
 جدول فهرست خطاهاي پمپ ايزي باكس به همراه علت و طريقه رفع خطا

 نوع خطا عالمت ظاهر شده بر روي نمايشگر كد خطا
شرايط سيستم 

 هيدروليكي
 نحوه رفع عيب علت

E0 Internal Error LV I.E. 0 مشكل نرم افزار   افزايش جريانLV نرم افزارLV  را آپديت كرده و به واحدR&D 
 الكترونيك گزارش دهيد

E1 Internal Error LV I.E. 1 50_كاركرد بيش از حدuS   مشكل نرم افزارLV نرم افزارLV  را آپديت كرده و به واحدR&D 
 الكترونيك گزارش دهيد

E2 Internal Error LV I.E. 2 200_ كاركرد بيش از حدus   مشكل نرم افزارLV نرم افزارLV  را آپديت كرده و به واحدR&D 
 الكترونيك گزارش دهيد

E3 Internal Error 
 

 
LV I.E. 35_كاركرد بيش از حدms 

 
 

 
 LVمشكل نرم افزار 

 R&Dرا آپديت كرده و به واحد  LVنرم افزار
 الكترونيك گزارش دهيد

E4 Internal Error LV I.E. 4 نصب نسخه اشتباه  
ناهمخواني بين نرم افزار 

LV  وHV 
را چك كنيد و  نصب شده  LVنسخه نرم افزار

و نسخه آن را بررسي  HVعملكرد مناسب پارت 
 نماييد .

E5 Internal Error LV I.E. 5 نصب اشتباه نرم افزار  

عدم پشتيباني سخت 
 افزار توسط نرم افزار

LV 
را نصب كرده و از همخواني  LVنرم افزار مناسب 

 آن با سخت افزار مربوطه اطمينان حاصل نماييد .

با  HVكامپايل نرم افزار
 LVنرم افزاري غيراز

 كرده رانصبLV ،HVنرم افزارمناسب
 اطمينان افزارمربوطه باسخت آن وازهمخواني

 . نماييد حاصل
E6 Internal Error HV I.E. 0 مشكل نرم افزار   كاركرد بيش از حدLV افزار نرمHVواحد وبه كرده راآپديتR&D 

 دهيد گزارش الكترونيك
E7 Internal Error 

HV I.E. 1  كاركرد بيش از حد تابلو
 R&Dرا آپديت كرده و به واحد  HVنرم افزار  LVمشكل نرم افزار   كنترل

 الكترونيك گزارش دهيد
E8 Internal Error 

HV I.E. 2 Int_250us_ كاركرد بيش از
 LVمشكل نرم افزار   حد

 R&Dرا آپديت كرده و به واحد  HVنرم افزار 
 الكترونيك گزارش دهيد

E9 Internal Error HV I.E. 3 Int_5ms_مشكل نرم افزار   كاركردLV نرم افزارHV را آپديت كرده و به واحد   R&D 
 الكترونيك گزارش دهيد



 
نمايشگرعالمت ظاهر شده بر روي  كد خطا  نوع خطا 

شرايط سيستم 
 هيدروليكي

 نحوه رفع عيب علت

E10 Internal Error 
HV I.E. 4  عدم مطابقت نسخه نصب

  شده با نسخه تعريف شده

uP HV نرم افزار  به همراه نرم افزاري آزمايشيHV را آپديت كنيد 

 را آپديت كنيد . HVنرم افزار  LVمشكل نرم افزار 

 سيستم همسان اختالل درايجاد 
 سازي

اتصاالت الكتريكي ، قطعات لحيم شده ، 
سيستم همسان سازي بين  ، اجزائ سازنده

 دو نرم افزار را بررسي كنيد .

