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پودمان دوم: نصب و راه اندازی کولرگازی اسپلیت

پودمان 2

نصب و راه اندازی کولرگازی اسپلیت
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مقدمه
استقبال از سیستم های تهویه مطبوع تابستانی مستقل )کولر گازی( توجه طراحان را به این نکته معطوف 
نمود که دستگاه هایی را طراحی نمایند که سر و صدا حذف و موقعیت نصب آن از تنوع بیشتر برخوردار باشد. 

این امر سبب طراحی کولر گازی اسپلیت )دو تکه( شد.

واحد یادگیری 2 

نصب و راه اندازی کولرگازی اسپلیت

استانداردعملكرد
تعیین ظرفیت، نصب، راه اندازي، عیب یابي و تعمیر یك دستگاه کولرگازي اسپلیت برابر نقشه

پیش نیاز
نقشه خواني
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پودمان دوم: نصب و راه اندازی کولرگازی اسپلیت

کولر گازی های دوتكه )اسپلیت(

بحث کالسی
به نظر شما چرا به این نوع کولرها دوتکه گفته می شود؟

کولرهاي گازي با رده انرژي B و پایین تر را با کولرهاي رده A و اینورتر مقایسه کنید و آیا امروزه استفاده پژوهش
از آنها فراگیر است؟ چرا؟

انواع کولرهای گازی اسپلیت موجود در هنرستان را از نظر میزان مصرف انرژی، نوع مبرد، آمپر نامی، نوع کارکارگاهی
کمپرسور مشخص و در جدول زیر وارد کنید. 

آمپرنامينوع مبردمصرف انرژينوع کمپرسورظرفیتمدل کولر

بحث کالسی
کولرگازی اینورتر چیست؟ و چه مزایایی نسبت به غیر اینورتر دارد؟
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 ساختمان کولرگازي اسپلیت 

تصويرکاربردنام اجزای يونیت داخلي

تبخیرکننده )مبرد(اواپراتور

PCB صادرکنندۀ فرمان های کولرگازیبرد

در پالك مشخصات کولرهاي گازي زیر هریك از مشخصات را با یکدیگر مقایسه نمایید.بحث کالسی
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پودمان دوم: نصب و راه اندازی کولرگازی اسپلیت

تصويرکاربردنام اجزای يونیت داخلي

دمنده هوابلوور

گردانندۀ بلوورموتور فن

Display نمایشگر اطالعاتبرد

هدایت هواپره هوا

تشخیص دمای اتاقسنسور دما

راه انداز کمپرسورخازن

تشخیص دمای مبردسنسور پایپ

موتور پره هدایت گر موتور دمپر
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تصويرکاربردنام اجزای يونیت داخلي

ارسال فرمان به بردریموت کنترل

تخلیه رطوبت تقطیر شدهلوله درین

صافی گرد و غبارفیلتر هوا

هدایت جریان هوادمپر افقی

تجمیع رطوبت تقطیر شدهکانال درین

قاب محافظدرب پنل

مفصل موتور و بلووربوش بلوور
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پودمان دوم: نصب و راه اندازی کولرگازی اسپلیت

تصويرکاربردنام اجزای يونیت خارجي

تقطیرکننده )مبرد(کندانسر

عمل تراکم و افزایش فشار مبردکمپرسور

تغییر مسیر مبردشیر برقی

عمل کاهش فشار مبردلوله موئی

صادرکنندۀ فرمان های کولرگازیبرد الکترونیکی یونیت خارجی

مسیر عبور مبرد مایعشیر سرویس )گاز(

مسیر عبور مبرد گازشیر سرویس )مایع(

ایجاد جریان هواپروانه فن 
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 ساختمان کولرگازی پرتابل 

 کولرگازی ايستاده 

BTU 960000 تولید می شوند به همین علت براي سالن های وسیع و 
hr

کولرگازی ایستاده در ظرفیت حدود 
بسیار بزرگ مناسب می باشد.

1

2
3

4

5

6

10
13

9

812

21

27

26
26 29

22

32

14 37
16

38

39

40

35

34

30

1815

17
7

43

42

33

19
33

1 دریچه خروج هوا

4 کانال هدایت هوا

6 لوله خروج هوا

8 شبکه جلو پنجره

9 نمایشگر

12 بدنه جلویی دستگاه

13 اواپراتور

14 فن سانتریفیوژی

16 سنسور

18 برد اصلی )فرمان(

21 کندانسر

22 خازن

34 کمپرسور

35 لوله مویی

37 فیلتر هوا

پژوهش
از نظر سرعت و قدرت پرتاب هوا و میزان انرژی مصرفی 
کولرهای گازی ایستاده را نسبت به انواع مشابه مقایسه 

کنید؟
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پودمان دوم: نصب و راه اندازی کولرگازی اسپلیت

 ساختمان کولرهاي گازي ايستاده 

5

11
12

25

26

24
23

27

10

17

19 20 16 15 14
13

22

9
8764

3

21 22

18

21

1 دریچه هوا
2 قاب دریچه هوا

3 سنسور دما
4 قاب هدایتگر جریان هوا

5 قاب اسکرال
6 فن سانتریفیوژی

7 موتور تك فاز آسنکرون

8 شاسی
9 قاب راست
10 قاب پشت

11 قاب باال
12 قاب چپ

13 سنسور دما
14 اواپراتور

15 نگهدارندۀ اواپراتور
16 کاور

17 نمایشگر
18 ماژول نمایش

19 قاب خروجی هوا
20 موتور سنکرون

21 کاور برد الکتریکی

22 جعبه فرمان الکتریکی
23 بست جعبه کاور

24 برد الکتریکی یونیت داخلی
25 ترمینال کابل

26 خازن راه انداز کمپرسور
27 ترانسفورماتور
28 ریموت کنترل
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نصب کولرگازی دوتكه )اسپلیت( 
ابزار و قطعات مورد نیاز نصب

بحث کالسی
ویژگی های دستگاه های گرید A و B را بررسی نموده و با هم مقایسه نمایید. 
سپس اعالم نمایید به چه دستگاه هایی گرید A و به چه دستگاه هایی گرید 

B می گویند؟

کولرهای آبی و گازی را باهم مقایسه کرده و بیان نمایید کاربرد هریك از آنها برای چه مناطق آب و هوایی پژوهش
مناسب می باشد؟

شکلکاربردنام ابزار

فواصل آچار بکس )برای  مهره ها  کردن  بسته  و  باز 
ناهم سطح(

باز و بسته نمودن پیچ های آلنیآچار آلن

الله کردن لوله مسیالله زن

بریدن لوله مسیلوله بر
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پودمان دوم: نصب و راه اندازی کولرگازی اسپلیت

به نظر شما چه تجهیزات دیگري براي نصب کولر نیاز مي باشد نام آنها را در جدول زیر وارد کنید.بحث کالسی

 1 3 5 7

 2 4 6 8

درکدام یك از محل هاي زیر نصب یونیت داخلي مجاز نیست؟بحث کالسی

علتمحل نصب

باالي وسایل گازسوز

ارتفاع کمتر از 2متر

پذیرایي

اتاق خواب

بحث کالسی
درکدام یك از محل هاي زیر نصب یونیت خارجي مجاز نیست؟

علتمحل نصب

پشت بام با سطوح شیب دار

دیوارهاي گچي

هم جوار آنتن

نزدیك فن اگزاست

نزدیك دودکش

نزدیك به پنجره همسایه

هم جوار کولر آبي
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شکل 1ـ جزئیات نصب کولرگازي دوتکه

بحث کالسی

بحث کالسی

باتوجه به شکل 1 جدول زیر را براي یونیت داخل تکمیل کنید.

حداقل فاصله از سقفحداقل فاصله از دیوارجانبي

حداقل فاصله از کفحداقل فاصله از دیوارپشتي

با توجه به شکل 1 جدول زیر را براي یونیت خارجي تکمیل کنید.

حداقل فاصله از سقفحداقل فاصله از دیوارجانبي

حداقل فاصله از دیوار روبه روحداقل فاصله از دیوارپشتي

4

3

1

5

6

7

8

2A

B

C

Additional drain pipe

Wrapping tape [wrap the
irsulation pipe with the tape
from bottom to top]

Allow two of A,B and
C diractions to be free
from obstructions

Where there is a danger of the
unit falling, use foot bolts to fix

In sites with poor drainage use block bases
for outdoor unit. Adjust its height until the
unit is laveled. Otherwise water leakage or
pooling of water may accur.

Before screwing the remote
controller holder to the wall,
make sure that control signals
are properly racived by
indoor unit.

Remote
control

Installation plate fixing screw
ST3×9×25(5)

12cm or more 12cm or more

15cm or more

2×ΑΑΑ batteries
30cm or more

30cm or more

60cm or more

200cm or more

60cm
or more

Flare nuts
Seal

Drain albow
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پودمان دوم: نصب و راه اندازی کولرگازی اسپلیت

با توجه به شکل در رابطه با طرح لوله کشي با هم کالسي هاي خود بحث کنید.

روش نصب یونیت داخلی

در ساختمان هاي امروزي شرایط نصب یونیت ها تابع دو حالت است:
1 لوله کشي بین پنل ها از قبل در ساختمان اجرا شده است

2 لوله کشي بین پنل ها اجرا نشده است.

درصورتي که لوله کشي انجام گرفته باشد باید قبل از نصب قطر لوله ها )رفت و برگشت و تخیله آب کندانس( و 
شرایط مسیر لوله کشي، برق دستگاه بررسي در صورتي که برابر اصول اجرایي بود نسبت به نصب یونیت اقدام شود.
در چنین ساختمان هایي لوله تخیله آب کندانس از نوع pp انتخاب مي گردد و تا محل دفع با رعایت شرایط 

لوله کشي کشیده مي شود. 

AIR INTAKE

AIR INTAKE

AIR OUTLET

OUTDOOR

CONOENSING 
UNIT

INDOOR

FAN COIL UNIT
AIR FILTER
AIR OUTLET

Split Details

CONDENSATE DRAIN 
PIPE TO THE OUTSIDE

WEATHERPROOF SLEEVES 
FOR REFRIGERANT PIPING

INTERCONNECTING PIPING AND 
WRING

CONDENSTATE DRAIN PIPE 
WITH INTERNAL TRAP

نحوه استقرار يونیت ها و لوله ها

بحث کالسی
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بحث کالسی
تصاویر زیر نمونه هایي از لوله کشي در ساختمان مي باشد در ارتباط 
با شیوه اجرا با هم گروهي هاي خود بحث کنید و نتیجه را به کالس 

ارائه دهید.

کارکارگاهی
انتخاب محل مناسب نصب يونیت داخلي

به پالن زیر نگاه کنید و محل هاي مناسب براي نصب را در جدول زیر وارد و دالیل این انتخاب را بیان 
نمایید.

شماره 
علت انتخابمحل



79

پودمان دوم: نصب و راه اندازی کولرگازی اسپلیت

به تصاویر زیر نگاه کنید مراحل نصب یونیت داخل را بررسي و نتیجه را به کالس ارائه دهید.کار کالسی

درصورت عبور لوله از دیوار، لوله کشي باید شرایط زیر را دارا باشد:

mm

OutdoorWallIndoor

5-10

30º
Wedge

شکل 3ـ چگونگي عبور لوله از ديوارشکل 2ـ زاويه عبور لوله از ديوار

Wedge
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پژوهش
بررسی نمایید که در صورت عدم رعایت شیب مناسب در مسیر شیلنگ تخلیه، چه مشکالتی رخ خواهد داد.

بحث کالسی
1  شکل زیر نمونه اي از چگونگي اسقرار تکیه گاه پنل داخلي را نشان مي دهد. با هم گروهي هاي خود در 

ارتباط با چگونگي نصب آن بحث کنید.
2 آیا در جهت هاي دیگر هم مي توان لوله را عبور داد؟

تکیه گاه پنل داخلي

امکان وجود دارد که  این  لوله هاي رفت و برگشت و تخیله آب تقطیر شده  با توجه به موقعیت محل نصب 
لوله هاي پنل از سمت راست یا چپ پنل خارج گردد.

 شکل 5  ـ لوله از راستشکل 4ـ لوله از چپ

398mm (15.67in)

233.1mm (9.17in)

715mm (28in)
 Left rear wall hole
65mm (2.5in)

28
5m

m
 (1

1.
2i

n)
 4

7.
1m

m
(1

.8
5i

n)
 3

9m
m

(1
.5

in
)

115.6 (4.55in)
 Right rear
 wall hole
65mm (2.5in)

47
.1

 (1
.8

5i
n)

 Indoor
 unit
outline

 3
9m

m
(1

.5
in

)

146.5mm (5.76in)

146.5
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پودمان دوم: نصب و راه اندازی کولرگازی اسپلیت

شکل زیر نحوه استقرار درست و نادرست پنل داخلي را نشان مي دهد. با هم گروهي هاي خود در ارتباط بحث کالسی
با عدم استقرار صحیح بحث کنید.

استقرار تکیه گاه پنل داخلي

به تصاویر زیر توجه کنید و مراحل نصب یونیت داخلي را شماره گذاري نمایید.بحث کالسی

12cm
12cm

2.3m

15cm

انتخاب محل نصبعالمت گذاری محل نصب

نصب نگهدارندهسوراخ کاری محل عبور لوله
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نکته
پس از اتصال کابل یونیت و عایق کاري لوله هاي مبرد باید توسط نوار مخصوص برابر شکل زیر نوارپیچي شوند.

ترتیب قرارگیري لوله وکابلمسیر عبور لوله ها و کابل برق

Indoor Unit

Signal Wire Drain hose

Space behind 
unit

Refrigerant 
piping
Insulation tape

Fig. 3.10

عایق لوله ها از جنس االستومر مي باشد.

شکل 6 ـ عايق االستومري لوله مسي

توجه
قبل از نصب مطمئن شوید که مدل یونیت داخلی و خارجی یکسان هستند.

