
 علت نشت آب در پکیج

پکیج های دیواری از جمله تجهیزات مهم در ساختمان ها هستند که وظیفه افزایش و حفظ دما را دارند که به ویژه در 

زمستان و در هنگام تغییرات شدید هوا بسیار مهم است. توصیه می شود که به سرویس دوره ای دستگاه اهمیت دهید. 

است. در ادامه مطلب به مسائلی  زی و نشت آب از پکیجآبرییکی از مشکالتی که عمدتا مشاهده و ثبت شده است 

علت آب  ؟ پس برای تشخیص و عیب یابی صحیح به چرا شیر اطمینان پکیج آب میدهخواهیم پرداخت تا متوجه شویم 

، خسارت های ناشی از سرریز شدن آب از دستگاه و راهکارهای مناسب برای رفع آن می زیر پکیج دادن )آبریزش(

 .پردازیم

دلیل بروز این خرابی و به برخی از سئواالت شما راجع به آب ریزی پکیج و مشکالتی که پس  9ر ادامه به بررسی د

 .از آن احتمال دارد گریبانگیر شما شود می پردازیم

شما با مطالعه این مقاله میتوانید علت نشت آب در تمامی برندهای پکیج نظیر: بوتان، ایران رادیاتور، ایساتیس، 

یران، تاچی، فرولی و ... را بررسی و از طریق عیب یابی صحیح و استفاده از راهکار درست آبریزی )آبریزش( گلد

 .از زیر دستگاه را متوقف کنید

اما چنانچه تخصص الزم در بهبود شرایط و مشکل پیش آمده را نداشتید یا نتوانستید آن را عیب یابی کنید بهتر است با 

 .تهران تماس بگیریدمرکز تعمیرات پکیج در 

 .آماده پاسخگویی و ارائه خدمات سریع و مناسب به شما هستند 24کارشناسان تعمیر

 تماس مستقیم با مرکز - ثبت سفارش آنالین تعمیرات

https://tamir24.com/inquiry/
tel://+982166000746/


 مرکز تعمیرات پکیج در تهران

 آب در پکیج دیواری چیست؟ و چرا پکیج آب میدهد ؟ علت نشت

 .ابتدا مهم است بدانید که دستگاه شما دارای یک یا دو مبل است

دالیل مختلفی وجود دارد که ممکن است آب از پکیج نشت کند و علت اصلی آن را می تواند اغلب از محل تأمین آب و 

 .اتصاالت زیر دستگاه تعیین کرد

 :ر این خصوص وجود دارد می توان به موارد ذیل اشاره کردعامل مهم دیگر د 9

 خوردگی و فرسایش لوله ها علت نشت آب در پکیج است -1

خوردگی لوله ها یا مخازن دستگاه ممکن است در نهایت شروع به ضعیف شدن مقاومت آن ها شود، که منجر به نشتی 

 .آب در طول زمان می شود

 .یر نباشد، با تعویض یا ترمیم قسمت فرسوده عمدتا مشکل حل می شوداگر خوردگی بیش از یک لوله یا ش

در صورت گسترش خوردگی در سیستم، احتماالً قابل تعمیر نیست و به این معنی است که باید دستگاه خود را تعویض 

 .کنید

در دستگاه دیده خوردگی مسئله ای است که بنا بر عمر، شرایط استفاده و نوع نگهداری دستگاه ممکنه بطور مکرر 

 .شود

خوردگی به این دلیل اتفاق می افتد که اجزای دستگاه به دلیل قرار گرفتن مکرر در دماهای مختلف آب، استحکام خود 

 .را نسبت به آن از دست می دهند

 



 ساییدگی و پارگی اجزای داخلی

و می تواند با گذشت زمان فرسوده این کامال روشن است که دستگاه در طول سالیان استفاده، دوام همیشگی را ندارد 

 .شود

سال عمر کرده است، احتماالً دچار مشکالتی خواهد شد و وقت آن رسیده است که تصمیم  10اگر دستگاه شما بیش از 

بگیرید یا از طریق تعمیرات دستگاه مشکالت متداول پیش آمده را برطرف کنید یا یک پکیج دیواری یا زمینی جدید 

نها احتمال نشت کمتری دارد بلکه باعث افزایش کارایی انرژی خانه شما می شود و به شما در صرفه نصب کنید که نه ت

 .جویی در هزینه های صورت گرفته کمک می کند

قسمت های داخلی دستگاه میبایست مورد بررسی قرار گیرند شامل لوله هایی است که وظیفه انتقال آب را برعهده دارند 