E11 Internal Error HV I.E. 5 BadRx_LV  
 راآپديت كنيد LWيا  HW نرم افزارهاي HVيا   LVمشكل نرم افزار 

uP HV  نرم افزار  به همراه نرم افزاري آزمايشيHV را آپديت كنيد 

 را چك كنيد  PCB مشكل ارتباطي بين دو نرم افزار

E12 Internal Error 
HV I.E. 6  نصب نسخه نامعتبر نرم

 را آپديت كنيد LWيا  HW نرم افزارهاي نصب نسخه هاي متفاوت بين دو نرم افزار  _HV_LV_افزار

E13 Internal Error HV I.E. 7 ناهمخواني نصب  
 

 
 

 LV غيراز افزاري نرم با HV افزار نرم كامپايل

E14 Internal Error HV I.E. 8 ناهمخواني بين نرم افزار   ناهمخواني نرم افزارها LV و HV 

E15 Internal Error LV I.E. 6 BadRx_HV  

 HVعدم برنامه ريزي نرم افزار 
چراغ قرمز رنگ ميزان باالي برق را 

كنترل كرده و در صورت چشمك زدن 
HVP .را دوباره تنظيم كنيد 

با نرم افزاري  HVبرنامه ريزي نرم افزار 
 را مجددا تنظيم كنيد HVP(2 آزمايشي

 HVيا  LVافزارهاي نرم مشكل
را آپديت كنيد  LWيا  HWنرم افزارهاي 

. 

E16 Internal Error HV I.E. 9 افزار نرم مشكل   اختالل در امنيت داخلي HV 

ERR 
 swعدم هماهنگي

LV:x.xx - HV: 
x.xx 

 ناهمخواني بين نرم افزارهاي

LV  HV و

 .راچك كنيد   LV PCBو  HVافزار دونرم بين ارتباطي مشكل 
 LVافزار نرم افزارتوسط سخت پشتيباني عدم  نسخه نصب شده را چك كنيد .

 



 نوع خطا عالمت ظاهر شده بر روي نمايشگر خطاكد 
شرايط سيستم 

 هيدروليكي
 نحوه رفع عيب علت

SC Short Circuit اتصال كوتاه بين فازهاي خروجي  

 اتصال را برطرف كنيد اتصال كوتاه

 موتور را عوض كنيد اتصال كوتاه بين دو فاز موتور

 كنيد راچك   PCB نقص در سيستم شناسايي اتصال كوتاه

 به واحد الكترونيك گزارش دهيد سايز غير استاندارد سيستم شناسايي اتصال كوتاه

E17 Internal Error HV I.E. 10 HV_EEprom_خطاي  

 را عوض كنيد EProm eeporm HVعدم قابليت نوشتن و خواندن 

 برنامه HVمشكل سخت افزاري مدار نرم افزار
EEprom 

 شده لحيم الكتريكي،قطعات اتصاالت
 همسانسازي سيستم سازنده ،اجزائ

 كنيد . رابررسي افزار دونرم بين

E18 Internal Error HV I.E. 11 HVخطاي داخلي  

متوقف شدن معمولي عملكرد سيستم بواسطه عدم 
 رعايت نكات ايمني

دقيقه بصورت  15دستگاه پس از 
 ميشود Resetتاتوما

 نقص را برطرف كنيد 1) بلوكه شدن موتور

 IGBTاختالل در قسمت محركه پل
را  IGBTپل محركه درقسمت اختالل

 برطرف كنيد .

 HVمشكل نرم افزار 
نرم افزار را آپديت كرده آخرين نسخه 

الكترونيك گزارش  R&Dو به واحد 
 دهيد

  
 شده لحيم ،قطعات الكتريكي اتصاالت

اندازه ئنصب شده بر روي مدارهاي  ،اجزا
 گيري جريان خروجي را چك كنيد .