روش نصب یونیت خارجی 

شکل 7ـ نصب يونیت خارجي

لوله مبرد

گوشه راست
شیلنگ تخلیه 

آب
محکم بستن با 

نوار چسب
پايین

پوشش محافظ 
با نوار پیچی 

کردن

راست
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پودمان دوم: نصب و راه اندازی کولرگازی اسپلیت

به تصاویر زیر نگاه کنید به چه نکاتي در نصب آنها توجه نشده است.بحث کالسی

باتوجه به نوع و مدل دستگاه تکیه گاه یونیت خارجي متفاوت خواهد بود که به هنگام نصب باید به آن توجه 
شود یونیت خارجي مي تواند به یکي از حالت هاي زیر نصب شود. 

يونیت با تکیه گاه ديوارييونیت با تکیه گاه زمیني
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 نصب مجراي تخلیه يونیت خارجي 
در دستگاه هاي دوفصلي )هیت پمپ( الزم است به روش 
زیر مجراي تخلیه آب کندانس در یونیت خارجي نصب 
گردد تا آب حاصل از تقطیر را به بیرون هدایت کند.

شکل 8  ـ متعلقات مجراي تخلیه آب يونیت خارجي

بحث کالسی
بررسی نمایید که درصورت عدم نصب مجراي تخلیه یونیت خارجی، چه مشکلی به وجود خواهد آمد.

با هم گروهي هاي خود در ارتباط با شیوه استقرار یونیت خارجی در تصاویر زیر بحث نمایید و نتیجه را به کارکارگاهی
کالس ارائه دهید.

کدام یك از شرایط لوله کشي لوله تخلیه در شکل هاي زیر صحیح مي باشد. )راهنمایی از مبحث 41 کمك بگیرید(بحث کالسی

15cm15cm
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پودمان دوم: نصب و راه اندازی کولرگازی اسپلیت

کارکارگاهی
نصب يونیت داخلي

تجهیزات مورد نیاز را در جدول روبه رو وارد نموده و 
به هنرآموز مربوطه ارائه دهید سپس یونیت داخلي 
رعایت  به  توجه  با  را  اسپلیت  کولر  دستگاه  یك 

شرایط محل، نصب نمایید.

نکته ايمنی
1 از تجهیزات حفاظت کار در ارتفاع استفاده کنید.

2 از چهارپایه و نردبان دوطرفه استاندارد استفاده کنید.

3  انتهاي لوله ها را توسط درپوش مسدود نمایید تا 

از ورود اجسام خارجي جلوگیري شود.
4  دقت کنید در هنگام پلیسه گیري سرلوله به سمت 

پایین باشد.

دستورکار:
1 محل مناسب براي نصب را انتخاب کنید.

2 محل نصب تکیه گاه را عالمت گذاري و سپس سوراخ کاري نمایید.

3 تکیه گاه را نصب کنید.

4 مسیر عبور لوله را مشخص کنید.

5 در صورت عبور لوله از دیوار محل آن را مشخص و توسط دستگاه گردبُر سوراخ نمایید.

6 لوله هاي رفت و برگشت گاز و کابل یونیت را عایق پیچي و سپس نوارپیچي نموده و از دیوار عبور دهید.

تجهیزاتمواد مصرفي

تعدادنام وسیلهمقدارنام وسیله

پلیسه گیر

لوله

نکته 
زيست محیطی

گردوغبار حاصل از سوراخ کاري را توسط جاروبرقي جمع کنید.

نکته
در نصب یونیت داخلی دقت کنید به دیوار و تزئینات داخلی خسارت وارد نشود.
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کارکارگاهی
نصب يونیت خارجي

تجهیزات مورد نیاز را در جدول روبه رو وارد نموده 
و به هنرآموز مربوطه ارائه دهید یونیت خارجي یك 
شرایط  رعایت  به  توجه  با  را  اسپلیت  کولر  دستگاه 

محل، نصب نمایید.

نکته ايمنی
1 براي جابه جایي یونیت حتماً از دوست هم گروهي خود کمك بگیرید.

2 قبل از قرار دادن یونیت روي تکیه گاه از محکم بودن آن اطمینان حاصل کنید.

دستورکار:
1 محل مناسب براي استقرار تکیه گاه را مشخص کنید.

2 تکیه گاه مناسب را انتخاب کنید.

3 اگر تکیه گاه از نوع دیواري بود محل نصب تکیه گاه را عالمت گذاري و سپس سوراخ کاري نمایید.

4 تکیه گاه را نصب کنید.

5 دستگاه را به تکیه گاه محکم کنید.

تجهیزاتمواد مصرفي

تعدادنام وسیلهمقدارنام وسیله

لوله کشي بین یونیت ها

شکل 9ـ لوله مسي به همراه عايق

براي راه اندازي دستگاه ابتدا باید مدار لوله کشي بین یونیت داخل 
از لوله هاي مسي  و یونیت خارج را تکمیل نمود براي این منظور 
مي باشد  موجود  دستگاه  همراه  به  دستگاه  تولیدکننده  توسط  که 
و   6 رفت و برگشت  لوله هاي  قطر  اندازه  حداقل  مي گردد.  استفاده 
10 میلي متر و حداکثر 10 و 20 میلي متر به طول 5 متر مي باشد.

بحث کالسی
نصب یونیت ها در فاصله بیش از 5 متر یا کمتر چگونه اجرا می شود؟

نکته
نظافت محل نصب را پس از اتمام کار انجام دهید.
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باتوجه به ظرفیت کولرها قطر لوله در خطوط مایع و گاز با توجه به جدول تعیین مي شود.

جدول تعیین قطر لوله

BTU
hr

ظرفیت نهايی  inch لوله گاز inch لوله مايع mm لوله گاز mm لوله مايع

30000 ـ 9000 5
8

3
8

15/875 9/525

100000 ـ 36000 3
4

1
2

19/05 12/7

حداکثر طول مجاز لوله به صورت افقی و عمودی بین یونیت خارجی و داخلی طبق جدول می باشد. شرکت ها 
به طور معمول براساس مدل این اندازه ها را در راهنماهای خود ارائه می دهند.

جدول حداکثر طول و ارتفاع لوله با توجه به مدل کولر

ارتفاع لوله کشی )متر(طول لوله کشی )متر( مدل 

13/000157 معمولی 

19/000157 معمولی 

25/000208 معمولی 

32/0002510 معمولی 

50/0003015 معمولی 

10/000158 ـ 13/000 اینورتر

19/0003015 ـ 25/000 اینورتر
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فلودیاگرام استقرار یونیت خارجي نسبت به یونیت داخلي مي تواند به یکي از صورت هاي زیر باشد.

شکل 10ـ جزئیات نصب يونیت خارجي باالتر از يونیت داخل
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شکل 11ـ جزئیات نصب يونیت خارجي پايین تر از يونیت داخل
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10
m

5m

شکل 12ـ چگونگي اجراي تله روغن

بحث کالسی
1 باتوجه به شکل در رابطه با چگونگي اجراي تله روغن بحث نموده و نتیجه را به کالس ارائه دهید.

2 روغن به تله افتاده چگونه به کمپرسور باز می گردد؟

در تصاویر زیر مراحل اجراي لوله کشي بین یونیت ها را بررسي و نتیجه را به کالس ارائه نمایید.کار کالسی

نکته
در اتصال کابل برق دقت کنید که برابر نقشه مدار برقي دستگاه سرسیم ها در ترمینال مربوط به خود نصب 

شوند.

 تله روغن 
یونیت  از  باالتر  خارجی  یونیت  که  سیستم هایی  در 
داخلی است الزاماً باید در فواصل مشخص از تله روغن 
استفاده نمود تا از برگشت روغن به یونیت داخلی در 

زمان خاموشی سیکل جلوگیری به عمل آید.
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بحث کالسی
به نظر شما اگر در اتصال کابل هاي برق ورودي اشتباهي صورت بگیرد چه مشکلي ایجاد خواهد شد.

شکل زیر نقشه مداربرقي یك دستگاه کولرگازي اسپلیت را نشان مي دهد به کمك هم گروهي خود آن را کار کالسی
بررسي و نتیجه را به کالس ارائه دهید.

Indoor Unit

Colour of symbolSymbolColour symbolSymbol

BrownBNBlueBU

WhiteWHYellowYE

BlackBKRedRD

Protective EarthYellow / GreenYEGN
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جدول مشخصات فني يونیت داخل و خارج

تغذيه برق آمپرفیوز 
)A(

سیم 
ارت

نمره سیم قدرت
)mm2(

نمره سیم فرمان
)mm2(

آمپر مصرفي در 
)A( شرايط استاندارد

ظرفیت 
کولرگازي 

BTU
hr

یونیت داخلي 16



2 × 1/5

5 × 1/5

4 9000

یونیت داخلي 20  2 × 1/5 ـ  6   5 12000

یونیت داخلي 25  ـ20  2 × 2/5 8 18000

یونیت خارجي 25  2 × 4 12ـ11 24000

یونیت خارجي 25  2 × 4 14ـ13 30000

Outdoor Unit
Colour of SymbolSymbolColour SymbolSymbolParts NameSymbol

WhiteWHBrownBNCBB61C1

YellowYEBlueBUCBB65C2

RedRDBlackBKOveraloadSAT

Yellow / GreenYEGNOrangeOGCompressorCOMP

GreenGNProtective Earth
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جدول 1ـ مشخصات کابل هاي برق دستگاه اسپلیت تك فاز

عنوان رشته سیمتعداد رشته سیمعملکرد کابلعنوان کابل

3انتقال نیرو از منبع برق به دستگاهکابل برق اصلی
L: فاز

N: نول
E: ارت

اسپلیت  در  یونیت  دو  بین  برق  کابل 
سرمایش 

)منبع برق از یونیت داخلی(

یونیت  به  فرمان  برد  دستور  انتقال 
3خارجی

L: فاز
N: نول
E: ارت

اسپلیت  در  یونیت  دو  بین  برق  کابل 
گرمایش و  سرمایش 

)منبع برق از یونیت داخلی(

یونیت  به  فرمان  برد  دستور  انتقال 
5خارجی

L1: فاز کمپرسور
L2: فاز فن

L3: فاز شیربرقی
N: نول                 E: ارت

اسپلیت  در  یونیت  دو  بین  برق  کابل 
سرمایش 

)منبع برق از یونیت خارجی(

انتقال جریان برق به یوینت داخلی و 
4دستور فرمان به یونیت خارجی

L1: فاز کمپرسور
L2: فاز فن

N: نول                E: ارت

کابل سنسور یونیت خارجی در اسپلیت 
سرمایش و گرمایش

برد  به  خارجی  یونیت  سنسور  اتصال 
2L1فرمان

L2

جدول 2ـ مشخصات کابل هاي برق دستگاه اسپلیت سه فاز

عنوان رشته سیمتعداد رشته سیمعملکرد کابلعنوان کابل

کابل برق اصلی
5انتقال نیرو از منبع برق به دستگاه)یونیت خارجی(

T
S
R

N: نول         E: ارت

کابل برق اصلی
3انتقال نیرو از منبع برق به دستگاه)یونیت داخلی(

L: فاز
N: نول
E: ارت

یونیت کابل برق بین دو یونیت در اسپلیت سرمایش به  فرمان  برد  دستور  انتقال 
4خارجی

L1: کنترل فاز
L2: فاز کمپرسور

N: نول         E: ارت

و  سرمایش  اسپلیت  در  یونیت  دو  بین  برق  کابل 
گرمایش

یونیت  به  فرمان  برد  دستور  انتقال 
6خارجی

L1: فاز کمپرسور
L2: فاز فن

L3: فاز شیربرقی
L4: کنترل فاز

N: نول       E: ارت

کابل سنسور یونیت خارجی در اسپلیت سرمایش و 
گرمایش

برد  به  خارجی  یونیت  سنسور  اتصال 
2L1فرمان

L2
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جدول 3ـ يك نمونه اسپلیت تك پنل

با توجه به جدول )3(، ابتدا جریان های مصرفی در ظرفیت های مختلف را بررسی نمایید سپس سطح مقطع بحث کالسی
کابل برق اصلی برای دو دستگاه کولر 24000 و یك دستگاه 9000 را تعیین نمایید؟

Wall Mounted Type ـ BTS ـ COMFORT Series                                                                                               R410A مدل اسپلیت های تك پانل مخصوص مناطق معتدل )سرد و گرم( با مبرد

مدل
BTS ـ COMFORT

9HR
BTS ـ COMFORT

12HR
BTS ـ COMFORT

18HR
BTS ـ COMFORT

24HR
BTS ـ COMFORT

30HR
BTS ـ COMFORT

36HR

Ph ـHz ـ Vمشخصات الکتریکی
,240V, 50Hzـ220 

1Ph
,240V, 50Hzـ220 

1Ph
,240V, 50Hzـ220 

1Ph
,240V, 50Hzـ220 

1Ph
,240V, 50Hzـ220 

1Ph
,240V, 50Hzـ220 

1Ph

حالت 
سرمایش

Btu/h950012500192002300285003400ظرفیت

W85010601700205025303120توان مصرفی

A3/ 754/ 77/ 459/ 1511/ 814/ 5جریان مصرفی

)EER( ضریب عملکردW/W3 /283/ 463/ 313/ 293/ 33/ 19

حالت 
گرمایش

Btu/h101001300019900235002980037000ظرفیت

W86010301720200024502080توان مصرفی

A3/ 84/ 577/ 58/ 911/ 514/ 3جریان مصرفی

)cop( ضریب عملکردW/W3/ 443/ 73/ 393/ 443/ 563/ 52

A4/ 7369/ 311/ 513/ 9717/ 8حداکثر جریان مصرفی

/A2125424872جریان در زمان راه اندازی

ROTARYROTARYROTARYROTARYROTARYROTARYنوع کمپرسور

Hi/Mi/Lo )torbo( حجم هوادهی یونیت داخلیMS/h450/370/270540/460/350800/630/5101000/950/8801340/1200/9801340/1200/980

Hi/Mi/Lo )torbo( شدت صدای یونیت داخلیdB (A)37/ 6/33/ 1/28/ 340/ 6/36/ 4/32/ 144/ 1/38/ 8/35/ 148/ 7/44/ 5/42/ 150/ 7/46/ 8/40/ 750/ 8/47/ 1/41/ 7

