحصَالت احتشاق: تَضیح 

.هکص دٍدکص ٍ یب صحت عولکشد تشهَستبت دٍدکص سا ثشسسی ًوبئیذ : هذل سبدُ 

.صحت عولکشد في ٍ ایشپشضش سَئیچ ٍ لَلِ ّبی ساثظ سا ثشسسی ًوبئیذ:  هذل في داس

c (13اٍلَیت) خبهَش ضذى ٍ یب لفل ضذى

.عذم ٍجَد گبص ٍ یب اضتعبل ثشًش: تَضیح 

.ضعلِ یبة سا ثشسسی ًوبئیذ/هذاس گبص ٍ یب الکتشٍد جشلِ صى: ساُ حل 



c (14اٍلَیت) ضعلِ کبرة

.ضعلِ دس ٌّگبم جشلِ صدى حس ضذُ است: تَضیح 

. ضعلِ یبة سا ثبصثیٌی ًوَدُ ٍ اکسیذ ّبی احتوبلی سا اص سٍی الکتشٍد پبن ًوبئیذ /سین هشثَط ثِ الکتشٍد جشلِ صى: ساُ حل 

.دس صَست حل ًطذى هطکل الکتشٍد سا تعَیض ًوبئیذ

c (16اٍلَیت ) اضکبل داخلی دس ثشد

:تَضیح 

.ثشد دستگبُ سا تعَیض ًوبئیذ: ساُ حل 

c (17اٍلَیت ) پبئیي ثَدى ٍلتبط ثشق

(ٍلت190کوتش اص ). ٍلتبط ثشق ٍسٍدی ثسیبس کن است: تَضیح 

 (18اٍلَیت ) اتصبل في

خغب: تَضیح 

.سین ّبی اتصبل ثِ في ، ٍلتبط ثشق ٍ دس صَست ًیبص في سا تعَیض ًوبئیذ: ساُ حل 

 (19اٍلَیت) تذاخل داخلی دس ثشد

خغب: تَضیح 

.ثبیستی پبساهتشّبی ثشد هجذداً تٌظین گشدد: ساُ حل 

 ِ(20اٍلَیت) خغب دس هذاس کٌتشل ضعل

خغب: تَضیح 



.لسوت هذاس الکتشیکی پبًل کٌتشل سا تعَیض ًوبئیذ: ساُ حل 

 (21اٍلَیت ) خغب دس هبطٍل ضیش ثشلی

خغب: تَضیح 

.لسوت هبطٍالس ٍ کٌتشل ضیش ثشلی ثش سٍی ثشد سا تعَیض ًوبئیذ: ساُ حل 

 (23اٍلَیت ) خغب دس حبفظِ ثشد

خغب: تَضیح 

..لسوت هذاس الکتشیکی پبًل کٌتشل سا تعَیض ًوبئیذ: ساُ حل 

 (23اٍلَیت ) ضبسی سیست ّویطِ فعبل است

خغب: تَضیح 

.ثشسسی ًوبئیذ کِ ضبسی سیست ثش سٍی ثشد گیش ًکشدُ ٍ یب ًچسجیذُ ثبضذ: ساُ حل 

 (23اٍلَیت ) ثیص اص حذ فطشدى ضبسی سیست

. دلیمِ ایي کذ ًوبیص دادُ هی ضَد15 ثبس سیست کشدى دس خالل 5دس صَست ثیص اص : تَضیح 

.ثشق دستگبُ سا جْت پبن ضذى ایي خغب لغع ٍ ٍصل ًوبئیذ: ساُ حل 