 
 
 
 

 
 



 

 

ظاهر شده بر روي نمايشگر عالمت كد خطا  رفع عيب علت خطا شرايط سيستم هيدروليكي نوع خطا 

E19 Internal Error 
 نقص در سيستم امنيتي

HVI.E 12 HV IE11 
 

هنوز برطرف  E18نقص سيستم ايمني مربوط به خطاي 
 نشده است

، عالمت  E18پس از روشن كردن مجدد دستگاه و عدم رفع خطاي 
E19  دقيقه دستگاه بصورت اتومات  15ظاهر شده كه پس ازReset  

 ميشود

E20 Internal Error 
HV I.E. 13 HV نقص

 داخلي

 
 ميشود .  Resetدقيقه دستگاه بصورت اتومات  15پس از  خاموش شدن دستگاه به علت مصرف بيش از اندازه برق

 )وضعيت پروانه را چك كنيد1 )خرابي پروانه1

 )لوله ساكشن را چك كنيد2 )انسداد لوله ساكشن2

 )وجود هوا در لوله ساكشن3
 

3Aاز نفوذ ناپذيري آب بداخل لوله ساكشن اطمينان حاصل كنيد( 

3B نفوذ )دريچه لوله ساكشن را در محلي نصب كنيد تا هوا بداخل آن
 نكند .

 HV)مشكل نرم افزار 4
)جديدترين نسخه نرم افزار را نصب كرده در غير اين صورت به واحد 4

 الكترونيك گزارش دهيد .

E21 Internal Error 
 نقص در سيستم امنيتي
HV I.E14 HV I.E13 

 
هنوز برطرف  E20 نقص سيستم ايمني مربوط به خطاي

 نشده است

 ، عالمت E20 دستگاه و عدم رفع خطايپس از روشن كردن مجدد 

E21  دقيقه دستگاه بصورت اتومات 15ظاهر شده كه پس از Reset  
 ميشود

VD نقص در شبكه برق 
VDC_ افزايش بيش از حد

 ولتاژ

)بروز نقص در مدار شناسايي افزايش بيش از حد دماي 1 
 سيم پيچي

1(PCB . را چك كنيد 
 

)سايز غيراستاندارد مدار شناسايي افزايش ولتاژ در 2
PCB 

 )به واحد الكترونيك گزارش دهيد .2

PD Internal Error كاهش مقدار ولتاژ 

 )كاهش بيش از حد مقدار ولتاژ1 
1Aعدم برق رساني مناسب شبكه برق( 

B1(اندازه غيراستاندار خطوط برق رساني 

 را چك كنيد . PCB(2 )2 كاركرد موتور بدون صدا

 را چك كنيد . PCB )3 )بروزاتصال كوتاه در سيستم شناسايي الكتروليتي3 

V0 نقص در شبكه برق HV_V18 

 را چك كنيد . V18 PCB(1)بروز نقص در تنظيم كننده ولتاژ 1 

 را چك كنيد .PCB )2 )مقاومت باال2

 را چك كنيد V18 3(PCB)اورلود شدن 3

 را چك كنيد . V18 4(PCB)نقص در مدار اندازه گيرذي ولتاژ4



 
 علت خطا رفع خطا

شرايط سيستم 
 هيدروليكي

 كد خطا ظاهر شده بر روي نمايشگر عالمت نوع خطا

PCB -1 .نقص در مدار توليدكننده جريان  -1 را بررسي كنيد 
S_+7V5FLB or +7V5FLB 

 LV_7V5 خطا در شبكه برق V1 PCB -2 .اورلود شدن -2 را بررسي كنيد 
S_+7V5FLB o +7V5FLB 

PCB -3 .نقص در مدار اندازه گيري -3 را بررسي كنيد 
S_+7V5FLB or +7V5FLB 

PCB -1 .نقص در مدار توليد كننده جريان -1 را بررسي كنيد 
S_+V5 or +5V 

 LV_5V خطا در شبكه برق V2 PCB -2 .را بررسي كنيد S_+V5 o +5V اورلود شدن - 2  

PCB -3 .را بررسي كنيد 
S_+V5 o +5V نقص در مدار اندازه گيري  -3

 جريان

PCB -1 .نقص در مدار توليدكننده -1 را بررسي كنيد 
S_+V5_HV or +5V_HV 

 Vaux1 خطا در شبكه برق V4 PCB -2 .اورلود شدن  -2 را بررسي كنيدS_+V5_HV or +5V_HV 

PCB -3 .نقص در مدار اندازه گيري -3 را بررسي كنيد 
S_+7V5FLB or +7V5FLB 

 بيش از حد تعيين شده PCBكاهش ولتاژ -1 را بررسي كنيد. 5V  - PCBنقص در مدار توليد جريان