در طول گذر زمان باشد علت این مشکل میتواند به دلیل باال رفتن گرما، جوش آوردن، عدم این فرسودگی میتواند 

 .رسوب زدایی منظم و حتی تکان های شدید دستگاه در طی زمان های مختلف اتفاق افتد

 

 ؟چرا پکیج آب میده 

 خرابی پمپ علت نشت آب در پکیج است -2

شناخته میشود، این پمپ در طی شدن آب در کل چرخه گرمایشی دستگاه پمپ آب دستگاه که به نام پمپ سیرکوالتور 

 .نقش ایفا میکند

 .نیم سوز شدن و ایراد در پمپ سیرکوالتور میتواند علت آبریزی از قسمت زیرین پکیچ باشد

 .وقوع این ایراد فشار بار بروی آب را تا حدی کاهش میدهد

 .رابی پمپ باشد، با تعویض آن این مشکل برطرف میگرددچنانچه جواب این سئوال که چرا پکیج آب میده خ

 عدم توجه به فشار باال در پکیج -3

اگر فشار تنظیم شده برای دستگاه خیلی زیاد است، این امر می تواند منجر به نشتی آب در پکیج شود و دلیل آن این 

 .خارج كنداست که دستگاه برای جلوگیری از تركیدگی، باید مقداری از فشار اضافی را 

باشد، فشار پکیج خیلی زیاد تشخیص داده می شود. فشار صحیح پکیج،  2اگر سوزن فشار سنج در هر نقطه باالتر از 

 .روی فشار سنج است 2تا  1بین 

 .است PSI 21تا  18فشار استاندارد برای این دستگاه میان 



 .کار می کند PSI 21 باالتر ازبرخی از نشتی ها به این دلیل ایجاد می شوند که پکیج در فشارهای 

 .سوپاپ های این دستگاه برای جلوگیری از انفجار با نشتی هدفمند آب طراحی شده اند

از سویی دیگر فشار نامناسب، ناشی از تجمع رسوب است که از بسته شدن دریچه فشار جلوگیری کرده و بار دستگاه 

 .را افزایش می دهد

 :مایش کنید که آیا دستگاه رسوب ایجاد می کندبا انجام مراحل خاص می توانید آز

 برای این کار، ابتدا دستگاه خود را خاموش کرده و اجازه دهید تا خنک شود. 
 پس از سرد شدن، اهرم فشار دستی را بلند کرده و آب را برای سه تا چهار ثانیه رها کنید. 
 آب با مقدار زیادی نیرو تخلیه می شود، بنابراین مراقب باشید. 
 ب باید نسبتاً تمیز خارج شودآ. 
 بعد، شیر را ببندید. 
 در صورت ادامه نشتی آب، این می تواند به معنای گرفتگی رسوب در داخل باشد. 

 باال بودن درجه حرارت در پکیج -4

 پکیج های دیواری به یک شیر کنترل دما مجهز شده اند که دمای آب درون دستگاه را کنترل کرده و از باال رفتن بیش

 .از حد آن جلوگیری می کنند

هرگونه نشتی از دریچه دما نشان می دهد که درجه حرارت بسیار زیاد است و می تواند منجر به آسیب به دستگاه و 

 .حتی شیرهای آب شود

پمپ سیرکوالتور برای پمپاژ آب در سیستم گرمایشی وجود دارد، بنابراین اگر به درستی آب بندی نشده باشد، آب می 

 .د با افزایش دما و فشار به بیرون نشت کندتوان

 .در صورت وجود نشتی در این قطعه نیاز به تعویض یا جوشکاری مجدد دارد

 .اگر دمای دستگاه خیلی زیاد شود، مسائل زیادی ممکن است بوجود بیایند که یکی از آن جوش آوردن پکیج است

 .سنسور دما وظیفه تنظیم دما را بر عهده دارد

 .اغلب بیش از حد باال برود، ممکن است الزم باشد این قطعه را تعویض کنیداگر دما 

 .باشد علت نشت آب در پکیجعدم توجه به جوش آوردن دستگاه در طی زمان میتواند 

 اتصاالت نامناسب و شل شده -5

شل شدن اتصاالت لوله با گذشت زمان با انبساط مکرر آب در اثر گرم شدن و سپس انقباض  بخشی از فرسودگی شامل

 .به دلیل خنک شدن آن است

 .بنابراین برای جلوگیری از نشتی آب باید اتصاالت را محکم کرد

 .بخشی از از اتصاالتی که میبایست مورد برسی قرار گیرند شلنگ های ورودی و خروجی از دستگاه هستند