یونیت داخلی

)W×D×H( ابعاد خالص یونیت داخلیmm720×189×290802×189×297965×218×3191080×226×3361260283×3621260×283×362

ابعاد بسته بندی یونیت داخلی 
)W×D×H(

mm790×270×370875×375×2851045×405×3051155×315×4151340×380×4501340×380×450

Kg8/108/ 9/11/ 211/ 6/1514/17/ 721/ 8/27/ 621/ 8/27/ 6وزن

dB(A)54/ 755/ 560/ 860/ 961/ 462/ 1شدت صدای یونیت خارجی

یونیت خارجی

)W×D×H( ابعاد خالص یونیت خارجیmm842×322×555842×322×555914×376×707914×376×7071048×455×8101048×455×810

ابعاد بسته بندی یونیت خارجی 
)W×D×H(

mm900×345×585900×345×585965×395×755965×395×7551090×500×8751090×500×875

Kg28/ 2/30/ 7313 8/34/ 146/ 4/49/ 651/ 9/55/ 163/ 9/70/ 370/75وزن

gR410A/0/ 65R410A/1R410A/1/ 45R410A/1/ 9R410A/2/ 4R410A/2/ 65نوع مبرد و وزن

لوله مبرد

اندازه لوله )گاز/ مایع(
mm

(inch)
 Φ 6/ 35/ Φ 9/ 52

(1/4ʺ/3/8ʺ)
 Φ 6/ 35/ Φ 12/ 7

(1/4ʺ/1/2ʺ)
 Φ 6/ 35/ Φ 12/ 7

(1/4ʺ/1/2ʺ)
 Φ 9/ 52/ Φ 15/ 9

(3/8ʺ&5/8ʺ)
 Φ 9/ 52/ Φ 15/ 9

(3/8ʺ&5/8ʺ)
 Φ 9/ 52/ Φ 15/ 9

(3/8ʺ&5/8ʺ)

m202025252525طول مجاز لوله کشی

m8810101010ارتفاع مجاز لوله کسی

4×0 /41×0 /41×0 /31×5 /31×5 /31×5 /1کابل ارتباطی

دامنه دمای 
محیط

)cooling/ heating( یونیت داخلی°C17 ~ 32/0-3017 ~ 32/0-3017 ~ 32/0-3017 ~ 32/0-3017 ~ 32/0-3017 ~ 32/0-30

)cooling/ heating( یونیت خارجی°C18 ~ 43/-7~2418 ~ 43/-7~2418 ~ 43/-7~2418 ~ 43/-7~2418 ~ 43/-7~2418 ~ 43/-7~24
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بحث کالسی
مشخصات کولر اسپلیت موجود در کارگاه را تهیه و با مشخصات جدول 3 مقایسه نمایید.

کارکارگاهی
لوله کشي و کابل کشي بین دو يونیت

تجهیزات مورد نیاز را در جدول روبه رو وارد نموده 
و به هنرآموز مربوطه ارائه دهید لوله کشي بین دو 
یونیت داخلي و خارجي را به کمك هم گروهي هاي 

خود انجام دهید.

نکته ايمنی
در هنگام اتصال لوله از دو عدد آچار تخت متناسب استفاده کنید.

دستورکار:
قطر  و  مسیر  طول  به  توجه  با  را  مناسب  1  لوله 

برش بزنید.
2 لوله ها را عایق بندي کنید.

3 سرلوله هاي رفت و برگشت مبرد را آماده کنید.

4  کابل دستگاه را برابر نقشه به ترمینال ها متصل 

کنید.
5 لوله ها و کابل را نوارپیچي کنید.

6  لوله ها را به اتصال مربوط به یونیت داخل و خارج 

متصل کنید

تجهیزاتمواد مصرفي

تعدادنام وسیلهمقدارنام وسیله

1(L1) 1(L1)2(L2) 2(L2) 3
TERMINAL 
BLOCK

GN/YL

GN/YL

POWER TO INDOOR UNIT
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راه اندازي

توجه
قبل از عملیات لوله کشی باید سه اصل مهم زیر را رعایت نمود:

خشك بودن داخل لوله ها
لوله های مبرد شود، زیرا موجب صدمه دیدن کمپرسور و تجهیزات حساس  نباید وارد    هوا و رطوبت 

سیستم می شود.
تمیز بودن داخل لوله ها

  گرد و غبار و ذرات ریز نباید وارد لوله های مبرد شود زیرا موجب گرفتگی سیستم شده و به مرور زمان 
موجب بروز مشکالت زیادی می شود. 

محکم بودن اتصاالت
  اتصاالت، مخصوصاً اتصاالت پیچی باید محکم نصب شوند، زیرا در غیر این صورت بیشترین موارد نشتی 

از همین قسمت ها می باشد.

نکته
بسته به نوع کمپرسور و برد کنترلی تعداد رشته های کابل متفاوت خواهد بود.

دقت کنید که کابل ها در سوکت های خود محکم شده باشند و هیچ نوع اتصال کوتاهی بین کابل ها برقرار 
نباشد.

براي راه اندازي کولرهاي اسپلیت باید مراحل زیر قبل 
از روشن کردن دستگاه انجام پذیرد:

1 تخلیه هواي بین دو یونیت

2 نشت یابي 

شکل راه اندازي اسپلیت

بحث کالسی
به نظرشما اگر هواي بین دو یونیت تخلیه نشود چه مشکالتي به وجود خواهد آمد؟
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تجهیزات مورد نیاز براي تخلیه هواي سیستم در جدول زیر آورده شده است.

شکلکاربردنام وسیله

تخلیه هواي درون سیستمپمپ تخلیه

گیج شارژ 
)مانیفولد(

بین دستگاه وکیوم پمپ و شیر سرویس  رابط 
سرویس عملیات  جهت  دستگاه 

در سیستم هایي که روي کمپرسور شیر سرویس شیر سرویس
وجود ندارد در خط مکش نصب مي گردد.

1 دستگاه پمپ تخلیه در چه ظرفیت هایي ساخته مي شود؟پژوهش

2  آیا گیج شارژ براي گازهاي مختلف متفاوت مي باشد نمونه هایي از آن را در قالب پرده نگار به کالس 

ارائه دهید.
3 آیا به جاي پمپ تخلیه مي توان از یك کمپرسور معمولي استفاده نمود؟

مشاهده  را  هوا  تخلیه  پمپ  اجزاي  روبه رو  در شکل 
مي کنید.

شکل 13ـ اجزاي پمپ تخلیه هوا

دستگیره نگهدارنده

موتور

سايت گالسپمپ تخلیه

تخلیه

مکش
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در شکل اجزاي شیلنگ شارژ را مشاهده مي کنید.

اجزاي شیلنگ شارژ

حلقه نگهدارنده

گیج فشار باال

شیر 
فشار باال

شیلنگ شارژ
شیلنگ اتصال 

فشار باال

شیلنگ اتصال 
فشار پايین

شیر فشار 
پايین

گیج فشار 
پايین و خأل

باتوجه به نمونه گیج شارژ موجود در کارگاه به پرسش های زیر پاسخ و نتیجه را به کالس ارائه دهید.بحث کالسی
1 واحدهاي فشار روي گیج ها را بیان کنید.

2 حداکثر فشار قابل اندازه گیري نشان دهنده ها چند درجه مي باشد؟

3 چه تفاوت هایي در نشان دهنده ها مشاهده مي کنید. چرا؟

4 با باز و بسته نمودن شیرها چه مسیرهایي باز و چه مسیرهایي بسته مي شود.

5 تحمل فشار شیلنگ ها تا چه فشاري مي باشد.

6  کدام شیر مربوط به بخش فشار پایین سیکل تبرید و کدام شیر مربوط به بخش فشار باالي سیکل 

تبرید مي باشد.

در شکل زیر نشان دهنده فشار پایین چه عددي را نشان مي دهد. چرا؟کار کالسی
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شکل 14 اجزاي شیر سرویس را نشان مي دهد.

شکل 14ـ اجزاي شیر سرويس خط گاز

بحث کالسی
1  باتوجه به شکل 14 مسیرهاي ورود و خروج و سرویس عملکرد 

شیر سرویس را بررسي و نتیجه را به کالس ارائه دهید.
2  در شکل روبه رو چه تفاوت  هایي بین شیرهاي سرویس یونیت 

خارجي مشاهده مي کنید.

کارکارگاهی
تخلیه هواي سیستم

کولر  دستگاه  یك  خارج  و  داخل  یونیت  بین  لوله کشي  مدار 
دوتکه را از هوا تخلیه کنید.

دستورکار:
1 شیلنگ مشترك گیج شارژ را به پمپ تخلیه متصل کنید.

کنید. متصل  گاز  خط  سرویس  شیر  به  را  آبي  شیلنگ   2

3  توسط آچار آلن مسیر شیر سرویس را باز و پمپ تخلیه را 

روشن کنید.
4 این کار را تا تخلیه کامل هواي سیستم ادامه دهید.

5  در صورت عدم وجود نشتی شیرهای سرویس رفت و برگشت یونیت خارجی را با آچار آلن تا انتها باز 

نمایید تا مبرد در مسیر لوله کشی جریان یابد.

تجهیزات

تعدادنام وسیله

1 عددشیلنگ شارژ

1 دستگاهپمپ تخلیه

1 دستگاهکولر دوتکه

1 سریآچار تخت

20 مترکابل سیار
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1 هواي سیستم باید به طور کامل تخلیه شود )خأل کامل 29/92- اینچ جیوه(نکته

2  در صورتي که پس از تخلیه هوا عقربه گیج فشار باال رفت و ثابت قرار نگرفت باید مسیر تست شده و 

پس از رفع نشت مجدد مراحل فوق تکرار گردد. )تست سیستم در بخش تعمیرات بیان خواهد گردید.(

توجه
1 براي تخلیه هوا از پمپ وکیوم مناسب استفاده کنید.

2 مهره هاي گیج شارژ را فقط با دست محکم کنید و نیاز به ابزار خاصي ندارد.

کار کالسی
با توجه به ریموت کنترل نشان داده شده وظیفه هر یك از 

کلیدها را بیان کنید.

کارکارگاهی
دستگاه کولرگازي اسپلیت نصب شده را روشن و تنظیمات آن را انجام دهید.
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نگهداري و تعمیر کولرهاي گازي

نکته
1 دماي دستگاه را در شرایط طرح داخل 24درجه سلسیوس تنظیم کنید.

2  درکولرهاي دو فصلي براي قرار دادن دستگاه در وضعیت گرمایي ابتدا دستگاه را خاموش و سپس پس 

از روشن کردن آن را در وضعیت گرمایش تنظیم کنید.

پس از راه اندازي دستگاه چك لیست زیر را تکمیل کنید.کارکارگاهی

توضیحاتنامطلوبمطلوبکولر اسپلیت

کیفیت محل اتصاالت

وضعیت عایق کاري 

اتصال کابل به ترمینال ها

تخلیه آب کندانس

اتصال زمین

محکم بودن محل نصب یونیت ها

ولتاژ برق ورودي

کیفیت نصب فیلتر هوا

شکل تعمیرات کولر دوتکه

یکي از جمله مسائلي که باید در استفاده بهینه از تجهیزات مورد توجه قرار گیرد سرویس و نگهداري به موقع 
آنها مي باشد که عموماً به آن توجه نمي شود. در این بخش ابتدا مراحل شارژ گاز سیستم و سپس عیب یابي 

و چگونگي رفع عیب آن بیان خواهد شد.
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 مراحل شارژ گاز سیستم تبريد 
شارژ گاز سیستم تبرید در سه مرحله انجام می شود:

مراحل شارژ گاز

شارژ گاز تخلیه هوا و رطوبت 
سیستم

تست

 بازيافت گازمبرد 

بحث کالسی
به چه دلیل گاز مبرد سیستم برودتي را نباید در محیط رها کرد؟

به طور کلي در زمان سرویس سیستم هاي تبرید )کولرهاي گازي، 
یخچال ها، آبسردکن ها و...( و در مواردي که نیاز به تخلیه گاز درون 
 )recover gas( گاز  بازیافت  دستگاه  از  مي بایست  باشد  سیستم 
مي آورد  فراهم  را  امکان  این  دستگاه  این  کرد.  استفاده   15 شکل 
که بخش زیادي از گاز درون سیستم را در خود جاي داده و مجدد 

قابل استفاده مي باشد.

پژوهش
1 کدام دسته از مبردها در گروه CFC ها و کدام یك در گروه HCFC ها قرار دارد.

2 آیا مبردهایي که به صورت گاز ترکیبي مي باشند قابل بازیافت هستند؟

3 چرا نباید مبردهاي گروه CFC و HCFC را در محیط زیست رها کنیم؟

شکل 15ـ دستگاه بازيافت گاز
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 تست سیستم تبريد 
این عملیات زماني انجام مي پذیرد که نیاز باشد محل نشت سیستم تبرید را به صورت دقیق مشخص نماییم 
به همین منظور اجزاي سیکل تبرید )لوله هاي ارتباطي، کندانسر، اواپراتور و کمپرسور( را باید زیر فشار تست 

نماییم.
فشار تست حداکثر 120psi مي باشد که توسط گاز ازت به سیستم تزریق مي گردد، این گاز عالوه بر اینکه 

داراي فشار باالیي مي باشد قابلیت تمیزکنندگي و جذب رطوبت را نیز دارد.

کارکارگاهی
بازيافت گاز سیستم

برابر نقشه کار زیر گاز موجود در سیستم کولرگازي 
را در سیلندر بازیافت ذخیره کنید.

دستورکار:
به  را  خارجي  یونیت  از  باال  و  پایین  فشار  1  خط 

مانیفولد شارژ متصل کنید.
2  شیلنگ میاني مانیفولد شارژ را به ورودي دستگاه 

ریکاوري متصل کنید.
3  خروجي دستگاه ریکاوري را به کپسول ذخیره متصل کنید.

4 شیرهاي سرویس را باز و دستگاه ریکاوري را روشن کنید تا در آن ذخیره شود

5 مسیر خروجي دستگاه ریکاوري را باز و شیر کپسول را باز کنید تا گاز در کپسول ذخیره شود.