 

 
 

Vaux2 
اورلود جريان برق 

بر روي 
 V5-Sسنسورهاي

 

 V5 خطا در شبكه برق

 5Vعدم خواندن صحيح مقدار جريان -2 را بررسي كنيد. V 5-  PCBنقص در مدار خواننده  جريان

 كافي نبودن نرم افزار با تلرانسهاي قابل قبول -3 مشكل را به واحد الكترونيك گزارش دهيد .

 نقص در سنسور فشار -4 سنسور فشار را عوض كنيد .

 نقص در سنسور جريان -5 سنسور جريان را عوض كنيد .

     نقص در كابل سنسور فشار -6 سنسور فشار را عوض كنيد .كابل 



PCB .5 را بررسي كنيدV_S 7- اورلود شدن جريان 

    PCB .5 را بررسي كنيدV_S8- نقص در مدار اندازه گيري جريان 

 Dissipatorافزايش بيش از حد دماي  

 

افزايش بيش از 
حد  رادياتور(هيت 

 سينك)

 OT دماافزايش بيش از حد 
 اتصال حرارتي را باز كرده و بررسي كنيد .

اتصال حرارتي نامناسب بين توليد كننده  - 1
 گرما و رادياتور

 استفاده از دستگاه در محيطي نامناسب -2 دماي هوا و آب را اندازه گيري كنيد .

PCB .نقص در مدار شناسايي افزايش دما -3 را بررسي كنيد 

  غير استاندارد برقمقدار  

 PB جريان برق قطع جريان برق

 كاهش بيش از حد جريان برق 
 VAC 185 <جريان برق 

 افزايش بيش از حد جريان برق شبكه برق را بررسي كنيد
 VAC 270 >جريان برق 

 شبكه برق را بررسي كنيد
طوالني بودن خطوط برق يا اندازه غيراستاندارد 

 خازنها

جريان برق در زمان 
 185< خاموش بودن پمپ

VAC e <270VAC. 
جريان برق پس از روشن 

 شدن پمپ
<185 VAC 

 نقص در مدار اندازه گيري مقدار ولتاز ورودي سايز كابلهاي برق و افت ولتاژ را بررسي كنيد

PCB  . كاهش جريان برق بر روي  را بررسي كنيدDC  

 LP كاهش ار ولتاژ افت ولتاژ

 
نقص در مدار سافت استارت( راه اندازي دستگاه 

 با دور پايين) و يا پل يكسو كننده.
 VAC 177>جريان برق

PCB . باالبودن مقاومت خط را بررسي كنيد 

جريان برق در زمان 
 خاموش بودن پمپ

<177VAC 
جريان برق پس از روشن 

 < VAC 177شدن پمپ

 كاهش بيش از حد جريان برق را بررسي كنيد .سايز كابلهاي برق و افت ولتاژ 
مقدار جريان برق 

 VAC 177>ورودي

  DCنقص در مدار شناسايي جريان  توزيع شبكه برق را چك كنيد .

 



 
 

 علت خطا رفع عيب
شرايط سيستم 

 هيدروليكي
 كد خطا ظاهر شده بر روي نمايشگر عالمت نوع خطا

را  پمپ را چك كرده و قطعات خراب شده -1
 تعويض كنيد .

 انسداد موتور يا پروانه سنگين كار كردن دستگاه و مصرف باالي انرژي -1
OC افزايش جريان OC 

2-PCB  . بروز مشكل سخت افزاري در مدار خروجي -2 را بررسي كنيد  

منتظر بمانيد خود دستگاه بصورت اتومات 
Reset  شود . از استارت دستي دستگاه در

 صورت عدم وجود آب خودداري كنيد .