ما باز هم اتصاالتی دیگر نظیر چپقی، زانو، سختی گیر آب و دیگر قطعات مربوط به دستگاه نیز باید به شکل صحیح ا

 .آب بندی شده باشند

 

https://tamir24.com/leaking-water-heating-package


 آب بندی قطعاتی که باعث آبریزش هستند

 .نیدبازرسی کچنانچه علت آبریزی از پکیج بخاطر مناسب نبودن سر هم بندی اجزا باشد، باید هر یک را بطور جداگانه 

 .این احتمال آبریزش میتواند در بخش های تامین کننده آب ورودی و شلنگ های خروجی بیشتر باشد

 .بهتر است قبل از انجام بازبینی فلکه آب را ببندید تا از سرازیر شدن آب به منزل جلوگیری کنید

 نصب ضعیف پکیج -6

 .از نصب ضعیف باشددلیل دیگر نشتی آب در پکیج می تواند به راحتی ناشی 

 .این موضوع اغلب در مواردی است که آب از اتصاالت لوله نشتی دارد

 .اتصاالت لوله از نقاط ضعف پکیج است

 .متاسفانه، اتصاالت لوله گاهی اوقات به اشتباه نصب می شوند، که می تواند باعث نشتی شود

 .تصاالت لوله ها را به درستی نصب کندیک تکنسین حرفه ای پکیج دیواری و زمینی، معموالً می تواند ا

با این حال، متناسب به زمان شناسایی نشتی، آسیب ممکن است بیش از حد گسترده باشد و لوله ها نیاز به تعویض داشته 

 .باشند

 .اگر چه خوردگی لوله ها، فشار زیاد و شل شدن اتصاالت از دالیل عمده نشتی آب پکیج است

 .اخیراً نصب شده باشد، نشتی ممکن است به دلیل نصب نامناسب باشداما اگر دستگاه شما 

 وجود خرابی در مبدل دستگاه عمده ترین علت نشت آب در پکیج است -7

 .به طور کل انواع پکیج ها به دو صورت تک مبدل یا دو مبدل هستند

 .وجود هر گونه ترک یا دفرم شدن مبدل میتواند علت نشت آب از پکیج باشد

 .با سوراخ شدن مبدل در نوع تکی آن، آبریزی نخواهید داشت یا به مقدار محدود است اغلبا

 .ممکن است یکی از مسیر های مبدل ترک خورده باشد

 .نشان دهنده معیوب بودن مبدل پایین آمدن راندمان و باال رفتن مصرف آب است

در هر یک باعث آبریزی شدید از قسمت پایین  اما وجود خرابی در نوعی که دارای دو مبدل است وجود سوراخ و ایراد

 .دستگاه میگردد

 .در دستگاه هایی که دارای دو مبدل هستند آبریزش با پایین آمدن فشار مشخص میگردد

 .حال متوجه شدیم چرا پکیج آب میده و با تعویض مبدل جلوی این مشکل را خواهیم گرفت

 خراب شدن شیر اطمینان )شیر خروجی( در دستگاه -8

 .شیر اطمینان )تخلیه( در تنظیم فشار و کاهش مقدار بار اضافی درون دستگاه نقش ایفا میکند



چنانچه بخاطر دمای باالی آب، رسوب، ضربه یا عمر باالی شیر اطمینان )شیر تخلیه( پکیج، دچار ترک یا سوراخ 

 .شدگی شده باشد، نشان دهنده خرابی شیر تخلیه است

 .اند علت آبریزش از زیر پکیج باشد که با پایین آمدن فشار نیز مشخص میگرددپس خرابی شیر تخلیه میتو

 وجود ترک یا سوراخ در شیر ورودی به دستگاه علت نشت آب در پکیج دیواری است -9

وجود ایراد در شیر ورودی میتواند دلیل افزایش فشار دستگاه باشد بنابراین در نقطه اتصال شیر پرکن آبریزی از زیر 

 .اتفاق می افتد پکیج

 .نشتی آب از زیر پکیج میتواند به دلیل عدم اتصال درست یا مشکل در اورینگ یا واشر شیر پرکن دستگاه باشد

 .در صورت بروز هر گونه مشکل در شیر پر کن که شامل سوراخ شدن یا ترک باشد. این قطعه باید تعویض شود

