
هلب

 هنوگره ظاحل زا یمشچ تروص هب ار روسرپمک 
 رییغت ، روسرپمک یور کرت دوجو ، یگتسکش
 دوجو ) چالک نتخوس زا یشان ( چالک یور گنر
 زره ، درگزره و یلوپ یور یگمرفد هنوگره
 پاپوس ندرک لمع و اه هلول لاصتا لحم یگدش
.دیئامن لرتنک و یسررب  نانیمطا

تاداریا ایآ
 رد یرهاظ ظاحل زا هدش هتفگ

هدش هدهاشم روسرپمک
؟ تسا

ریخ.دییامن ضیوعت ار روسرپمک ریخ

ریخ

هلب

هلب

 نآ یگمرفدو اه هرپ ندوب زیمت ظاحل زا ار روسنادنک
.دییامن لرتنکو یسررب یمشچ تروص هب

یاه هرپ ایآ
 هب ترارح لاقتنا و هدوب زیمت روسنادنک

؟دوش یم ماجنا یتسرد

ایآ
 ای اه هلول و اه هرپ ندرک زیمت زا دعب

مرگ داب رلوک ، روسرپمک ضیوعت
؟ دنز یم 

ایآ
 داب رلوک ، ریگ تبوطر  ضیوعت زا دعب

؟ دنز یم مرگ

ریخ

هلب

 ود ظاحل زا رلوک ندرک راک ماگنه رد ار ریگ تبوطر 
 همین و مرگ ییالاب همین ینعی  طسو زا ندش امد
.دییامن لرتنکو یسررب درس ینیئاپ

ایآ
 هدهاشمریگ تبوطر رد روکذم داریا 

 ؟ددرگ یم

 ضیوعت ار ریگ تبوطر  و  جراخ متسیس زا ار زاگ
 شوپ رد ندروآ رد زا دعب تسا رکذ هب مزال( .دییامن
 رد رلوک متسیس طوبرم تاعطق هقیقد 5 زا شیب دیابن
 عابشا و هتشاد تبوطر اوه اریز دریگ رارق اوه ترواجم
 و  بصن ار دیدج ریگ تبوطر سپس ) ددرگ یم
 1 هرامش لودج اب قباطم و دییامن مویکو ار متسیس
.دییامن ژراش بسانم زاگ اب ار متسیس

هلب

ایآ
ملاس هطوبرم یاه زویف

؟ دنشاب یم
ریخ

ایآ
 کنخ داب رلوک اهزویف ضیوعت زا دعب

؟ دنز یم

 راک زا دعب زویف ندنام ملاس تیعضو یسررب
عوبطم هیوهت متسیس ندرک

ریخ

 یگدننک کنخ جیردت هب سپس هدوبن بسانم درکراک یادتبا رد یگدننک کنخ ایآ
؟ دنک یم ادیپ شیازفا

)A-6( روتارپاوا و طاسبنا ریش یسررب)A-5( ریگ تبوطر یسررب)A-4( روسنادنک یسررب

 .دنز یم مرگ داب رلوک

)A-7( رلوک روسرپمک یسررب

؟ دوش یم درس و مرگ یبوانت تروصب رلوک داب ایآ؟ دنک یم ادیپ شهاک جیردت هب و تسا بسانم هیلوا یگدننک کنخ ایآ

(B)یکیرتکلا متسیس (A)عوبطم هیوهت متسیس

 دوجو تروص ردو هدومن زیمت ار روسنادنک
.دییامن ضیوعت ارنآ یگمرفد

ریخ

هلب

 ضیوعت ملاس یاهزویف اب ار بویعم یاه زویف
 .دییامن

)B-1( اه زویف یسررب

ایآ
 هیوهت متسیس ندرک راک زا دعب

ًاددجم اهزویف عوبطم
؟ دزوس یم

هلب

هلب

 ود هک تروص نیا هب A/C دیلک درکلمع یسررب
 دیلک هیاپ ود هب ار رتم یتلوم رزیب یاه میس رس
 دیهد رارق  ON تلاح رد ار دیلک و هدرک لصتم
 و هدش هدینش بیب یادص یتسیاب تلاح نیا رد
 ادص  OFF تلاح رد دیلک نداد رارق تروص رد
.ددرگ عطق