 5داغ شدن بيش از حد پمپ . زماني كه پمپ بيش از 
دقيقه بدون آب كار ميكند ، سيگنال هشداردهنده بر 

 روي نمايشگر ظاهر ميشود .
 

داغ شدن 
 الكتروپمپ

 PH داغ شدن الكتروپمپ

 گردش پروانه ها بدون آب خشك كار كردنحالت  -1 پمپ را با آب پر كنيد -1

BL حالت خشك كار كردن پمپ BL 

 
 سنسور فشار را بررسي كنيد -2

 

 نقص در سنسور فشار -2

 l/min 0جريان = 
مقدار غيراستاندارد فشار 
سيستم نسبت به مقدار 
تعريف شده براي پمپ 

 ايزي باكس

 نقص در سنسور جريان -3 سنسور جريان را چك كنيد -3

 .l/min 2>جريان 
 جريان اندازه گرفته شده

 =0 l/min. 
 <فشار اندازه گرفته شده 

)setpoint-RP( 

PCB -4 را كنترل كنيد 
بروز مشكل سخت افزاري در مدار اندازه گيري  -4

 مقدار فشار و جريان
 

 عدم نصب سنسور فشار -1 سنسور را نصب كنيد-1

 
BP1 سنسور

1فشار  
 BP1 سنسورهاي فشار

 نقص در سنسور فشار -2 سنسور فشار را بررسي كنيد-2

PCB-3 نقص در سيستم دريافت سيگنال سنسور فشار -3 را بررسي كنيد 

PCB-4 مقدار جريان ولتاژ غيراستاندارد سنسور فشار -4 را بررسي كنيد 



 نوع خطا شرايط سيستم هيدروليكي علت نقص رفع عيب
بر روي  ظاهر شدهعالمت 

 نمايشگر

كد 
 خطا

تمامي خازن ها را به موتور  -1
 متصل كنيد .

عدم اتصال سيم پيچي يك يا چند خازن  -1
 NC عدم وجود جريان عدم وجود جريان  بيروني به موتور

PCB -2 مشكل در نرم افزار  -2 را چك كنيدHV 

1A (دماي سيال ورودي را چك كنيد 
 HL داغ بودن سيال پمپاژ شونده وجود جريانعدم   دماي بيش از حد سيال -1

1Bدماي محيط را اندازه گيري كنيد ( 

استحكام تاسيسات را چك كرده و شير 
يكطرفه را بررسي كنيد .سيستم 

را ميتوان در   Anti cyclingمحافظتي 
 هر دو حالت هوشمند و غيرفعال

فعال شدن سيستم محافظتي در برابر روشن 
 مكرر پمپ به علت نشت آبو خاموش شدن 

استارت  40استارت چرخشي پمپ(
متوالي) با شاخصه هاي تناوبي زير    

Ton< ه ثاني  60                 Toff<300 ثانيه
مقدار تلرانس بين                  

cycles5ثانيه 

دريافت سيگنال هشدار 
دهنده از الگوريتم سيستم 

 محافظتي

روشن و خاموش شدن مكرر 
 علت وجود نشت آبپمپ به 

EY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ساير خطاهاي ايزي باكس

 نوع خطا شرح شرايط سيستم علت خطا رفع عيب شماره رفع

 بدون راه حل 1
توسط  l/min 2عدم اندازه گيري مقدار جريانهاي كمتر از 

 سنسور جريان

بوده و پمپ قادر به  l/min 2شدت جريان كمتر از 

 اندازه گيري مقدار جريان نميباشد .

پس از پمپ خاموش شده و 

بازگشت مقدار جريان به حالت 

استاندارد مجددا روشن 

 ميشود .

خاموش و روشن شدن 

 غيرمعمول پمپ تك

 انسداد مكانيكي در سنسور فشار سنسور را تمييز كنيد 2

عدم شناسايي مقدار جريان حتي در صورت باال بودن 

بواسطه بروز نقص در سيستم اندازه گيري  نميزان آ

 مقدار جريان.