تجهیزات

تعدادنام وسیله

1 عددمانیفولدسرویس

1 دستگاهدستگاه ریکاوري

1 دستگاهکولرگازي دوتکه

1 عدد کپسول مجهز به شیرمایع و گاز

1 سریآچار تخت

بحث کالسی
آیا مي توان به جاي ازت از اکسیژن یا هوا براي تست سیستم تبرید استفاده کرد؟
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گاز ازت درسیلندرهاي2 , 5 , 10 , 20 , 40 و 50 لیتری با فشاري حدود 200 بار ذخیره مي شود، نیتروژن 
گازی است بی رنگ، بی بو، نسبتاً بی اثر، غیرقابل احتراق، غیرسمی که 78% آتمسفر را تشکیل می دهد.

تجهیزات مورد نیاز تست در جدول زیر آورده شده است.

شکلنام وسیلهشکلنام وسیله

شیلنگ مخصوصکپسول ازت

نشت یاب رگوالتور ازت
الکترونیکي

تست کولرگازيکارکارگاهی
برابر دستورالعمل زیر تست و رفع نشت  را  یك دستگاه کولرگازي 

نمایید.

دستورکار:
شیر  به  را  سرویس  مانیفولد  )قرمز(  شیر  باال  فشار  1  شیلنگ 

سرویس خط مکش متصل کنید.
2  شیلنگ وسط را به لولۀ خروجي رگوالتور گاز ازت متصل کنید.

3 شیر فشار کم شارژ را بسته و فشار باال را باز نمایید.

4 شیر خروجي رگوالتور گاز ازت را ببندید و شیر روي کپسول گاز ازت را باز کنید.

5 فشار خروجي رگوالتور را روي 75psig تنظیم کنید.

6 شیر خروجي رگوالتور گاز ازت را باز کنید.

7 به مدت 30 دقیقه سیستم را تحت فشار قرار دهید.

8 سیستم را با کف و صابون یا نشت یاب الکترونیکي نشت یابي کنید.

9 محل نشت را مشخص و رفع نشت کنید.

تجهیزات

تعدادنام وسیله

شیلنگ شارژ

کپسول ازت

رگوالتور

شیلنگ

نشت یاب الکترونیکي

NITROGEN
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)vacuum( تخلیه هواي سیستم
هوا و رطوبت در سیستم تبرید دو عاملي هستند که وجود آنها باعث ایجاد اختالل در عملکرد صحیح سیستم 

مي گردد لذا الزم است درون سیکل تبرید را از وجود آنها پاك نماییم.
براي این منظور نیاز به تجهیزات زیر داریم:

2 گیج شارژ 1 پمپ تخلیه      

توجه
مراحل و شیوه انجام این مرحله همانند تخلیه هواي لوله هاي ارتباطي یونیت داخل و خارج مي باشد که 

از تکرار توضیحات آن پرهیز مي گردد.

نکته:
1 در ضمن کار فشار سیستم را مي توانید تا 120psig افزایش دهید.

2 به هنگام تخلیه فشار سیستم دقت کنید در مسیر تخلیه قرار نگیرید.

3 هرگز از اکسیژن براي تست استفاده نکنید، زیرا امکان انفجار در اثر ترکیب با روغن وجود دارد.

4 در سیستم هایي که مجهز به شیر سرویس نیستند باید در مکش کمپرسور یك شیر سرویس نصب 

نمایید.
نکته ايمنی:

1 از شیلنگ هاي استاندارد براي تحمل فشار 200 بار استفاده کنید.

2 کپسول را به دیوار توسط زنجیر محکم کنید.

3 از وجود ازت داخل کپسول مطمئن شوید تا با اکسیژن اشتباه نشود.

شکل 16ـ طريقه اتصال شیلنگ شارژ به سیستم و کپسول ازت
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شارژ گاز
پس از تخلیه هواي سیستم مرحله شارژ گاز سیستم انجام مي شود. همان طور که بیان شد مبرد مورد استفاده 

براي شارژ کولرگازي از نوع R22 یا R410 مي باشد.
 روش های شارژ گاز R22 و R410 و جداول دما / فشار 

روش های شارژ گاز در تمامی کولرهای گازی اینورتر و غیراینورتر به یك روش می باشد. شارژ گاز به دو صورت 
انجام می شود:

 شارژ گاز کامل: بهترین روش در شارژ گاز کامل استفاده از ترازوی مخصوص و شارژ بر اساس وزن ثبت شده 
بر روی پالك بدنه دستگاه می باشد. که از طرف شرکت سازنده پیشنهاد شده است.

 شارژ گاز تکمیلی: روش های متنوعي براي شارژ گاز به صورت تجربي وجود دارد ولي یك روش علمي آن 
 5°C براساس اندازه گیري فشار خروجي از اواپراتور مي باشد. در کولرگازي دماي داخل اواپراتور باید در حدود
باشد لذا باید از جدول مربوط به هر ماده سرمازا فشار متناظر با آن دما را استخراج کرد. )جدول کتاب همراه( 
اما شرکت هاي سازنده این دستگاه ها براساس دماي داخل و خارج و نوع ماده سرمازا جدول هایي را پیشنهاد 

داده اند که بهتر است ما از این جدول استفاده کنیم.
ماده  از  بخواهیم  چنانچه  مي باشد   25°C داخل  دماي  و   41°C بندرعباس  در  بیرون  محیط  دماي  مثال: 

سرمازاي R22 استفاده کنیم فشار متناظر آن چند psig خواهد بود؟
پاسخ: با مراجعه به جدول کتاب همراه عدد 65psig به دست خواهد آمد.

بحث کالسی
با توجه به شکل روبه رو مدار ارتباطي 
قرارگیري  وضعیت  و  پمپ  وکیوم  به 

شیرها را بررسي کنید.

شکل 17

تمرين
مثال باال را براي مبرد R410 نیز محاسبه کنید. 
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به علت عدم امکان شارژ گاز وزنی هنگام شارژ تکمیلی، شارژ بر اساس فشار برگشت در این مدل شارژ مناسب است.

توجه
گاز R22 از جمله گازهایي است که منجر به افزایش دماي زمین )گازگلخانه اي( مي شود و به کارگیري 

آن ممنوع است.

در هنگام شارژ به نکات زیر توجه کنید:
در  باشد  شده  وکیوم  خوب  و  کامل  دستگاه  1  اگر 

حالت خاموش بودن دستگاه حدود 70 درصد گاز 
مورد نیاز به دستگاه تزریق می شود و مابقی گاز را 
می توان پس از روشن کردن دستگاه تزریق نمود.
باشد فشار  2  چنانچه گاز دقیق و کامل شارژ شده 

 psi  75 تا   65 مابین  عددی  دستگاه   Suction
حالت  این  در  چنانچه  و  بود  خواهد   )R22 )گاز 
)در  شود  اندازه گیری  دستگاه  )آمپر(  جریان 
صورت عدم وجود افت ولتاژ( مقدار آن تقریباً برابر 
با مقدار نوشته شده روی برچسب یونیت خارجی 

دستگاه خواهد بود.
درون  شده  شارژ  گاز  مقدار  اینکه  به  توجه  3  با 

دستگاه توسط کمپانی سازنده برای 5 متر لوله در نظر گرفته شده، چنانچه طول لوله کشی دستگاهی در 
شروع نصب بیشتر از 5 متر باشد، برای هر متر لوله اضافی حدود 30 گرم گاز اضافه می کنیم.

4  فشار گاز R410a بیشتر از R22 می باشد و برای اندازه گیری آن باید از گیج مخصوص R410a استفاده کرد.

اتصال گیج شارژ به سیستم به مانند شکل انجام مي شود.

کارکارگاهی
شارژگاز سیستم کولرگازي

یك دستگاه کولرگازي دوتکه را که قباًل لوله کشي آن را انجام داده اید شارژ گاز کنید.

تجهیزاتمواد مصرفي

تعدادنام وسیلهمقدارنام وسیله

شکل 18ـ شماره شارژ گاز سیستم
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نکته
1 دقت کنید که نوع گاز انتخابي مطابق مبرد پیشنهادي کارخانه سازنده باشد.

2  به دلیل باالتر بودن فشار گاز R410a نسبت به R22 )1/6 برابر( در مراحل بستن اتصاالت و عملیات 

وکیوم باید دقت بیشتری کرد.
3  در صورتي که سیستم داراي نشتي بوده و نوع مبرد آن R410A بود باید کل گاز تخلیه و گاز جدید 

جایگزین گردد.

دستورکار:
محل  و  دهید  انجام  را  سیستم  تست  شد  گفته  آنچه  1  برابر 

اتصاالت را با نشت یاب یا کف و صابون نشت یابي نمایید.
تکرار  را  باال  مرحله  نشت  رفع  از  نشت پس  2  در صورت وجود 

نمایید. در مورد مبردهای ترکیبی همانند R410A در صورتی 
که بخشی از مبرد به علت نشتی خارج گردیده باشد می بایست 

به صورت کامل تخلیه و سیستم مجدداً شارژ گاز گردد.
3 هوای لوله هاي ارتباطي بین دو یونیت را تخلیه نمایید.

4  دستگاه پمپ تخلیه را باز و کپسول فریون را با توجه نوع مبرد 

متصل کنید.

و در  5m می باشد  لوله کشی  تا طول  اسپلیت  توضیح است مبرد شارژ شده در کولرهای گازی  به  الزم 
صورتی که طول لوله کشی بیشتر شود به ازای هر متر طول برای ظرفیت های 9 تا 18 هزار به  مقدار 25 

گرم و از 24 تا 36 هزار به ازای هر متر 35 گرم مبرد شارژ گردد.

در صورت اقدام به تعمیرات یا جابه جایی کولرگازی ابتدا می بایست گاز موجود در سیستم را داخل کندانسر 
جمع کنیم که به این عمل »پمپ دان« می گویند.
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 مراحل باز کردن يونیت خارجی 

نبیند، جدا  آسیب  که  را طوری  کناری  دستگیره   
می نماییم.

ابتدا اقدام به باز کردن تمامی پیچ های یونیت خارجی 
ایمنی  دستکش  از  حتماً  کار  این  برای  می نماییم. 

استفاده می نماییم.
درپوش باال را جدا می کنیم.

کارکارگاهی
جمع کردن گاز کولر

دستور کار:
حالت  در  را  آن  است.  خاموش  کولرگازی  1  اگر 

سرمایش روشن کرده و اجازه دهید تا مدت 15 
دقیقه کولرگازی کار کرده تا سیکل تبرید کامل 

شود.
2  درپوش شیر سرویس که در ورودی کندانسور قرار 

دارد را باز کنید.
3  شیلنگ آبی مانیفولد را در حالتی که گیج کاماًل بسته است به شیر سوزنی لوله برگشت )شیر سرویس( 

وصل کنید. سپس شیر گیج را کمی باز کنید تا مقداری گاز خارج شود و به این ترتیب شیلنگ گیج 
هواگیری می شود و دوباره شیر گیج را ببندید.

4  به وسیله آچار آلن شیر رفت را آرام آرام ببندید، در این حالت به عقربه گیج نگاه کنید، می بینید که 

درجه رو به کاهش است، زمانی که درجه گیج به 10PSI رسید شما باید شیر رفت را کاماًل بسته باشید.
5  بعد از آن آرام آرام شروع به بستن شیر لوله برگشت کنید. زمانی که گیج فشار به زیر صفر و تا حدود 

وکیوم پایین آمد شما باید شیر برگشت را کاماًل بسته باشید.
6  به محض بستن کامل شیر برگشت باید دستگاه را خاموش کنید تا به دستگاه آسیب نرسد.

تا بتوانید تعمیرات و جابه جایی را به راحتی  باز کرد.  اواپراتور را  7  حال می توانید لوله های کندانسور و 

انجام دهید.

تجهیزات

تعدادنام وسیله

یك سریآچار آلن

1 عددمانیفولد

1 سریآچار تخت

1 دستگاهکولر گازی دو تکه
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را  برقی  شیر  مسی  اتصاالت  شعله  توسط  سپس   
گرما داده تا جوش لوله مسی از محل اتصال به لوله 

شیر برقی جدا گردد.

 جداسازی قطعات برد الکتريکی:
به آرامی سوکت ها را از روی برد جدا می کنیم تا دچار 

قطعی و شکستگی نشود.

 جداسازی پروانه فن و موتور فن:
از  باز کرده و پروانه فن را به آرامی  با آچار  مهره را 

شفت جدا می نماییم.
پیچ های اتصال موتور فن به قاب نگهدارنده آن را جدا 

نموده و موتور فن را جدا می نماییم.
جدا  پیچ هایش،  نمودن  باز  با  نیز  را  نگهدارنده  قاب 

می کنیم.

را  الکتریکی  قطعات  برقی  شیر  و  نگهدارنده  پایه   
جدا می نماییم.
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 جداسازی کمپرسور:
جداسازی  به  نیاز  برقی  شیر  همانند  کار  این  برای 
اتصاالت مسی با شعله هستیم. باید توجه داشت که 
گرما را به طور منظم اطراف لوله ها بگیریم تا از آسیب 
رساندن به آن جلوگیری شود. سپس پیچ های اتصال 
خارج  را  کمپرسور  و  نموده  باز  را  بدنه  به  کمپرسور 

می نماییم.

 جداسازی لوله مويی:
برای محافظت و عایق سازی لوله مویی یك الیه عایق 
گرمایی بر روی لوله مویی وجود دارد که توسط کاتر 
لوله  شعله،  گرمای  با  سپس  می نماییم.  جدا  را  آن 

مویی را نیز جدا می نماییم.
جداسازی شیر گاز و مايع:

پیچ های مربوطه را باز نموده و آنها را توسط گرمای 
شعله جدا می نماییم.

 جداسازی کندانسر:
نمودن  باز  و  شعله  توسط  لوله ها  جداسازی  از  پس 
پیچ های متصل به سینی، توری ضربه گیر را از کنار 

باز کرده و کندانسر را جدا می نماییم. 

