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قابل انجام   زین ی به تخصص فن از یبدون ن جیپک ی ابی  بیاوقات ع ی گاه
 رکاریبه حضور تعم ازین رادات یا  یی شناسا یدر اکثر مواقع برا اما .است
 یکه برا ی مشکالت  نیمورد از مهم تر  7به  میمقاله قصد دار نیا در .است

از   کیراه حل برطرف کردن هر  نیهمچن .میدهند، اشاره کن ی رخ م جیپک
 .کرد میخواه ی بررس  زیمشکالت را ن

 .دیانتها با ما همراه باش تا

 (Combi Boiler Troubleshooting) جیپک یاب ی بیع

که در طول فصل سرد سال به  ی شی گرما ستمیس کیبه عنوان  جیپک
از  ی برخ .قرار دارد یفعال است، در معرض مشکالت متعدد  ی صورت دائم

توان    ی اصول م ی برخ تیبا رعا اما هستند؛ ریمشکالت اجتناب ناپذ نیا
مختلف   یبا قسمت ها یی آشنا یبرا  .از آن ها شد گرید  ی مانع از بروز برخ

 .دیمراجعه کن ریز نکیبه ل جیپک کی

 میحل آن ها خواه یو راه ها جیپک ی ابی بیمورد ع 7  ی ادامه به معرف در
 .پرداخت
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 ج ی پک ینشت 1#

در خطوط لوله  شتریاست که ب یمشکالت نی تر جیاز را ی ک ی جیپک ی نشت 
  زین یموارد در .دهد ی و به خصوص در محل اتصاالت رخ م  جیپک ی کش
 .است ی دهد که نشان از وقوع دردسر بزرگ ی رخ م جیدر مبدل پک ی نشت 
 یبرا .شود ی م جادیا جیخطوط لوله پک ی و فرسودگ  ی در اثر خوردگ  ی نشت 

و  یی را شناسا ینشت  لیمحل و دل د یبا رکاریمشکل، تعم نی برطرف کردن ا
 .نسبت به رفع آن اقدام کند
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 افت فشار لیبه دل  ج یپک یاب ی  بیع 2#

به نام افت فشار  ی به مشکل  ی پ چیپک ی ابی بیع انی اوقات در جر ی گاه
الزم است که فشار   جیپک ستمیآب درون س  انیحفظ جر یبرا .می بر ی م

 طیدر شرا جیپک فشار .ردیقرار بگ ی در محدوده مشخص  ستمیس نیا یکار 
 .بار باشد 1محدوده  ی حوال  دیآل با دهیا

به  جیپک ی در اتصاالت خطوط لوله کش ی نشت لیعمدتا به دل زیفشار ن افت
آشکار در  ی اوقات افت فشار بدون بروز نشت  ی گاه البته .ونددیپ ی وقوع م

را با  جیفشار پک دیتوان ی م  ی به راحت ی طیشرا نیچن در  .دهد ی رخ م جیپک
  رکاریاز تعم دیصورت با نیا ریغ در .دیده شیافزا  ستمی س یفشار رو جیگ

 .دیریکمک بگ



 

4 www.namatek.com 

 

 

 ادی ز  یدر سر و صدا ج یپک یاب ی بیع 3#

که در آن رخ   ی فعل و انفعاالت لیبه دل رد،یگ ی در مدار قرار م جیپک ی وقت
  جیپک یاوقات صدا ی گاه  .کند ی م  دیتول  زینو  ی دهد تا سطح مشخص ی م

از   ینشانه ا یرعادیغ یسر و صدا نی ا .رود ی فراتر م  ی لیخ یاز حالت عاد
 قیاز طر  دیبا ی ط یشرا نیچن در .است جیپک ستمیتجمع رسوب آهک در س

رسوبات موجود  ژه،یو  یها ندهیبا استفاده از شو جیپک ستمیس یشستشو
 .را پاک کرد
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 یآب گرم کاف ای حرارت  دی عدم تول 4#

 دیمشکالت، عدم تول نی تر جیاز را گرید ی ک ی ج،یپک  ی ابی بیبحث ع در
بروز   لیدل نیاول .است جیمناسب توسط پک یآب گرم با دما ایحرارت الزم 

  .میموضوع پرداخت نیاست که در باال به ا جیافت فشار پک ،یمشکل نیچن
  ی قطعات اصل کی به  کی دیباشد، با یگر ید یکه مشکل از جا ی صورت در
  ی ترموستات و مبدل حرارت  لوت،یچراغ پ افراگم،ید ورتر، ید ریاز ش جیپک