ایآ
 لمع یتسردب A/C دیلک

 ؟ دنک یم
ریخ

ایآ
 داب رلوک AC دیلک ضیوعت زا دعب

؟ دنز یم کنخ
ریخ

 اددجم و هدرک ضیوعت ار AC دیلک
.دیئامن یسررب ار رلوک درکلمع

)A/C )B-2 دیلک یسررب

هلب

هلب

 A/C هلر زا یجورخ 12v قرب دوجو یسررب
 تبثم میس هک تروص نیا هب رتم تلو طسوت
 لصتم روسرپمک هلر یجورخ هب ار رتم تلو
.دییامن لصو هندب هب ار یفنم میس و هدرک

زا دعب ایآ
 دیلک و AC دیلک ندومن لاعف

 قرب و هدرک لمع A/C هلر روتکلس
 هدهاشم تلو 12
؟  ددرگ یم

ریخ

ایآ
 داب رلوک ، بویعم هلر ضیوعت زا دعب

؟ دنز یم کنخ
.دیئامن ضیوعت ار بویعم هلر

)B-3( )روسنادنک نف هلر ورلوک روسرپمک هلر ، A/C  هلر (  ولق هس هلر یسررب

ریخ هلب

زا دعب ایآ
 یروتکلس دیلک و A/C دیلک  ندز

 لماک تروص هب روسرپمک ، چالک
؟دنک یم لمع

 و هدروآ نوریب ار روسرپمک قرب تکوس ادتبا
 تکوس رد v12 قرب دوجو رتمتلو طسوت
.دییامن لرتنکو یسررب ار رلوک روسرپمک

)B-5( روسرپمک چالک درکلمع یسررب

هلب

میس هتسد ایآ
 یلاصتا یاراد رلوک متسیس هب طوبرم

یشک میس رد یعطق ای
؟ دشاب یم

ریخ

)B-6( رلوک هب طوبرم یاه میس هتسد یسررب

ریخ

 .دش بیع عفر

.دییامن هعجارم (A-6) هلحرم هب.دییامن هعجارم (A-5) هلحرم هب

 .دش بیع عفر

ایآ
 داب رلوک ،  طاسبنا ریش ضیوعت زا دعب

کنخ
؟ دنز یم

ریخ

هلب

 راشف یاهریش هب ار دلوفینم جیگ یرس ادتبا
 ار رلوک سپس هدومن لصتم نییاپ راشفو الاب

 یسررب ار اه جیگ راشف نازیمو شوماخ
 .دییامن

 ایآ
 HP راشفرلوک ندوب نشور تلاح رد

 دح زا رت نیئاپ LP راشف و درادناتسا دح زا رتالاب
 ندومن شوماخ زا سپ هلصاف البو هدوب درادناتسا

 ناسکی  LP و HP راشف  رلوک
 ؟ددرگ یمن

 ضیوعت تسیاب یم و هدوب بویعم طاسبنا ریش
.ددرگ

ریخ

هلب

.دییامن هعجارم (A-7) هلحرم هب

 .دش بیع عفر

ایآ
 مرگ داب رلوک روسرپمک ضیوعت زا دعب

؟ دنز یم

هلب

 .دش بیع عفر

 جیگ بصن زا سپ هدومن نشور ار رلوک ادتبا
 ار LP و HP زاگ راشف تیعضو دلوفینم
.دییامن لرتنک و یسررب

HPزاگراشف ایآ

 زا رتمک LP راشف و درادناتسا دح زا رتمک
 شوماخ زا دعب و دشاب یم درادناتسا دح

ناسکی اه راشف تعرس هب ندرک
؟ دوش یم

  و ضیوعت یتسیاب و هدوب بویعم روسرپمک
. ددرگ ژراش اددجم متسیس

 طسوت ارنآ یلوپو روسرپمک چالک نیب هلصاف 
 2 هرامش لودج و 4 هرامش لکش قباطم رلیف

  .دییامن لرتنک

  و ضیوعت یتسیاب و هدوب بویعم روسرپمک
. ددرگ ژراش اددجم متسیس

هلب

ریخ
ایآ

 داب رلوک ، روسرپمک ضیوعت زا دعب
؟ دنز یم مرگ

ریخ

نازیم ایآ
چالک و یلوپ نیب هلصاف
2 هرامش لودج قباطم

؟ دشاب یم

هلب

ریخ

ایآ
 داب رلوک ، روسرپمک ضیوعت زا دعب

؟ دنز یم مرگ
هلب

 .دش بیع عفر

 بوانتم تروص هب AC دیلک ندومن لاعف اب
 ار روسرپمک یلوپ اب چالک ندش ریگرد هوحن
.دییامن لرتنکو یسررب