 نقص در سنسور فشار سنسور را عوض كنيد 3

4 PCB نقص در مدار اندازه گيري سنسور فشار را چك كنيد 

 عدم اتصال سنسور جريان از اتصال سنسور اطمينان حاصل نماييد 5

  قطع بودن جريان برق جريان برق را چك كنيد 6

 پمپ روشن نميشود .

 چراغ قرمز روشن ميباشد . انسداد در برخي از قطعات دستگاه كنيد  Resetنقص را برطرف كرده و دستگاه را  7

 manualقرارداشتن دستگاه در حالت  manualوارد كردن عملكرد دستگاه در تنظيمات منوي  را فشار داده و از منو خارج شويد . Setدكمه  8

 چراغ سفيد چشمك زن روشن ميباشد . manualفعال بودن حالت غيرفعال منوي  پمپ را روشن كنيد . –و  +با فشار همزمان دكمه هاي  9

10 
لينك الكتريكي اطمينان از عملكرد صحيح ورودي ها و 

 حاصل نماييد
 فعال بودن حالت بالكه كردن ورودي ها

سيستم مجهز به لينك الكتريكي بوده ، چراغ قرمز 

روي رنگ روشن ميباشد و عالمت حالت بالكه شدن بر 

 نمايشگر ظاهر ميشود

سيستم مجهز به لينك الكتريكي بوده ، چراغ قرمز  عدم شناسايي لينك الكتريكي جريان برق لينك الكتريكي را چك كنيد 11

رنگ روشن ميباشد و بر روي نمايشگر عالمت مربوط به 

 نقص در لينك الكتريكي لينك الكتريكي را چك كنيد . manualحالت  12 ايمني دستگاه ظاهر ميشود .

13 
علت مسدود شدن لوله ساكشن را پيدا كرده و برطرف 

 كنيد
 عدم تامين فشار جريان موردنياز مسدود شدن لوله ساكشن



 
 نوع خطا شرح شرايط سيستم علت خطا رفع عيب شماره رفع

 را كاهش دهيد . GIو  GPمقدار پارامترهاي  14

 GPمقدار پارامترهاي عدم تامين 
توسط سيستم هيدروليكي  GIو 

 دستگاه

نوسانات فشار آب در 
 سيستم آبرساني

پمپ خاموش 
 نميشود

خاموش و روشن شدن 
 غيرمعمول پمپ تك

 وجود نشتي در سيستم نشتي را برطرف كنيد. 15

پمپ خاموش شده و 
 مجددا روشن ميشود .

 خراب شدن شير يكطرفه تمييز كنيد .شير يكطرفه را باز كرده ،  16

17 
تمام لوله ساكشن را تمييز كرده و هواي داخل آن را 

 خارج كنيد .
 ورود هوا به لوله ساكشن

 وجود نشتي در سيستم نشتي را برطرف كنيد. 18

 

Restart  شدن
پمپ حتي درصورت 

 عدم مصرف آب

 شدن شير يكطرفه خراب شير يكطرفه را باز كرده ، تمييز كنيد . 19

 منبع انبساط را چك كنيد . 20

شكسته شدن منبع انبساط ، 
ارتفاع بيش از حد منبع و يا باال 

 آمدن سطح آب منبع

 نقص در سنسور فشار سنسور فشار را تعمير كنيد . 21

 منبع انبساط را چك كنيد . 22

شكسته شدن منبع انبساط ، 
باال ارتفاع بيش از حد منبع و يا 

 آمدن سطح آب منبع

 

افت شديد ناگهاني 
فشار آب پس از باز 

كردن شير آب و 
بازگشت مجدد آن 
 به مقدار استاندارد

 كوچك بودن منبع انبساط از يك منبع انبساط بزرگتر استفاده نماييد . 23

24 
را طبق شرايط و  GIو  GPمقادير پارامترهاي 

 ويژگيهاي سيستم افزايش دهيد .