  نیتواند عملکرد ا  ی م جیپک ی از قطعات داخل کیهر  یخراب .شوند ی بررس
در صورت   جیپک ری است که تعم ی عیطب .را تحت الشعاع قرار دهد ستمیس

 .ماهر انجام شود رکاریتوسط تعم دی مشکل، با  نیبروز ا
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 اتوری راد ی ر یبا هواگ ج یپک یاب ی  بیع 5#

اوقات   ی گاه .شود ی نم زی تجه نی صرفا محدود به خود ا جیپک ی ابی بیع
  ی طیشرا نیچن در .شوند ی گرم نم  ی به خوب اتورهایچند مورد از راد ای کی
 جیپک اتوریراد  یر یهواگ یبرا .مشکل را برطرف کرد یر یهواگ قیاز طر دیبا
 .دی را پشت سر بگذار ریمراحل ز دیبا

 مشکل دار  یاتورها ی راد یی شناسا .1

  ظرف  .دیرا روشن کن جیپک دیمشکل دار، با  یاتورهای راد یی شناسا یبرا
  یی شناسا یبرا ی راه اصل دو .گرم شوند دیبا اتورهایراد قهیچند دق

 :شماست یرو شیدارند، پ یر یبه هواگ از یکه ن یی اتورهایراد
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سطح آن ها  ی. اگر حرارت و دمادیدست بزن  اتورهایسطح راد به •
 .دارند ی ر یبه هواگ ازینبود، احتماال ن کنواختی
کنند، هوا محبوس شده  یم  جادیکه سر و صدا ا یی اتورهایراد در •

 .دیکن هیآن را تخل دیو با

 

 اتورها یکردن راد خاموش .2

را خاموش  جیپک  د،یکرد یی مشکل دار را شناسا یاتورهایاز آن که راد بعد
 .کامال خنک شوند اتورهایتا راد دیصبر کن سپس .دیکن
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 اتور ی راد چهیکردن در باز .3

ظرف   کی ابتدا .قرار دارد زی تجه نی در گوشه ا اتوریراد ه یتخل ریش ای چهیدر
  ختنیر رونیچرا که باز کردن آن باعث ب د؛یقرار ده ریش نی ا ریدستمال ز ای

  یها چیبه پ ازین اتور،یراد چهیباز کردن در یبرا .شود ی آب م یمقدار 
  ی م زیبه کمک آچار فرانسه ن البته  .دیدار اتوریراد ی ر یمخصوص هواگ

 یدر جهت خالف عقربه ها  چهیچرخاندن در با .دیرا باز کن چهی در دیتوان
 .افتد ی همراه با صدا اتفاق م  اتوری هوا از راد وجخر .دیساعت، آن را باز کن

انتها   در .ردیگ ی هوا را م یشدن هوا، آب درون لوله ها جا ی محض خال به
 .دیرا ببند چهیدر دیبا

 

 فشار  میتنظ .4
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امکان وجود دارد که   نیا چون .دیکن میرا تنظ جیفشار پک دیبا تیدرنها
بار  2تا  1 نیب فشار .فشار آن ها بر هم بخورد مات یتنظ  یر یبعد از هواگ

 میبه تنظ ازیبازه باشد، ن نی از ا شتریب  ایکه کمتر  ی مناسب است و در صورت
 .مجدد دارد

 

 

 ج ی پک یزدن لوله ها خی  6#

در   ژهیزدن لوله ها در فصل سرد سال و به و خی ج،یپک  ی ابی بیبحث ع در
نصب شده در  یها جیپک یاست که برا یگر یمشکل د ،ی ر یمناطق سردس

لوله ها در معرض   دیمشکل با نی حل ا یبرا .دهد ی رخ م  رونیب طیمح
لوله  ی حرارت  یبند قیعا نیهمچن .آن ها آب شود خیتا  رندیحرارت قرار بگ

 .کند یر یاتفاق جلوگ نیتواند از تکرار ا  ی م زیها ن
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 ترموستات  یدر اثر خراب ج یپک یاب ی بیع 7#

را بر عهده  جیشده در پک دیآب گرم تول یکنترل دما فهیوظ  ترموستات 
 نیچن در .شود  ی امکان وجود دارد که ترموستات دچار خراب  نیا .دارد
 جهینت در .شود ی از کنترل خارج م جیپک یدیآب گرم تول یدما ی طیشرا

 .دیحل مشکل اقدام کن یترموستات برا  ضیالزم است که نسبت به تعو
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