ایآ
هب یلوپ اب روسرپمک چالک

 ریگرد لماک روط
؟ دوش یم

هلب

ریخ

.دییامن هعجارم (B-2) هلحرم هب

هلب

ریخ .دش بیع عفر

هلب

.دییامن هعجارم (B-3) هلحرم هب

 .دش بیع عفر

 .دش بیع عفر

.دییامن هعجارم(B-6)  هلحرم هب

ریخ

 یتسیاب و تسا هتخوس روسرپمک چالک 
.ددرگ ضیوعت روسرپمک

هلب
ایآ

 داب رلوک ، روسرپمک ضیوعت زا دعب
؟ دنز یم کنخ

ریخ

هلب

 .دش بیع عفر

.دیئامن ضیوعت لماک تروصب ار میس هتسد

ایآ
 داب رلوک ، میس هتسد ضیوعت زا دعب

؟ دنز یم مرگ

 .دش بیع عفر

هلب.دیهد ماجنا تقد اب ار یبای بیع لحارم

هلب

ریخریخ

هلبهلب

 ار )B-5(و)B-4(و)A-7(و)A-6(و)A-5(و)A-4(و)A-3(و)A-2( لحارم
. ددرگ یسررب

 ار )B-5(و)B-4(و)A-7(و)A-6(و)A-5(و)A-4(و)A-3(و)A-2( لحارم
. ددرگ یسررب

. ددرگ یسررب )A-6(و)A-5(و)A-3(لحارم

؟  دنز یم مرگ داب طیارش یمامت ردرلوک ایآ

.دوش یسررب )B-4( ات )A-1( لحارم

هلب

ریخ

 یرپمآ 15 و ) Fan ( نف یرپمآ 40 زویف 
(Blower) تروص هب ار زویف هبعج لخاد 

 لرتنک و یسررب یگتخوس ظاحل زا یمشچ
)5 هرامش لکش( .دییامن

ایآ
 رد حیحص تروصب روسرپمک همست

 تفس و هتفرگ رارق دوخ یاج
 ؟ دشاب یم

 یاج رد حیحص تروصب ار روسرپمک همست
 هب مادقا سپس ، دینک تفس و هداد رارق دوخ
.دیئامن رلوک ندرک نشور

ریخ

)A-2( روسرپمک همست یسررب

ایآ
، همست ندومن تفس زا دعب

مرگ داب رلوک
 ؟ دنز یم

 .دش بیع عفر

هلب.دیورب (A-3) هلحرم هب

ریخ

 نیا هب رلوک همست ندوب تفس تیعضو یسررب
 و روسرپمک یلوپ نیب همست طسو رگا هک تروص
 راشف مرگ ولیک 10 یورین اب ار نک تفس همست
 یزاب رتمیلیم 10 یلا 8 نیب همست یتسیاب دیهد
 )2 هرامش لکش( . دنک

ریخ

ایآ
 تیعضو رد اه هچیرد تیعضو مرها

؟ دراد رارق  روکذم

 یاوه تیعضو رد ار اه هچیرد یدنب مرها
. دیهد رارق لخاد شدرگ رد درس

ایِآ
مرگ داب رلوک ، اه هچیرد میظنت زا دعب

؟ دنز یم

. دش بیع عفر

ریخ

 هب اه هچیرد یدنب مرها تیعضو یسررب
 تلاح رد اوه دورو تیعضو مرها هک یتروص
 امد لرتنک مرها و هدوب لخاد یاوه شدرگ
)1 هرامش لکش(. دشاب درس ًالماک تیعضو رد

)A-1(  اه هچیرد یدنب مرها تیعضو یسررب

هلب

.دیورب (A-2) هلحرم هب

هلب

هلب

 هب عوبطم هیوهت متسیس رد زاگ دوجو یسررب
 راشف و یوق راشف یاه یرس هک تروص نیا

 راشف یاه هلول یور ار دلوفینم جیگ  فیعض
 .دییامن بصن فیعض راشف و یوق

تلاح رد ایآ
 جیگ بصن زا دعب شوماخ روتوم
 تیعضو رییغت اه هبرقع ، دلوفینم

؟دنهد یم

)A-3( متسیس رد زاگ دوجو یسررب

ریخ

 ، یگدروخ کرت ، یگتسکش رثا رد یتشن دوجو یسررب
 ، روتارپاوا رد یگدید بیسآ و گنلیش ندش خاروس
 هب لصتم لصافم و روسرپک ، گنیروا زا یتشن ، روسنادنک
 رد یتشن دوجو یسررب تهج هک تروص نیا هب روسرپمک
 بای تشن ای Detector بای تشن زا ناوت یم متسیس

uv  هب یبای تشن یارب تسا رکذ هب مزال . دیئامن هدافتسا 
 و هدومن هدافتسا یبای تشن تهج اوه زا دیابن ناونع چیه
 .درک هدافتسا نژوردیه زاگ زا یتسیاب طقف