 .می افتد این مشکل عمدتا بخاطر رسوب آب در گذر زمان اتفاق

 چیست؟ علت خاموش شدن پکیج :بخوانیم

 بررسی سواالت رایج در خصوص نشت آب از زیر پکیج دیواری

 آیا نشتی آب از زیر پکیج موضوعی اضطراری است؟ -1

 .ه تنها می تواند به دستگاه بلکه به خانه شما آسیب بیشتری برساندنشت آب از پکیج دیواری مسئله ای جدی است که ن

 .نادیده گرفتن نشتی می تواند منجر به خوردگی، زنگ زدگی و حتی کپک زدن شود

در مشاهده اولین نشانه از نشتی، حتی اگر به نظر می رسد نسبتاً کوچک است، با مرکز حرفه ای تعمیرات پکیج در 

 .بگیرید تماستهران 

 در صورت نشتی آب در پکیج، می توانم از آن استفاده کنم ؟ -2

اگر دلیل اینکه چرا پکیج آب میده را متوجه شده اید یا مشاهده کردید فشار در مدت زمان کوتاهی به طرز چشمگیری 

 .کاهش یافته است، پس از آن استفاده نکنید

 .دستگاه را خاموش کرده و با مرکز تعمیرات پکیج تماس بگیریددر عوض، 

 نشتی آب در پکیج به چه معناست؟ -3

 .هنگامی که دستگاه دارای نشتی است، نشان دهنده مشکل در چرخه )سیکل( آن است

 .این نشت می تواند یک مشکل جزئی باشد که به یک مسئله جدی تبدیل شود

ت که در اسرع وقت نشتی آن را برطرف کنید و برای شناسایی و جلوگیری از آن صرف نظر از این موضوع، الزم اس

 .اقدام نمایید

بیشتر نشتی های پکیج در اثر فرسایش و خوردگی، اتصاالت معیوب لوله ها، از بین رفتن آب بندی یا خرابی شیر 

 .اطمینان یا پمپ ایجاد می شود

ل از شروع تعمیرات یا تماس با مشاوره کارشناسان نمایندگی برای صرفه جویی در وقت و هزینه، می توانید قب

 .را شناسایی کنید علت نشت آب از زیر پکیج، 24تعمیر
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 آیا نشتی پکیج باعث کم شدن فشار می شود ؟ -4

هر نقطه از سیستم گرمایش مرکزی شما مثل  نه تنها نشتی منجر به کم شدن فشار در دستگاه می شود، بلکه نشتی در

 .رادیات ها و لوله های آن نیز همین کار را خواهد کرد

دستگاه با فشار کم قادر به کارایی مناسب نخواهد بود، بنابراین مشاهده آبریزش توسط یک تعمیرکار حرفه ای مهم 

 .است

 آبریزی در پکیج چقدر خطرناک است ؟ -5

 .ت، ممکن است خسارت زیادی وارد کندپکیجی که دارای نشتی اس

 .به احتمال زیاد نشت آب روی اجزای الکتریکی رخ می دهد که در نتیجه می توانند اتصال کوتاه ایجاد کنند

متناسب به جایی که پکیج شما قرار دارد و میزان نشتی آب چقدر گسترش یافته است، می تواند به فرش، کابینت مبلمان 

 .سیب برساندو سایر وسایل برقی آ

 چرا آبریزش پکیج، یکباره متوقف شده است؟ -6

 .محتمل ترین دلیل این است که دستگاه خاموش است، بنابراین فشار داخل سیستم کاهش یافته و نشت متوقف شده است

به طور کامل به آن اشاره شد در صورت عدم تشخیص مشکل بهتر است برای  در باال چرا زیر پکیج آب میدهاینکه 

از  24جلوگیری از خسارت های ناشی از این خرابی با مرکز تعمیرات پکیج در تهران تماس بگیرید تا نمایندگی تعمیر

با مطالعه موارد طریق اعزام سرویسکار به محل مشکل پیش آمده را مشاهده، عیب یابی و برطرف کند. شما میتوانید 

فوق علت نشت آب از زیر پکیج را در انواع برندهای ایرانی و خارجی مانند: بوتان، ایران رادیاتور، ایساتیس، 

 .گلدیران، مرکوری، ایمرگاس، تاچی، اخگر و ... را عیب یابی و برطرف کنید

 :منبع خارجی
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 24گروه تعمیراتی تعمیر

 

https://tamir24.com/leaking-water-heating-package
https://www.boilerguide.co.uk/articles/why-is-my-boiler-leaking#:~:text=A%20boiler%20leaking%20water%20requires,be%20down%20to%20poor%20installation
https://tamir24.com/