 پس از پایان فصل کاری نیاز است برای باال بردن 
راندمان دستگاه و کاهش مصرف انرژی که کندانسر با 
آب یا هوا شست وشو داده شود. بهتر است این کار با 
فشار انجام گردد. به طوری که باعث خم شدن فین ها 

نگردد.
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 ابتدا در پنل را باز می نماییم. 
برای جدا کردن در پنل باید با دقت تیغۀ گردان از 

غالف آن خارج شود تا سبب شکستگی نشود.

 سپس برد نمایشگر که در زیر در پنل قرار دارد را 
به راحتی و با جدا کردن سوکت آن از برد اصلی جدا 

می نماییم.

 فیلتر هوا:
جداسازی فیلتر هوا به دلیل انعطاف توری، آسان ترین 
قسمت می باشد. فیلتر توری را از پایین به باال کشیده 

و به صورت کشویی از محل خود خارج می کنیم.

 تیغه دمپر:
جداسازی تیغه دمپر از راه رهاسازی خارهای موجود 

در کناره آن انجام می شود.
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 برای جداسازی قاب ابتدا گیره های کناری را آزاد 
کرده و قاب را جدا می نمایید.

متصل  شاسی  به  پیچ  توسط  الکتریکی  جعبه   
باز  را  پیچ ها  است  کافی  برای جداسازی  است.  شده 
نماییم. توضیح اینکه داخل جعبه الکتریکی شامل برد 
الکتریکی و ترانس تغذیه و سنسورهای دما می باشد.

 سنسور دمای هوا برای جلوگیری از ضربه خوردن 
درون غالف قرار دارد. آن را به آرامی بیرون کشیده و 

از غالف درمی آوریم.

 موتور دمپر را ابتدا از تیغه هدایت هوا جدا نموده 
خارج  و  کرده  باز  را  آن  به  متصل  پیچ های  سپس 

می نماییم.
تیغه هدايت عمودی هوا:

تیغه توسط پیچ به شاسی متصل شده است.
جداسازی آن با باز کردن پیچ ها امکان پذیر است.
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 سنسور پايپ  )سنسور دمای مبرد(:
این سنسور درون غالف هم جنس لوله های اواپراتور 

قرار دارد تا دمای مبرد را اندازه گیری نماید.
برد الکترونیکی:

برد به صورت کشویی درون جعبه قرار دارد. پس از 
باز نمودن پیچ ها آن را جدا می نماییم.

 اواپراتور:
بدنه اواپراتور با پیچ به شاسی متصل شده است. پیچ ها 
را باز نموده و لوله آن را از پشت شاسی درمی آوریم 

سپس اواپراتور را کاماًل از بدنه جدا می نماییم.
موتور فن داخلی:

ابتدا پوسته روی موتور فن را باز می کنیم سپس پیچ 
روی شفت آن را نیز باز نموده و آن را جدا می نماییم

 بلوور:
گیره نگهدارنده آن را جدا کرده و از محل خود خارج 

می نماییم.

عیب یابي
کولرهاي گازي همانند سایر تجهیزات الکتریکي و مکانیکي دچار عیوبي مي شوند که شناخت و چگونگي رفع 

عیب آن براي تکنسین ها و حتي مصرف کنندگان این تجهیزات الزم و ضروري مي باشد.
عیوب را مي توان به دو دسته تقسیم کرد یکسري عیوبي که مصرف کنندگان باید آن را بشناسند و قادر به 
رفع عیب آن خواهند بود و سري دوم عیوبي که حتماً باید توسط یك تکنسین متخصص تشخیص و رفع 

عیب گردد.
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 تشريح کدهای خطا کولرگازی اسپلیت 
خطاهاي کولرگازي با توجه به نوع آن داراي عالئم متفاوتي است در زیر به یك نمونه از آن اشاره مي شود:

E2 ـ این خطا ایراد در سنسور محیطی کولر می باشد ـ خرابی سنسور محیطی کولر مقدار مقاومت سنسور 
بررسی شود.

E3 ـ خطا در سنسور پایپ ـ سنسور متصل به اواپراتور ـ مقدار اهم سنسور پایپ چك شود.
E4 ـ خطا در یونیت بیرونی )OUTDOOR UNIT( بررسی سنسور پایپ و تعویض آن

E5 ـ خطا ایراد در فن بلوور داخلی می باشد ـ مقدار اهم فن بلوور چك شود ـ سوختگی فن بلوور ـ خرابی 
برد الکترونیك

E7 ـ مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد.
DF ـ یخ زدایی و یا دیفراست 

F9 ـ خطای سنسور محیطی می باشد ـ خرابی سنسور محیطی دستگاه مقدار مقاومت سنسور محیطی چك 
شود ـ فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کنید.

F8 ـ خطای سنسور پایپ می باشد ـ سنسور متصل به اواپراتور ـ مقدار اهم سنسور پایپ چك شود.
F7 ـ خطای دیفراست می باشد ـ خرابی دیفراست مقدار اهم بررسی شود. 

بیشترین عیب هایی که در کولرهای گازی به وجود می آید به شرح زیر است:

روش رفع عیبعلتعیب

و  نمي کند  استارت  کمپرسور 
صدایي از آن به گوش نمي رسد.

از حالت هاي ارتباط الکتریکي با شبکه قطع است. از حالت OFF خارج و روي یکی  را  کلید 
قرار دهید. و...(  تنها  عملکرد کولر )سرمایش ـ فن 

فیوز را عوض کنید.فیوز سوخته است.

سیم کشي را بررسي و اصالح نمایید.ارتباط الکتریکي نادرست است.

منتظر بمانید تا اورلود مدار را برقرار سازد.اورلود عمل نموده است.

ترموستات باز است.
صورت  در  و  کند  عمل  ترموستات  تا  بمانید  منتظر 
متناسب بودن دما با نقطه عملکرد آن جهت معیوب بودن 

نمایید. بررسي  را  آن  ترموستات 

اما  نمي کند  استارت  کمپرسور 
مي نماید. عمل  اورلود 

دلیل آن بررسي و رفع گردد.ولتاژ پایین است.

سیم کشي را اصالح نمایید.ارتباط الکتریکي اجزا نادرست است.

خازن را تعویض نمایید.خازن استارت معیوب است.

رله را تعویض نمایید.رله استارت همواره باز است.

وکیوم فشار کندانسر باالست. )مثل  نمایید  بررسي  را  فشار  بودن  باال  دالیل 
و...( دستگاه  نشدن 

مبرد اضافي را تخلیه نمایید.شارژ دستگاه اضافي است.

کمپرسور را تعویض نمایید.کمپرسور اشکال مکانیکي دارد.

کمپرسور را تعویض نمایید.سیم پیچ کمپرسور باز یا اتصال کوتاه است.



116

روش رفع عیبعلتعیب

کمپرسور راه اندازي مي شود اما 
قطع و وصل کولر سریع انجام 

مي شود )اورلودهاي مکرر(

دلیل آن بررسي و رفع گردد.ولتاژ پایین است.

آن را تعویض نمایید.اورلود معیوب است.

دلیل آن بررسي و رفع گردد.فشار رانش باالست.

دلیل آن بررسي و رفع گردد.فشار ساکشن باالست.

کمپرسور را تعویض نمایید.سیم پیچ کمپرسور اتصال کوتاه شده است.

و  مي شود  راه اندازي  دستگاه 
پي درپي قطع و وصل مي گردد.

به )بند پ( رجوع شود.اورلود

و ترموستات نبوده  ترموستات صحیح  زماني قطع و وصل  اختالف 
شود. تنظیم  باید 

باال بودن فشار به دالیل زیر سیستم را قطع مي کند.
ناکافي بودن جریان هوا

شارژ اضافي
وجود هوا در سیستم

حجم هوادهي به کندانسر بررسي گردد.
میزان اضافي آن تخلیه گردد.

سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد.

سوپاپ کمپرسور نشتي دارد.
شارژ گاز ناکافي است.

لوله موئین مسدود است.

کمپرسور تعویض گردد.
ابتدا نشت یابي سپس دستگاه شارژ گردد.

لوله موئین تعویض گردد.

سیستم به طور مداوم کار مي کند 
و ترموستات عمل نمي نماید.

نشتي سیستم بررسي و دستگاه شارژ گردد.ناکافي بودن مبرد

وجود گازهاي تقطیرناپذیر در سیستم )مانند هوا 
سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد.و...(

از اندازه صحیح آن استفاده شود.لوله موئین درست انتخاب نشده است.

درها و پنجره ها بسته شوند.پنجره ها و درهاي رو به بیرون اتاق باز است.

گاز سطح اواپراتور یخ زده یا کثیف است. کمبود  گردد.  تمیز  اواپراتور  گردد.  تمیز  کندانسر 
شود. جبران  مبرد 

تعویض نمایید.فیلتر در ایر مسیر را مسدود نموده است

استفاده  مورد  فضاي  با  مناسب  دستگاه  ظرفیت 
است. نشده  دستگاه دیگري را با مشاوره شرکت سازنده نصب نمایید.انتخاب 

سالم بودن بلوور کنترل گردد.چرخش بلوور وجود ندارد.

خازن استارت سوخته یا اتصال 
کوتاه یا باز است.

پالتین ها را تمیز و در صورت غیرمؤثر بودن رله را تعویض رله به طور صحیح قطع و وصل نمي کند.
نمایید.

ولتاژ شبکه پایین است.رله استارت در مدت طوالني در مدار باقي مي ماند. 
رله انتخابي مناسب نمي باشد. رله تعویض شود.

دالیل بررسي و رفع عیب گردد.قطع و وصل دستگاه به طور مداوم انجام مي شود.

با مشاوره شرکت سازنده خازن صحیح انتخاب گردد.خازن مناسب انتخاب نشده است.

خازن رانینگ معیوب است.
خازن را صحیح انتخاب نمایید.خازن انتخابي نامناسب است.

دالیل بررسي و رفع عیب شود.ولتاژ شبکه باالست.
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روش رفع عیبعلتعیب

رله معیوب یا سوخته است.

رله مناسب انتخاب گردد.رله انتخابي مناسب نمي باشد.

وضعیت نصب آن بررسي و اصالح گردد.رله در وضعیت نامناسب نصب شده است.

دالیل بررسي و رفع عیب گردد.ولتاژ شبکه باال یا پایین است.

دالیل بررسي و رفع عیب گردد.قطع و وصل دستگاه مداوم مي باشد.

با خازن مناسب تعویض نمایید.خازن رانینگ مناسب نمي باشد.

مرطوب  یا  زده  یخ  ساکشن 
. ست ا

از لوله موئین با قطر کمتر و یا با طول بلندتر استفاده شود.لوله موئین مناسب انتخاب نشده است.

دالیل بررسي و اصالح شود.فن اواپراتور عمل نمي کند.

شارژ اضافي تخلیه گردد.شارژ دستگاه زیاد مي باشد.

تمیز کرده تا رفع عیب گردد.سطح اواپراتور یا فیلتر کثیف و مسدود است.

خط مایع یخ بسته و یا مرطوب 
است.

تعویض گردد.فیلتر درایر کثیف است.

به میزان مناسب شارژ گردد.شارژ مبرد کم است.

دستگاه صدا دارد.

بررسي و رفع عیب گردد.لوله ها ارتعاش دارند.

نصب  نگهدارنده  روي  بر  صحیح  به طور  دستگاه 
است. بررسي و رفع عیب گردد.نشده 

در صورت صحیح بودن وضعیت نصب کمپرسور تعویض کمپرسور صدا دارد.
مي گردد.

آن  به  ارتعاشات  و  بوده  ضعیف  دستگاه  بدنه 
گردد. مي  بررسي و رفع عیب گردد.منتقل 

حالت  در  نمي تواند  کمپرسور 
نماید. استارت   PSC

ولتاژ شبکه پایین است.ولتاژ شبکه پایین است.

غیر فشار سیستم متعادل نشده است. در  و  گردد  متعادل  تا  نموده  صبر  بیشتري  زمان 
گردد. عیب  رفع  و  بررسي  دالیل  این صورت 

میزان فشار در حالت خاموشي کولر نبایستي از 170psi فشار کولر در حالت خاموشي باالست.
باالتر باشد.

خازن با ظرفیت مناسب انتخاب گردد.خازن مناسب انتخاب نشده است.

بررسي و سیم ها به طور مناسب انتخاب گردند.جریان کافي از سیم ها عبور نمي نماید

بررسي و رفع عیب گردد.در موقع استارت افت ولتاژ ناگهاني به وجود مي آید.

برقي  راهه  چهار  شیر  پیستون 
در موقعیت میاني قرار گرفته و 
کولر در هر دو حالت سرمایش 
گرمایش  شکل  به  گرمایش،  و 

مي نماید. عمل 

چهارراهه  برقي  شیر  به  متصل  موئین  لوله هاي 
است. مسدود 

در صورت امکان پذیر بودن رفع عیب گردد در غیر این صورت 
شیر برقي تعویض شود.

دالیل آن بررسي و رفع عیب گردد.سولونوئید ولو در اختالف فشار پایین عمل مي کند.

دالیل آن بررسي و رفع عیب گردد.ولتاژ پایین است.

شیر برقي تعویض گردد.مسیر حرکت پیستون شیر برقي مسدود است.
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روشن نشدن یونیت خارجی

مدار را بررسی و اصالح نماییدقطع مدار الکتریکی

بررسی مدار سنسورها و اصالح مدار یا تعویض سنسورهاقطع سنسور یونیت داخلی و خارجی

منتظر می مانیم تا اتصال بسته شوداتصال اورلود باز است

)PCB( قطع برد الکتریکیPCB و تعویض )PCB( بررسی مدار برد

بررسی ارتباط الکتریکی بین یونیت داخلی و خارجیارتباط غیر عادی بین یونیت داخلی و خارجی.

حد  از  کمتر  مکش  لوله  فشار 
معمول باشد

)قسمت فشار پایین(

بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.ناکافی بودن ماده سرمازا در سیستم.

بررسی قسمت مسدود و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود بودن فیلترها )صافی هوا(.
مسدود

بررسی قسمت مسدود، تمیز کردن فیلترها و یا تعویض آنها مسدود بودن هوای خروجی.
و یا در صورتی که فن شده باشد، برطرف کردن ایراد فن.