هلب

 رد دلوفینم جیگ طسوت زاگ راشف یسررب
 رد یتسیاب هک راشف مک و راشف رپ تلاح
 نیب راشف رپ تلاح رد نشور روتوم نامز

14-15 bar 2-1.5 راشف مک تلاح و bar 
.دشاب

 ایآ
 یور روکذم یاه راشف
 هدهاشم اه دلوفینم جیگ

؟ ددرگ یم

هلب ریخ

.دییامن هعجارم (A-4) هلحرم هب
: رگا لوا تلاح
 LP راشف و Bar 14 زا رتمک HP راشف
 .دشاب  Bar2 زا رتشیب

 ایآ
 شیامن ار لوا تلاح اه دلوفینم جیگ

؟ دهد یم
هلبریخ

.دییامن هعجارم (A-7) هلحرم هب

: رگا مود تلاح
 زین LP راشف و Bar 14 زا رتشیب HP راشف
 .دشاب   Bar2 زا رتشیب

 ایآ
 شیامن ار مود تلاح اه دلوفینم جیگ

؟ دهد یم
هلب ریخ

 ایآ
 یادتبا  زا رلوک ندرکراک ماگنه رد

 شوماخ هظحل ات راک هب عورش
رویسر یمشچ زا یبابح ، نآ  ندش

 هدهاشم ریگ تبوطر 
؟ ددرگ یم

 رویسر یمشچ یور زا بابح لیکشت هوحن
 یسررب یرهاظ تروص هب ار ریگ تبوطر
)3 هرامش لکش(.دییامن لرتنکو

ریخ

 دلوفینم جیگ یور زا دادعا ندناوخ هوحن
 یمن هربیلاک اه دلوفینم جیگ ای هدوبن تسرد
 یتسرد هب ادتبا زا ار یبای بیع لحارم دنشاب
. دیهد ماجنا

هلب

 و هدوب دایز متسیس رد دوجوم زاگ نازیم
 تروص هب زاگ،قیقد میظنت تهج هب یتسیاب
 قیرزت مزال نازیم هب سپس هدش هیلخت لماک
. ددرگ

 ایآ
 کنخ اب رلوک ، زاگ ددجم ژراش زا دعب

؟  دنز یم
ریخهلب

دییامن هعجارم (A-4) هلحرم هب .دش بیع عفر

:رگا موس تلاح
 هب رلوک ندرک شوماخ زا دعب LP و HP راشف
 .دنوش  ناسکی یدنک

 ایآ
 شیامن ار موس تلاح اه دلوفینم جیگ

؟ دهد یم
هلب ریخ

دییامن هعجارم (A-6) هلحرم هب

 ایآ
 یتشن یاراد عوبطم هیوهت متسیس

؟دشاب یم
هلبریخ

 ار یتشن لحم بای تشن هاگتسد هب هجوت اب
 زاین تروص رد و هدومن  فرط رب و صخشم
.دییامن ضیوعت ار بویعم هعطق

 ژراش 1 هرامش لودج قباطم ار عوبطم هیوهت متسیس
 . دیئامن زاگ
 زاگ زا یتسیاب رلوک متسیس یارب تسا رکذ هب مزال(

R134a دوش هدافتسا بوغرم(

 ایآ
 کنخ داب رلوک ، زاگ ژراش زا دعب

؟دنز یم

هلب

 .دش بیع عفر

دییامن هعجارم (A-4) هلحرم هبریخ

  تروص  نیا هب روسرپمک چالک شزغل یسررب
 تروص هب  A/C دیلک ندومن لاعف زا سپ هک
 یلوپ اب چالک بسانم ندش لپوک  یمشچ
 ار چالک و یلوپ نیب شزغل هنوگ ره مدعو
.دییامن لرتنک و یسررب

 ، اه هلر میس هتسد رد یعطق دوجو یسررب
 رلوک روسرپمک ، یروتکلس دیلک ، A/C دیلک
 پمال تست طسوت روتایدار و روسنادنک نف ،
 هب ار پمال تست رس کی هک تروص نیا هب
 یاه هیاپ هب ارنآ رگید رس و هدرک لصتم هندب