 GPعدم تامين مقدار پارامترهاي 
توسط سيستم هيدروليكي  GIو 

 دستگاه

 
 
 
 



شماره 

 

 نوع خطا شرح شرايط سيستم علت خطا رفع نقص

2
5 

مقدار پارامترها را  +در صورت لزوم با فشار دكمه 
 تنظيم كنيد .

 عدم تنظيم پارامتر
بجاي نشاني   Eظاهر شدن عالمت

 ارتباطي بر روي نمايشگر

پمپ روشن 
 نميشود .

روشن و خاموش شدن 
غيرمعمول پمپ در 
 سيستمهاي بوستري

 نسخه نرم افزارها را آپديت كنيد . 26
نصب نرم افزار اشتباه بر روي 

 سيستم
 alignmentظاهر شدن عالمت 

setting بر روي نمايشگر 

 در سيستمبروز نقص بالكه شدن  .كنيد Restartنقص را برطرف كرده و دستگاه را  27
 non alignedظاهر شدن عالمت 

firmware version  بر روي
 نمايشگر

 را فشار داده و از منو خارج شويد .  setدكمه  28
وارد كردن عملكرد دستگاه در 

 manualتنظيمات منوي 
 چراغ قرمز روشن ميشود .

29 
پمپ را فعال كنيد  –و  +با فشار همزمان دكمه هاي 
. 

فعال بودن حالت غيرفعال سازي 
manual 

قرارگرفتن دستگاه در حالت 
manual 

30 
از عملكرد صحيح لينك الكتريكي و ورودي ها 

 اطمينان حاصل نماييد .
فعال بودن حالت بالكه كردن 

 ورودي ها
 روشن شدن چراغ سفيد چشمك زن

 لينك الكتريكيعدم شناسايي  جريان برق لينك الكتريكي را كنترل كنيد . 31

سيستم مجهز به لينك الكتريكي 
بوده ، چراغ قرمز رنگ روشن ميباشد 

و عالمت حالت بالكه شدن بر روي 
 نمايشگر ظاهر ميشود .

سيستم مجهز به لينك الكتريكي  نقص در لينك الكتريكي لينك الكتريكي را چك كنيد .  manualحالت  32
بوده ، چراغ قرمز رنگ روشن ميباشد 

بر روي نمايشگر عالمت مربوط به و 
 ٣٣ ايمني دستگاه ظاهر ميشود .

از سالم بودن لينك الكتريكي اطمينان حاصل 
 نماييد

 

 
 



 نوع خطا شرح شرايط سيستم علت نقص رفع عيب شماره عيب

 توسط GI و GP پارامترهاي مقدار تامين عدم را كاهش دهيد GIو  GPمقدار پارامترهاي  34

 دستگاه هيدروليكي سيستم

بارهيدروليكي دستگاه ثابت ميباشد و يا 
 وجود نوسانات در مقدار فشار وجود ندارد .

تنظيم 

 فشار
عدم كاركرد نرمال دستگاه بواسطه تغيير  دهيد كاهش را GI و GP پارامترهاي مقدار 35

 بار هيدروليكي

 بدون راه حل 36
افت نصب سنسور فشار از راه دور براي جبران 

 فشار ناشي از اصطكاك سيال با لوله ساكشن

سيستم به همراه لينك الكتريكي بوده و 
عالمت سنسور فشار از راه دور بر روي 

 نمايشگر ظاهر ميشود .