حد  از  زیادتر  مکش  لوله  فشار 
معمول باشد

)قسمت فشار پایین(

تمیز کردن کندانسر.تبادل گرمای نامناسب در کندانسر )یونیت خارجی(.

 تخلیه گاز اضافی.شارژ اضافی ماده سرمازا در سیستم.

سیستم تخلیه و وکیوم ـ شارژ گردد.وجود هوا در سیستم.

تعویض کمپرسورمعیوب بودن کمپرسور

حد  از  کمتر  دهش  لوله  فشار 
معمول باشد

)قسمت فشار باال(

بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.ناکافی بودن ماده سرمازا در سیستم.

بررسی قسمت مسدود و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود بودن فیلترها )صافی هوا(.
مسدود.

تعویض کمپرسورمعیوب بودن کمپرسور

روش رفع عیبعلتعیب

از حد  زیادتر  لوله دهش  فشار 
معمول باشد

)قسمت فشار باال(

1   تبادل گرمای نامناسب در کندانسر )یونیت خارجی(
2   زیاد بودن ماده سرمازا در سیستم.

3   وجود هوا در سیستم.

1   تمیز کردن کندانسر.
2   تخلیه گاز اضافی.

3   سیستم تخلیه و وکیوم و گاز شارژ گردد.

حد  از  کمتر  کمپرسور  صدای 
معمول باشد

1    ناکافی بودن ماده سرمازا در سیستم.
2   مسدود بودن فیلترها )صافی هوا(.

3    نشتی ماده سرمازا.
4   تبادل گرمای نامناسب در اواپراتور )یونیت داخلی(.

5   معیوب بودن کمپرسور.

1   بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.
تعویض  یا  و  کردن  تمیز  و  مسدود  قسمت  2   بررسی 

فیلتر مسدود.
3   بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.

5   تعویض کمپرسور. 4   تمیز کردن اواپراتور.         

حد  از  بیشتر  کمپرسور  صدای 
معمول باشد

1   تبادل گرمای نامناسب در کندانسر )یونیت خارجی(.
2   شارژ گرمایی ماده سرمازا در سیستم.

3   وجود هوا در سیستم.

1   تمیز کردن کندانسر.
2   تخلیه گاز اضافی.

3   سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد.

لوله  دمای  نرمال  شرایط  در 
مکش زیادتر از حد معمول باشد

1   نشتی ماده سرمازا.
2   تبادل گرمای نامناسب در کندانسر )یونیت خارجی(.

3    معیوب بودن کمپرسور.

1   بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.
2   تمیز کردن کندانسر.

3   تعویض کمپرسور.
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مکش  لوله  نرمال  شرایط  در 
شبنم نزده باشد.

1   ناکافی بودن ماده سرمازا در سیستم.
2    مسدود بودن فیلترها )صافی هوا(.

3    وجود هوا در سیستم.

1   بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.
تعویض  یا  و  کردن  تمیز  و  مسدود  قسمت  2   بررسی 

فیلتر مسدود.
3   سیستم تخلیه و وکیوم و گاز شارژ گردد.

حد  از  کمتر  مکش  لوله  دمای 
معمول باشد.

1   تبادل گرمای نامناسب در اواپراتور )یونیت داخلی(.
2   شارژ اضافی ماده سرمازا در سیستم.

1   تمیز کردن اواپراتور.
2   تخلیه گاز اضافی.

لوله  دمای  نرمال  شرایط  در 
معمول  حد  از  کمتر  دهش 

باشد.

1   نشتی ماده سرمازا.
2   تبادل گرمای نامناسب در یونیت داخلی.

3    معیوب بودن کمپرسور.
4   ناکافی بودن ماده سرمازا در سیستم.

5   مسدود بودن فیلترها )صافی هوا(.

1   بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.
2   تمیز کردن اواپراتور.

3   تعویض کمپرسور.
4    بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.

تعویض  یا  و  کردن  تمیز  و  مسدود  قسمت  5   بررسی 
فیلتر مسدود.

لوله  دمای  نرمال  شرایط  در 
معمول  حد  از  زیادتر  دهش 

باشد.

1   تبادل گرمای نامناسب در کندانسر)یونیت خارجی(
2    شارژ اضافی ماده سرمازا در سیستم.

3   وجود هوا در سیستم.

1   تمیز کردن کندانسر.
2   تخلیه گاز اضافی.

3   سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد.

پوسته  دمای  نرمال  شرایط  در 
از حد معمول  تر  زیاد  کمپرسور 

باشد.

1    ناکافی بودن ماده سرمازا در سیستم.
2   مسدود بودن فیلترها )صافی هوا(.

)یونیت  کندانسر  در  نامناسب  گرمای  3   تبادل 
خارجی(

4   وجود هوا در سیستم.

1   بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.
تعویض  یا  و  کردن  تمیز  و  2    بررسی قسمت مسدود 

فیلتر مسدود.
3   تمیز کردن کندانسر.

4   سیستم تخلیه و وکیوم و گاز شارژ گردد.
پوسته  دمای  نرمال  شرایط  در 
معمول  ازحد  زیادتر  کمپرسور 
باشد و روی سطح پوسته شبنم 

بزند.

1   تبادل گرمای نامناسب در کندانسر )یونیت خارجی(
2   شارژ اضافی ماده سرمازا در سیستم.

1   تمیز کردن کندانسر.
2   تخلیه گاز اضافی.

در شرایط نرمال دمای کندانسر 
کمتر از حدمعمول باشد.

1   نشتی ماده سرمازا.
2   تبادل گرمای نامناسب در اواپراتور )یونیت داخلی(

3   معیوب بودن کمپرسور.
4    ناکافی بودن ماده سرمازا در سیستم.

5   مسدود بودن فیلترها )صافی هوا(.

1    بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.
2   تمیز کردن اواپراتور.

3   تعویض کمپرسور.
4   بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.

تعویض  یا  و  کردن  تمیز  و  مسدود  قسمت  5   بررسی 
فیلتر مسدود.

درشرایط نرمال دمای کندانسر 
زیادتر از حدمعمول باشد.

)یونیت  کندانسر  در  نامناسب  گرمای  1   تبادل 
خارجی(.

2   شارژ اضافی ماده سرمازا در سیستم.
3   وجود هوا در سیستم.

1   تمیز کردن کندانسر.
2   تخلیه گاز اضافی.

3   سیستم تخلیه و وکیوم و گاز شارژ گردد.

اواپراتور  لوله  نرمال  شرایط  در 
شبنم زیاد یا یخ زدگی به وجود 

آید.

1   ناکافی بودن ماده سرمازا در سیستم.
2   مسدود بودن فیلترها )صافی هوا(.

3   تبادل گرمای نامناسب در اواپراتور )یونیت داخلی(.
4   شارژ اضافی ماده سرمازا در سیستم.

1   بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.
تعویض  یا  و  کردن  تمیز  و  مسدود  قسمت  2   بررسی 

فیلتر مسدود.
3   تمیز کردن اواپراتور.

4   تخلیه گاز اضافی.
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لوله  سطح  نرمال  شرایط  در 
خنك  کافی  اندازۀ  به  اواپراتور 
نباشد و شبنم خیلی کمی روی 

آن به وجود آید.

1   تبادل حرارت نامناسب در کندانسر )یونیت خارجی(.
2   وجود هوا در سیستم.

1   تمیز کردن کندانسر.
2   سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد.

1   نشتی ماده سرمازا.اگر اواپراتور گرم باشد.
2   معیوب بودن کمپرسور.

1   بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.
2   تعویض کمپرسور.

شبنم زده  یا  یخ  )صافی(  فیلتر 
است.

1   ناکافی بودن ماده سرمازا در سیستم.
2   مسدود بودن فیلترها )صافی هوا(.

1   بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.
تعویض  یا  و  کردن  تمیز  و  مسدود  قسمت  2   بررسی 

فیلتر مسدود.

اندازه  به  محیط  نبودن  خنك 
کافی

1   وجود منبع گرمایی.
2   نامناسب بودن محل نصب.

3   کثیف بودن و مسدود فیلترها برای مدت زیاد.
یا وجود نشتی  4   مسدود بودن مسیر ماده سرمازا 

در سیکل.

1   حذف وسیله گرمازا
2   محل نصب را به طور مناسب انتخاب کنید.

3   تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود.
4   باز کردن مسیر و یا بررسی نشتی سیستم و سیستم 

تخلیه و وکیوم و گاز شارژ گردد.

کمپرسور روشن است اما هوای 
خروجی از یونیت داخلی خنك 

نمی کند.

بودن  نامناسب  و  دمایی  محدوده  بودن  1   باال 
ظرفیت سرمایشی کولر.

2   مسدود بودن و کثیف بودن کندانسر.
3   نامناسب بودن محل نصب.

4   مسدود بودن مسیر ماده سرما زا.
5   معیوب بودن مدار الکتریکی.

1   انتخاب مجدد کولر با ظرفیت مناسب.
2   تمیز کردن کندانسر.

محل  انتخاب  و  داخلی  یونیت  نصب  محل  3   تغییر 
مناسب.

4   باز کردن مسیر و سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد.
5   بررسی مدار الکتریکی و برطرف کردن ایراد مدار.

از  بعد  سرعت  به  کمپرسور 
روشن شدن، خاموش می شود.

1   باال بودن محدوده دمایی، باعث می شود کمپرسور 
اورلود کند و خاموش شود.

در  خارجی  یونیت  نصب،  محل  بودن  2   نامناسب 
معرض تابش نور خورشید قرار دارد یا مسدود بودن 

هوای خروجی یونیت خارجی.
باعث  به صورت غیرعادی،  ولتاژ  بودن  پایین  3   باال و 
خاموش  یا سریعاً  و  نشود  روشن  کمپرسور  می شود 

شود.
4   نامناسب بودن ظرفیت برق اصلی )منبع تغذیه(، 
باعث  زیاد شدن جریان  و  ولتاژ  زیاد  بسیار  کاهش 

می شود کمپرسور اورلود کند و خاموش شود.
5   خرابی خازن یا اتصال نامناسب با ترمینال ها، باعث 

می شود کمپرسور درست روشن نشود.

1   بررسی شود که چرا دمای کمپرسور باال است.

2   انتخاب محل مناسب یونیت خارجی و ایجاد سایبان 
برای آن باز کردن مسیر جریان هوا.

3   علت تغییرات ولتاژ بررسی شود.

4   ایجاد ظرفیت مناسب برای برق اصلی و علت کاهش 
ولتاژ و افزایش جریان بررسی شود.

5   تعویض خازن و اتصال دقیق سیم ها در ترمینال

روشن نشدن موتور فن

بودن  قطع  یا  و  ترمینال  در  نامناسب  1   اتصال 
سیم ها.

2   معیوب بودن ترموستات.
3   خرابی خازن یا اتصال نامناسب ترمینال.

به  اصلی  برق  اتصال  عدم  و  سیم ها  بودن  4   قطع 
موتور فن.

کردن  برطرف  و  ترمینال  در  سیم ها  دقیق  1   اتصال 
قطعی سیم ها.

2   تعویض ترموستات.
3   تعویض خازن و اتصال دقیق سیم ها در ترمینال.

4   بررسی قطعی سیم ها و اتصال سیم ها به موتور فن.
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اما  می شود  روشن  فن  موتور 
کمپرسور روشن نمی شود.

1   باال و پایین بودن ولتاژ و جریان زیاد، باعث می شود 
کمپرسور اورلود کند.

2   نامناسب بودن ظرفیت برق اصلی )منبع تغذیه(.
باعث می شود کمپرسور  ولتاژ  3   کاهش بسیار زیاد 

اولود کند و خاموش شود.
بودن  معیوب  الکتریکی  مدار  بودن  4   معیوب 

کمپرسور.

1   علت تغییرات ولتاژ و جریان زیاد بررسی شود.
2   ایجاد ظرفیت مناسب برای برق اصلی و علت کاهش 

ولتاژ بررسی شود.
3   بررسی مدار الکتریکی و برطرف کردن ایراد مدار

4   تعویض کمپرسور.

اما  می شود  روشن  کمپرسور 
گرم  و  )سرمایشی(  خنك 

)گرمایشی( نمی کند

1   نشتی ماده سرمازا.
2   مسدود بودن مسیر ماده سرمازا.

3   معیوب بودن کمپرسور.

1   بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.
2   باز کردن مسیر و سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد.

3   تعویض کمپرسور.

هوای خروجی از یونیت داخلی 
محیط  هوای  اما  می باشد  گرم 
)کولرهای  نمی شود  گرم 

سرمایشی و گرمایشی(

1   بزرگ بودن اتاق و کم بودن ظرفیت گرمایی کولر 
باعث می شود دمای اتاق باال نرود.

2   پایین بودن دمای داخلی.
3   نامناسب بودن محل نصب، مسدود بودن جریان هوا.

4   مسدود بودن فیلترها )صافی هوا(.

1   انتخاب مجدد کولر با ظرفیت مناسب.
2   جلوگیری از باز بودن در و پنجره و منافذ.

3   محل نصب را به طور مناسب انتخاب کنید و مسیر 
جریان هوا را باز کنید.

تعویض  یا  و  کردن  تمیز  و  مسدود  قسمت  4   بررسی 
فیلتر مسدود.

از  بعد  به سرعت  کمپرسور 
می شود  خاموش  شدن،  روشن 
و  سرمایشی  )کولرهای 

گرمایشی(

هوای  بودن  مسدود  نصب،  محل  بودن  1   نامناسب 
خروجی و نامناسب بودن شرایط مبدل حرارتی در 

یونیت خارجی.
2   باال و پایین بودن ولتاژ، باعث می شود کمپرسور 

اورلود کند.
3   نامناسب بودن ظرفیت برق اصلی )منبع تغذیه(، 
باعث  زیاد شدن جریان  و  ولتاژ  زیاد  بسیار  کاهش 

می شود کمپرسور اورلود کند.
4   خرابی خازن یا اتصال نامناسب ترمینال.