 یمیس هک یتروص رد  دییامن لصتم تکوس
 ای دشاب یفنم دهدب تبثم قرب تسیاب یم هک
. تسا هدرک یلاصتا میس نآ سکعلب

 ایآ
 شیامن ار مراهچ تلاح اه دلوفینم جیگ

؟ دهد یم

: رگا مراهچ تلاح
 رد LP و HP یاه دلوفینم جیگ یاه هبرقع
.دراد ناسون نشور رلوک نامز

هلبریخ

 و دشاب یم تبوطر یاراد عوبطم هیوهت متیس
 هدش هیلخت لماک تروص هب رلوک زاگ یتسیاب
 نآ زا دعب و ددرگ مویکو هقیقد 25 یلا 20 و
.دوش ژراش بسانم رلوک زاگ طسوت

 ایآ
 مرگ داب رلوک

؟ دنز یم

.دییامن هعجارم (A-4) هلحرم هب

 .دش بیع عفرریخهلب

ریخ

.دییامن هعجارم (B-1) هلحرم هب

هلب

ریخ

Blower زویف

Fan زویف

.دییامن هعجارم (B-4) هلحرم هب

 نف هلر زا یجورخ 12v قرب دوجو یسررب
 هک تروص نیا هب رتم تلو طسوت روسنادنک
 هلر یجورخ هب ار رتم تلو تبثم میس
 هب ار یفنم میس و هدرک لصتم روسرپمک
.دییامن لصو هندب

زا دعب ایآ
 دیلک و AC دیلک ندومن لاعف
 و هدرک لمع روسنادنک هلر روتکلس

 هدهاشم تلو 12 قرب
؟  ددرگ یم

ریخ

هلب
ریخ

 هلر زا یجورخ 12v قرب دوجو یسررب
 هک تروص نیا هب رتم تلو طسوت روسرپمک
 هلر یجورخ هب ار رتم تلو تبثم میس
 هب ار یفنم میس و هدرک لصتم روسرپمک
.دییامن لصو هندب

زا دعب ایآ
 دیلک و AC دیلک ندومن لاعف
 و هدرک لمع روسرپمک هلر روتکلس

 هدهاشم تلو 12 قرب
؟  ددرگ یم

ریخ

 اه تمسق یمامت حیحص درکلمع هجوت اب
 نیا ریغ رد دنزب کنخ داب یتسیاب رلوک
 ماجنا تقد اب ار یبای بیع لحارم تروص
. دیهد

هلب

 ماجنا ادتبا زا تقد اب ار یبای بیع لحارم
.دیهد

 هب ار رلوک میس هتسد هب طوبرم یاه تکوس
  .دییامن یسررب یمشچ تروص

 ایآ
یگمرفد ای یگتسکش

هدهاشم اه تکوس یور 
؟ ددرگ یم

هلب ریخ

)B-4(  روتایدار نف و روسنادنک نف درکلمع یسررب

 تروص هب سپس هدومن لاعف ار رلوک ادتبا 
 روتایدار نف و روسنادنک نف درکلمع یمشچ
.دییامن لرتنک یسررب ار

ایآ
 دیلک و A/C دیلک  ندومن لاعفزا دعب 

نف و روسنادنک نف ، یروتکلس
نشور روتایدار 

؟دوش یم 

ریخهلب
 تروص هب و هدومن ادج ار بویعم نف تکوس
 درکلمع و دییامن لصو قرب نآ هب میقتسم
.دییامن لرتنک و یسررب ار نآ

ایآ
 راک نف میقتسم قرب لاصتا زا دعب

؟ دنک یم
. ددرگ ضیوعت یتسیاب و تسا هتخوس نفهلب ریخ.دییامن هعجارم (B-5) هلحرم هب

ایآ
 مرگ داب رلوک نف ضیوعت زا دعب

؟ دنز یم
 .دش بیع عفرریخهلب

.دییامن هعجارم (B-4) هلحرم هب

1 هرامش لکش

1 هرامش لودج
2 هرامش لودج

 هچیرد نتفرگ رارق حیحص لحم
رلوک تیعضو رد قاطا لخاد یاه

 هچیرد نتفرگ رارق حیحص لحم
 رد قاطا لخاد اوه شدرگ
رلوک تیعضو

2 هرامش لکش

3 هرامش لکش

4 هرامش لکش
5 هرامش لکش

عوبطم هیوهت متسیس درکلمع کیتامش هشقن

 یاوه نتفرگ رارق حیحص لحم
درس

قرب ایآ
v12تکوس رد رتم تلو طسوت

 هدهاشم روسرپمک 
؟ ددرگ یم
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