فشار اندازه گيري شده بيش از 

 ميباشد . setpointمقدار فشار 

 اولين استارت دستگاه ميباشد .  پمپ را از آب پر كنيد 37

 بودن مقدار دبي پمپپايين 

عدم تامين 

جريان 

مورد نياز 

 كاربر

 سيستم تحت فشار ميباشد . خروجي مسدود ميباشد علت انسداد را برطرف كنيد 38

 عدم وجود فشار در سيستم مسدود شدن لوله ساكشن علت انسداد را برطرف كنيد 39

40 
لوله ساكشن و خروجي را طبق روش مندرج در منوي 

manual . متصل كنيد 
 پرشدن بيش از حد پمپ با آب نصب نادرست اتصاالت هيدروليكي

41 
بدون راه حل . در صورت لزوم از پمپهاي بيشتر 

 استفاده نماييد .
مقدار دبي تنظيم شده غيراستاندارد بوده و عملكرد پمپ 

 خارج از منحني تعريف شده ميباشد .
سرعت گردش ظاهر شده روي نمايشگر= 

 دور در دقيقه  3050

مقدار فشار پمپ كمتر از مقدار 

setpoint . ميباشد 

42 
را تا رسيدن به عملكرد مورد  RMمقدار پارامتر 

 نياز پمپ افزايش دهيد .
 پايين بودن مقدار حداكثر حد سرعت تنظيم شده

دور و برابر با  3050سرعت گردش كمتر از 
 RMمقدار 

 مكش آبارتفاع بيش از حد  بدون راه حل 43

 

 مسدود شدن لوله ساكشن علت انسداد را برطرف كنيد 44

 كوچك بودن ابعاد لوله ساكشن ابعاد لوله ساكشن را بزرگتر كنيد . 45

 هيدروليكي قطعات يا و پروانه انسداد علت انسداد را برطرف كنيد . 46

47 
 را قطعات استحكام و كرده عوض را پروانه

 . كنيد بررسي
 پروانه شدن شكسته

 
 
 
 
 



48 
را طوري  setpointدرصورت امكان مقدار 

تنظيم كنيد تا افت فشار ناشي از ارتفاع غير 
 استاندارد جبران شود .

 افت فشار بواسطه تنظيم نادرست ارتفاع خروجي

 تنظيم نادرست ارتفاع خروجي پمپ
 Setpointتامين مقدار فشار 

توسط دستگاه و عدم فشار مورد 
 نياز در شير يكطرفه .

 

 سايز لوله را افزايش دهيد . 49

افت فشار بواسطه اصطكاك سيال با ديواره هاي 
 لوله خروجي

50 
را كاهش داده تا امكان  setpointمقدار فشار 

 حفظ جرياني ثابت فراهم شود .

51 
افت فشار سنسور فشار از راه دور نصب كرده تا 

ناشي از اصطكاك سيال با ديواره هاي لوله 
 ساكشن جبران شود .

 عدم تامين دبي تنظيم شده  بروز نقص در دريچه خودمكش پمپ دريچه خودمكش پمپ را بررسي كنيد . 52

 
 نصب مدارشكني با كالس غيراستاندارد نصب كنيد . Aمدارشكني داراي كالس  53

 
محافظتي فعال شدن سيستم 
 مدارشكن

نقص در 
خطوط 

 شبكه برق

 نقص در مدارشكن مدارشكني جديد نصب نماييد . 54

55 
PCB  را كنترل كرده و نشت الكتريكي پمپ را

 بررسي كنيد
 نقص در برق ارت پمپ

 نفوذ آب در موتور موتور دستگاه  را چك كنيد 56

 انسداد مكانيكي در موتور بروز نقص يا موتور دستگاه را بررسي كنيد . 57

 

فعال شدن سيستم مدارشكن و 
قطع جريان برق درحين شروع 

 58 بكار دستگاه
از عدم پركردن پمپ با آب از طريق درپوش 

 شفت اطمينان حاصل نماييد .
 نفوذ آب در موتور

59 
از يك مدارشكن با جريان اسمي مناسب 

 استفاده نماييد .
 . سايز مدارشكن كوچك ميباشد

 
فعال شدن مدارشكن مغناطيسي 

 تك فاز
 بروز نقص در مدارشكن مدارشكن را عوض كنيد . 60

 به هر يك از پمپها جريان تك فاز متصل كنيد . 61
جريان سيم مشترك ، با استفاده از اينورتور 

 باشد. 0جريان نبايد بيش از 
 اتصال جريان سه فاز به هريك از پمپها

مغناطيسي فعال شدن مدارشكن 
 سه فاز

 