1   انتخاب محل مناسب یونیت داخلی و باز کردن مسیر 
جریان هوای ایجاد شرایط مناسب برای یونیت خارجی.

2   علت تغییرات ولتاژ زیاد بررسی شود.

3   ایجاد ظرفیت مناسب برای برق اصلی و علت کاهش 
ولتاژ و افزایش جریان بررسی شود

4   تعویض خازن و اتصال دقیق سیم ها در ترمینال.

هنگام  در  غیرعادی  صدای 
کارکردن کولر

1   نصب نامناسب فن اواپراتور.
2   برخورد لوله ها به یکدیگر.

نادرست حلقه  لوله کشی و موتور، محل  3   ارتعاش 
لرزه گیر پالستیکی.

شدن  عوض  اثر  در  کمپرسور  معکوس  4   کارکرد 
اتصال دو سیم به صورت تصادفی.

5   بروز سر و صدا از یونیت خارجی.

1   تنظیم و نصب دوباره فن.
2   تنظیم آنها.

3   کنترل لرزه گیرها و تنظیم آنها.
4   اصالح سیم کشی.

5   کمپرسور و لوله ها با عایق پنبه ای پیچیده شوند.
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برای کولرهای اسپلیت نشانه های زیر دلیل بر عملکرد نادرست دستگاه نبوده و سیستم به طور طبیعی عمل می نماید.

توضیحاتعملکرد دستگاهرديف

وقتی سیستم در اولین زمان روشن می شود حالت اولیه با 1
چراغ چشمك زن نشان داده می شود.

دکمه زدن  با  چشمك زن  چراغ  و  است  روشن   دستگاه 
ON / OFF کولر متوقف می گردد.

2
قرار  مدار  در  کمپرسور  )گرمایش(  سرمایش  حالت  در 
حالت  برای  )پایین تر  باالتر  اتاق  دمای  زیرا  نمی گیرد 

گرمایش( از دمای تنظیمی ترموستات می باشد.

وقتی پس از 3 دقیقه کمپرسور می خواهد در مدار قرار گیرد 
دقیقه ای  زمانی سه  تأخیر  یك  از  پس  و  نبوده  آن  امکان 
برای  را  اتاق دما  با گردش هوای داخل  فن یونیت داخلی 

عملکرد آن تنظیم می نماید.

در حالت Dry یا Auto سرعت فن تغییر نمی کند.3
دارا  را  ممکن  مقدار  کمترین   Dry حالت  در  فن  سرعت 
در  خودکار  به طور  و  بوده  دور   5 فن  همچنین  می باشد. 

حالت Auto قرار می گیرد.

خارج 4 مدار  از   Dry حالت  در  خودکار  به طور  کمپرسور 
می گردد.

بسته به دما و رطوبت داخل اتاق عملکرد کمپرسور به طور 
خودکار Dry تحت کنترل قرار می گیرد.

مبنای 5 بر  نمی تواند  کولر  اما  است  روشن  دستگاه  تایمر 
آن عمل کند.

تایمر فعال می باشد اما یونیت در موقعیت استارت نمی باشد 
با لغو کردن حالت تایمر، دستگاه به کار طبیعی خود ادامه 

خواهد داد.

کمپرسور و فن یونیت داخلی متناوباً در حالت گرمایش از 6
مدار خارج می گردند.

ترموستات  تنظیمی  دمای  از  اتاق  دمای  که  صورتی  در 
از  کمپرسور  و  فن  کمپرسور،  محافظت  برای  شود  بیشتر 

مدار خارج می گردند.

روش های تست عملكرد اجزا و قطعات کولرهای گازی

 Thermistor تست سنسور 
سنسورهای کولرگازی از لحاظ کارکرد و مقاومت دارای دو مدل 103AT-1 و 204CT می باشند. مقاومت 

این سنسورها در دمای 25 درجه سلسیوس به شرح زیر است: 

103 AT-1  =  10   KΩ

204 CT  =  200   KΩ
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پودمان دوم: نصب و راه اندازی کولرگازی اسپلیت

تست سنسور دماکارکارگاهی
دستورکار: 

1 سنسور را از برد جدا کنید.

2  توسط آوومتر مقاومت پایه های سنسور را اندازه گیری 

کنید. )پایه 1 و 2 برای سنسور محیطی و پایه های 3 
و 4 برای سنسور پایپ(

3  مقاومت به دست آمده را با توجه به دمای محیط در جدول مقاومت/ دما )کتاب همراه هنرجو( پیدا 

کنید. در صورت صحیح بودن مقاومت بر اساس دمای محیط در جدول، سنسور سالم است.
به روش سرد و گرم نمودن صحیح نمی باشد، زیرا در صورت تغییر  به ذکر است تست سنسور  * الزم 

مقاومت سنسور، خرابی آن مشخص نمی گردد.

Ω V

_+
Multi Tester

بود، سوکت  به جدول مقاومت/ دما )کتاب همراه هنرجو( مناسب  با توجه  در صورتی که مقاومت سنسور 
سنسور را در محل خود بر روی برد قرار دهید. پس از روشن نمودن دستگاه، توسط ولت متر، ولتاژ پایه های 

سنسور را اندازه گیری نمایید. ولتاژ باید در حدود 5   / 4 الی 5 ولت باشد.

ROOM-TEMP

ROOM-TEMP

EVA-TEMP

SENSOR
SEPARATION

6 
. 8

K
.F

.C
.1

W

330.J.O.1W

50V.100nF 

50V.100nF 

330.J.O.1W

6.
8K

.F
.C

.1
W

R
40

1

R
40

2

R403

R404

C401

CND

CN4.5

CN4.5

1

2

3

4 C402

VCC

YELLOW

SMW200-04.NTR

تجهیزات

تعدادنام وسیله

1 دستگاهآوومتر انبری



124

 )Capacitor( تست خازن 
الکتریسیته را درخود ذخیره می کند و ظرفیت آن  انرژی  همان طور که می دانید خازن وسیله ای است که 

بر حسب µF سنجیده می شود.

روش های تست خازن
1  با استفاده از خازن سنج )شکل 19( امکان سنجش دقیق ظرفیت خازن امکان پذیر 

می باشد. 
2  تست ظاهری، چنانچه روی خازن اثرات برآمدگی یا تیرگی دیده شود دلیل 

بر خراب بودن آن می باشد. 
3  استفاده از »  آوومتر عقربه ای« است. ابتدا خازن را دشارژ کنید. با وصل کردن 

دو سر سیم های اهم متر به دو سر خازن، چنانچه عقربه به سرعت تا انتها 
رفته و دوباره به آرامی تا وسط صفحه برگشته و از آنجا به کندی به جای 
اول خود برگردد در این صورت خازن سالم و در غیر این صورت معیوب است.

4 تست با استفاده از آوومتر مطابق با جدول صفحه بعد:

در تصویر روبه رو مشخصات خازن را در جدول وارد کنید.کار کالسی

تلرانسفرکانسولتاژظرفیت

شکل 19ـ شماره خازن سنج
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پودمان دوم: نصب و راه اندازی کولرگازی اسپلیت

Ω V

_+
Multi Tester

نتیجه
رنج اندازه گیری

تست کانکتور )سیم ها(

)+()-(قابل قبولمعیوب

ـ 270 اهم0 اهم  330x10ba

ـ 3 اهمبی نهایت  3 /  6x1dc

کارکارگاهی
تست خازن

نیاز برای تست خازن را در جدول  تجهیزات مورد 
روبه رو وارد و به هنرآموز مربوطه ارائه دهید سپس 

تست یك عدد خازن را انجام دهید.
دستورکار:

دستگاه  خازن  عدد  یك  شد  گفته  که  آنچه  برابر 
کولرگازی را پس ازتست، از سالم بودن آن اطمینان 

حاصل کنید.

تجهیزاتمواد مصرفی

تعدادنام وسیلهمقدارنام وسیله

)Step Motor( تست موتور دمپر 
موتور دمپر کولرهای گازی در دو مدل پنج سیم و شش سیم می باشند که روش تست هر کدام به صورت زیر 

است:
1 کانکتور موتور دمپر را جدا کنید.

2 توسط اهم متر و با توجه به جدول، سیم های موتور دمپر را نیز چك کنید.

FAN   a

HERM   b O (COMMON)   c

تست خازن با استفاده از آوومتر
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Ω V

_+
Multi Tester

PINK
RED

YELLOW
ORANGE

BLUE

 تست استپ موتور شش سیم 

تست کانکتور )سیم ها(نتیجه

قابل قبول )اهم(معیوب
)-()+(

بی نهایت

330 ـ270

ـ 270   330

330  ـ270

ـ 270  330

قرمزصورتی
قرمزآبی

قرمزنارنجی
قرمززرد

660   ـ540

660   ـ540

660   ـ540

زردنارنجی
زردآبی

زردصورتی

تست کانکتور )سیم ها(نتیجه

)+()-(قابل قبول )اهم(معیوب

580  ـ480بی نهایت

قرمزصورتی
قرمزنارنجی

نارنجیصورتی 
قهوه ایزرد
قهوه ایآبی
زردآبی

Ω V

_+
Multi Tester

PINK
RED

YELLOW
ORANGE

BLUE

BROWN

 تست استپ موتور پنج سیم 
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پودمان دوم: نصب و راه اندازی کولرگازی اسپلیت

 تست ترانسفورماتور 
ترانس هایی که برای کولرهای گازی به کار برده می شوند 
از نوع کاهنده بوده و ولتاژ خروجی را به 9 و 12 ولت 

می رسانند.
برای تست ترانس ها هم می توان از تست ولتاژ استفاده 

نمود و هم می توان از تست اهم استفاده نمود.

کارکارگاهی
تست موتوردمپر

برای تست خازن را در جدول  نیاز  تجهیزات مورد 
روبه رو وارد و به هنرآموز مربوطه ارائه دهید سپس 

تست یك عدد موتور دمپر را انجام دهید.

دستورکار:
برابر آنچه گفته شد مراحل تست یك دستگاه موتور 
انجام دهید و نتیجه را در قالب جدول به  دمپر را 

هنرآموز خود ارائه دهید.

تجهیزاتمواد مصرفی

تعدادنام وسیلهمقدارنام وسیله

شکل ترانس کولرگازی

تست ولتاژ خروجی 
برای تست ولتاژ خروجی، کابل ورودی ترانس باید در محل خود بر روی برد متصل باشد یعنی برق با ولتاژ 
220 ولت به ترانس وارد شود. کابل یا کانکتور خروجی ترانس را از برد جدا کنید، ولتاژ خروجی را اندازه 
بگیرید، در صورتی که عدد نشان داده شده با عدد خروجی درج شده بر روی بدنه ترانس برابر بود، ترانس 

سالم است.
تست مقاومت اهمی 

ابتدا کابل های ترانس را از برد جدا نمایید و مطابق با جدول صفحه بعد آن را تست نمایید.

a
b c

d

Multi Tester
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نتیجه
رنج اندازه گیری

تست کانکتور )سیم ها(

)+()-(قابل قبول )اهم(معیوب

130x10ba ـ 0100 اهم

7x1dc  / 7 ـ 3 /6بی نهایت

 تست موتور فن خارجی 
تست موتور فن های خارجی در دو مدل معمولی و اینورتر به شرح زیر است:

تست موتور فن خارجی AC: برای تست موتور فن، اهم متر را بر روی رنج X10 قرار می دهیم و مقاومت 
سیم پیچ های Start و Running را به شرح جدول زیر اندازه گیری می نماییم:

AC تست موتور فن خارجی

کارکارگاهی
تست ترانسفورماتور

نیاز برای تست خازن را در جدول  تجهیزات مورد 
روبه رو وارد و به هنرآموز مربوطه ارائه دهید سپس 

تست یك عدد موتور دمپر را انجام دهید.

دستورکار:
ترانسفورماتور  دستگاه  یك  باال  توضیحات  برابر 
کولرگازی را تست نمایید و نتیجه را در قالب جدول 

به هنرآموز خود ارائه دهید.

تجهیزات

تعدادنام وسیله

نکته ايمنی
حتماً در هنگام کار از تجهیزات ایمنی برق استفاده کنید.

Ω V

_+
Multi Tester

RED

YELLOW

BLACK

YELLOW
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پودمان دوم: نصب و راه اندازی کولرگازی اسپلیت

نتیجه
رنج اندازه گیری

تست کانکتور )سیم ها(
شرح تست

)+()-(قابل قبول )اهم(معیوب

بی نهایت یا 0 اهم
ـ 230  350x10b سیم زردa سیم مشکیRUNING سیم پیچ اصلی

ـ 100  150x10c سیم قرمزa سیم مشکی SUB سیم پیچ استارت

 BLDC تست عملکرد الکتريکی موتور فن 
تست زیر برای تمامی موتور فن های BLDC با کانکتور موتور فن BLDC شش پین می باشد.

1  دستگاه را روشن کنید. در صورتی که موتور فن از ابتدا کار نکرد کابل موتور فن را از برد اصلی جدا کنیدو 

مقاومت پایه های 5 و 6 را روی کانکتور کابل موتور فن تست کنید. در صورت وجود اتصال کوتاه موتور 
فن معیوب است. آن را تعویض کنید.

2  در صورتی که بعد از روشن کردن دستگاه موتور فن شروع به کار کرد دستگاه را خاموش و کانکتور موتور 

فن را از برد اصلی جدا کنید و دستگاه را روشن کنید. ولتاژ پایه های 1 و 3 کانکتور موتور فن روی برد 
اصلی را اندازه گیری کنید. ولتاژ باید بین 280 الی 310 ولت DC باشد. در صورت صحیح نبودن ولتاژ 

برد اصلی را تعویض کنید.
3  دستگاه را روشن نموده و کابل موتور فن را به برد وصل نمایید. ولتاژ بین پایه 3 و 4 کانکتور موتور فن 

 .)DC با تلرانس 1 باشد. )13/5 الی 5 /16 ولت DC روی برد اصلی را اندازه گیری کنید. ولتاژ باید 15 ولت
در صورت صحیح نبودن ولتاژ برد اصلی معیوب است. 

 DC 4  ولتاژ بین پایه 3 و 5 کانکتور موتور فن روی برد اصلی را اندازه گیری کنید. ولتاژ باید 1 الی 5 ولت

باشد. در صورت صحیح نبودن ولتاژ برد اصلی معیوب است.
 DC 5  ولتاژ بین پایه 3 و 6 کانکتور موتور فن روی برد اصلی را اندازه گیری کنید. ولتاژ باید 8 الی 9 ولت

باشد. در صورت صحیح نبودن ولتاژ برد اصلی را تعویض کنید.

 BLDC تست عملکرد مکانیکی موتور فن 
شفت موتور فن را توسط دست بچرخانید. در صورتی که شفت به راحتی بچرخد موتور فن سالم است، در 

غیر این صورت:
 شفت قفل کرده است.

 مدار داخلی موتور قطع شده است.
 سیم پیچ موتور قطع شده است.

تست موتور فن داخلی AC: در صورتی که اتصال کانکتور موتور فن روی برد درست بوده باشد ولتاژ پایه 3 
و پایه 5 کانکتور مربوط به موتور فن بر روی برد را تست کنید. ولتاژ نرمال 180 ولت AC است. در صورتی 
که 180 ولت وجود داشته باشد و موتور راه اندازی نگردد موتور فن معیوب است و اگر ولتاژ وجود نداشت، 

برد داخلی معیوب است.

1

Brushless DC motor ـ1
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 تست اورلود 
 )External Overload و  Internal Overload( کمپرسورهای روتاری از نظر اورلود به دو نوع داخلی و خارجی
تقسیم می شوند. قطعه اورلود برای حفاظت سیم پیچ کمپرسور در زمانی که کمپرسور جریان بیش از حد از شبکه 

دریافت می کند نصب می گردد.
در مواردی که اورلود از نوع داخلی است، این قطعه در درون پوسته کمپرسور نصب می گردد. در هر دو صورت 

اورلود در مسیر سیم پیچ مشترك یا COM قرار می گیرد.

کارکارگاهی
آزمايش موتور فن داخلی و خارجی

و  وارد  روبه رو  جدول  در  را  نیاز  مورد  تجهیزات 
یك  تست  سپس  نمایید  ارائه  مربوطه  هنرآموز  به 

دستگاه موتور فن داخلی و خارجی را انجام دهید.

دستور کار:
1  برابر آنچه که در باال گفته شد موتور فن داخلی 

و خارجی یك دستگاه کولرگازی را تست کنید.
2  جدولی آماده کنید و نتایج تست خود را در آن 

وارد نمایید و به هنرآموز خود ارائه دهید.

تجهیزات

تعدادنام وسیله

شکل 21ـ اورلود خارجی شکل 20ـ اورلود داخل سیم پیچ

آزمايش اورلود
دستور کار:

1  سلکتور مولتی متر را روی اهم قرار دهید.

2  دو سر سیم های رابط اهم متر را به ترمینال های 

خروجی اورلود وصل کنید.
3  در صورتی که عقربه اهم متر منحرف گردید احتمال 

سالم بودن اورلود وجود دارد.
4  در حالتی که دو سر سیم های اهم متر به ترمینال های اورلود متصل است بدنۀ اورلود را به وسیله هویه 

برگردد. بی نهایت  روی عدد  بر  اهم متر  عقربه ای  و  قطع شده  باید  اورلود  کنتاکت های  حرارت دهید 

کارکارگاهی

تجهیزات

تعدادنام وسیله

یك دستگاهمولتی متر

یك عدداورلود

یك عددهویه
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بحث کالسی
را  سیم پیچ  داخل  اورلود  عملکرد  روبه رو   شکل  در 

بررسی و نتیجه را به کالس ارائه دهید.

S

C

R

S

C

R

COMPRESSOR

تست کمپرسور

تست کمپرسور، به سه روش زیر انجام می شود:
1 تست سیم پیچ

2 تست )صدا(1

3 تست کارکرد )فشار(

تست سیم پیچ
برای تست سیم پیچ های کمپرسور به روش زیر عمل کنید: 

سر سیم های کمپرسور را جدا نمایید و کانکتورها را از روغن پاك کنید. کانکتورها را توسط اهم متر دو به دو 
چك کنید. کانکتورهای R و S بیشترین اهم را دارند. در صورتی که در تست، هر کدام از سیم پیچ ها قطع 
با دیگر   COM یا  ارتباط کانکتور مشترك  اورلود کند  بود کمپرسور معیوب است. در زمانی که کمپرسور 
کانکتورها قطع است )اورلود داخل سیم پیچ( در این صورت بدنه کمپرسور را خنك کنید و مجدداً میزان اهم 

را چك کنید.
در صورتی که مقاومت کانکتورها صحیح بود کانکتورها را یك به یك با بدنه کمپرسور توسط آوومتر چك 
نمایید. یك سر فیش اهم متر را یك به یك به هر کدام از کانکتورهای S ـ  R ـ C  بزنید و سر دیگر را به بدنه 
موتور تماس دهید. در صورتی که ارتباطی برقرار گردد نشان دهنده خرابی کمپرسور و سیم پیچ آن می باشد. 
الزم به ذکر است که سیم پیچ R ـ C سیم پیچ اصلی یا Main سیم پیچ S  ـC سیم پیچ کمکی یا SUB می باشد.

HAMMERING ـ1
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جدول نتیجه تست سیم پیچ

وضعیت موتورتست دومنتیجه
رديف مقاومت سیم پیچ

تست SUBMAIN

تستسیم پیچ سالم است
HAMMERING

A ـOKOK1سیم پیچ سالم است

سیم پیچ نسوخته اما طبیعی نیست

سیم پیچ نسوخته اما طبیعی تعویض کمپرسور
نیست

NGOK1ـ B

تست
HAMMERING

سیم پیچ نسوخته اما طبیعی 
نیست

OKNG1ـ C

D ـNGOK1سیم پیچ کمکی سوخته استتعویض کمپرسور

تست
HAMMERING

اصلی  است سیم پیچ  ممکن 
سوخته باشد

OKNG1ـ E

OK یا سیم پیچ ها سوخته اندتعویض کمپرسور
NG

OK یا 
NG

F ـ1

 )Check Valve( تست شیر يك طرفه 
شیر یك طرفه در دستگاه های سرد و گرم برای اضافه نمودن طول لوله مویین در حالت گرمایش استفاده می شود.
در حالت گرمایش مبرد پس از عبور از لوله مویین وارد شیر یك طرفه می شود. توپی موجود در شیر موجب 
مسدود شدن مسیر می شود و موجب عبور مبرد از لوله مویین اضافه برای کاهش بیشتر دما و فشار می گردد.

شکل 23ـ عملکرد شیر يك طرفه در حالت سرمايششکل 22ـ عملکرد شیر يك طرفه در حالت گرمايش

بحث کالسی
عملکرد سیکل تبرید در شکل های 22 و 23 را بررسی و نتیجه را به کالس ارائه نمایید.
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تست شیر چهار طرفه 
در حالت گرمایش، شیر برقی مسیر دستگاه حرکت مبرد را معکوس می کند. به صورتی که گاز خروجی از 
کمپرسور به جای کندانسر وارد اواپراتور می شود و بعد از تبادل گرما با هوای داخل محیط، مبرد وارد لوله 

مویی شده و پس از عبور از کندانسر مجدداً وارد کمپرسور می گردد.
ابتدا برد فرمان به شیر برقی می دهد و  در حالت گرمایش، زمانی که دستگاه توسط کاربر روشن می شود 
بوبین که توسط برق 220 ولت تغدیه می شود به صورت مغناطیسی عمل نموده و موجب حرکت سیلندر 

شیر می شود. در این زمان سیکل معکوس می شود. سپس کمپرسور و موتور فن خارجی وارد مدار می شود.
در حالت گرمایش، موتور فن داخلی برای عدم تبادل هوای سرد محیط در ابتدای روشن کردن دستگاه وارد 
مدار نمی شود و تنها زمانی موتور فن و پروانه فن داخلی کار می کنند که سنسور لوله اواپراتور با سنس دمای 

گاز داغ ورودی فرمان دهد. در این حالت موتور فن داخلی شروع به کار می کند.
در حالت گرمایش به علت سرمای هوای محیط یونیت 
خارجی و همچنین ورود مایع سرد به کندانسر، بدنه 
کندانسر یخ می زند. در این حالت موتور فن داخلی و 
خارجی قطع می شود و دستگاه وارد حالت دیفراست 
)یخ زدایی( می گردد. با معکوس شدن شیر برقی، گاز 
داغ وارد کندانسر می شود. )در این حالت تنها کمپرسور 

کار می کند(
هوای  دمای  به  بستگی  دیفراست  حالت  زمان  طول 
بیرون ندارد. در صورتی که دمای هوای بیرون سردتر 
صورت  در  می شود  بیشتر  دیفراست  دوره های  باشد 
کمبود گاز نیز حالت دیفراست سریع تر اتفاق می افتد.

 حالت گرمايش حالت سرمايش

کندانسر

کمپرسور
اواپراتور

2 1

A

D
B C

4 Way V/V
3

COMP

CONDERSER

EVAPORATOR

HEAT

HEAT

2
1

A

D
B C

4 Way V/V

3

COMP

CONDERSER

EVAPORATOR

HEAT

HEAT



134

برابر جدول بررسی های دوره ای کولرهای گازی باید در طی سال انجام گیرد:
جدول بررسی های دوره ای کولرگازی

سالی يكهر 4 ماههر 3 ماههر 2 هفتهشرح نوع 

فیلترهوا را تمیز کنیدواحد داخلی 

فیلتر زیستی را تمیز کنیدواحد داخلی 

 فیلتر بوگیر را تعویض کنیدواحد داخلی 

کفه تخلیه میعانات را تمیز کنیدواحد داخلی 

مبدل گرما را کامالً تمیز کنیدواحد داخلی 

لوله تخلیه میعانات را تمیز کنیدواحد داخلی 

باتری های دستگاه کنترل از راه دور را تعویض کنیدواحد داخلی 

مبدل گرمایی تعبیه شده درقسمت بیرونی دستگاه را تمیز کنید واحد خارجی 

مبدل گرمایی تعبیه شده در قسمت داخل دستگاه را تمیز کنیدواحد خارجی 

قطعات برقی را با هوا تمیز کنیدواحد خارجی 

بررسی و تأیید کنید که کلیه قطعات برقی محکم بسته شده اندواحد خارجی 

فن را تمیز کنیدواحد خارجی 

بررسی و تأیید کنید که کلیه قطعات فن محکم بسته شده اندواحد خارجی 

کفه تخلیه میعانات را تمیز کنیدواحد خارجی 

سرویس ساالنه کولرهای گازی

بحث کالسی
به نظرشما سرویس ساالنه کولر چه ضرورتی دارد؟
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 شست وشوی پنل داخلی کولرگازی

مراحل زیر سرویس پنل داخلی را نشان می دهد:

1 قطع برق دستگاه

2 بازکردن قاب دستگاه و خارج کردن سنسور

3 شستن کویل با آب وکف

 امانت در کار و شغل 
کاربرد »   امانت« در زندگی عرفی و زندگی شغلی مفهومی بسیار وسیع تر دارد. به عنوان مثال در قرض و اجاره 
کردن امانت داری مطرح است؛ مستأجری که جایی را اجاره می کند، باید احساس مسئولیت داشته باشد و در 

صورت عدم امانت داری، باید مسئولیت اخالقی، مدنی و کیفری آن را به عهده گیرد.
مثال  برای  داریم.  نگه  خود  نزد  امانت  به  را  کاالهایی  می شویم  مجبور  گاهی  نیز  کار  و  کسب  هنگام  در 
مسئول حفظ و نگهداری از انبار یك شرکت و یا کارخانه هستیم. اما برخی پرسنل از اموال انبار سوءاستفاده 
با آنها به شمار می آید. حتی اگر  می کنند. در این صورت سکوت ما به منزلۀ خیانت در امانت و همکاری 

سوءاستفاده کنندگان از مدیران خود کارخانه باشند.

4

1 2

3
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ارزشیابی شايستگی نصب و راه اندازی کولرهای اسپلیت

شرح کار:
تعیین محل نصب

آماده سازی محل نصب
نصب واحد داخلی و واحد خارجی

راه اندازی دستگاه
عیب یابی و رفع عیب

آموزش مشتری

استاندارد عملکرد:
نصب و راه اندازی یك دستگاه کولر گازی اسپلیت با واحد داخلی و خارجی برابر اصول فنی و ایمنی

شاخص ها:
ـ تعیین محل نصب برابر راهنمای شرکت سازنده

ـ نصب دستگاه )یونیت داخل و خارج( برابر راهنمای شرکت سازنده
ـ راه اندازی و آموزش دستگاه  طبق راهنمای شرکت سازنده

ـ عیب یابی و تعویض قطعات طبق جدول عیب یابی
شرايط انجام کار:

کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد 8×12 متر داراي تهویه کافي، محلی برای نصب و استقرار یونیت های داخلی و خارجی
زمان: 8 ساعت

ابزار و تجهیزات:
دستگاه ریکاوری ـ پمپ وکیوم ـ نشت یاب الکترونیك ـ آوومتر ـ مانیفولد گیج ـ ترازو ـ مجموعه جوش نقره ـ کپسول گاز مبرد ـ دریل ـ پیچ و مهره ـ رول  پالك ـ 

فازمترـ  مترـ تراز

معیار شايستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کاررديف

1تعیین ظرفیت و محل نصب1

1آماده سازی محل نصب واحد داخلی و واحد خارجی2

2نصب واحد داخلی و واحد خارجی3

2راه اندازی و تنظیم دستگاه4

2عیب یابی و رفع عیب5

1آموزش مشتری6

شايستگی های غیرفني، ايمني، بهداشت، توجهات زيست محیطي و نگرش:
1ـ دقت و امانت در کار

2ـ به کارگیری لباس کار، عینك، دستکش و کفش ایمني
3ـ رعایت اصول ایمنی فردی و دستگاه 

4ـ توصیه و تأکید بر مجموعه ای از رفتارهای اخالقی و عملکردی ـ تعالی فردی

2

میانگین نمرات

*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.


