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 بسمه تعالی
 
 

 شرکت پارس خودرو

 
 
 

 در تعمیرگاهها در دوره گارانتیکولر دستورالعمل تعویض قطعات 
 

  

 مجموعه کولر  نام قطعه یا مجموعه :              

 
 
 

 

 H200/H300/CROSSخودرو برلیانس  مدل خودرو:             

  طبق جداول قطعه :شماره              

 - شماره مجموعه اصلی :          

 شرکت صنایع سندن ایرانیان   نام سازندگان قطعه :          

 خوبرو تنظیم کننده :          

 مهندس رضائینظارت :              

 08/2/78تاریخ تنظیم :          

 صفرشماره ویرایش :          

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

Usr871749
Typewritten Text
H230H220H320H330TI1I/1/1

Usr871749
Typewritten Text

Usr871749
Typewritten Text

Usr871749
Typewritten Text

Usr871749
Typewritten Text

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


2 
 

 

                                                                                                                                                                                                         

             

 شــرکــتــ پـارس خــودرو                        

 
 

 

22/20/78تاریخ تهیه :   

 22 شماره بازنگری :

 

 نمایندگیهای در قطعات کولر تعویض دستورالعمل

 سایپا فروش از پس خدمات مجاز
 نوع خودرو : برلیانس

 صفحه       فهرست مندرجات                                                                              عنوان     

 

 3                                                                                                                                                                             مقدمه -2 

 3                                                                                                      مجموعه کولر مهم پارامترهای و قطعه عملكرد تشریح-0

    H300                                                                                                                                                4  لیست قطعات کولر -3

 H200                                                                                                                                                 5لیست قطعات کولر  -4

 6                                          تشریح ایرادات و اشكاالت                                                                                                       -4

 9                        ی اولیه                                                                                                                      اقدامات و بررسی ها -5

 8                                                           براکت                                                                 نحوه مونتاژ و دمونتاژ کمپرسور  و -6

 7                                    مونتاژ و دمونتاژ براکت کمپرسور به موتور                                                                                       -9

                      22                                               مونتاژ و دمونتاژ تسمه                                                                                                        -8

 22                                                                                                 مونتاژ و دمونتاژ لوله های فشار قوی و  مایع کندانسور     -7

 20                     مونتاژ و دمونتاژ لوله های فشار ضعیف و قوی کمپرسور                                                                             -22

 23                         مونتاژ و دمونتاژ لوله های فشار ضعیف و مایع به اواپراتور                                                                      -22

 CROSS                                                                                                                  24و  H300مونتاژ و دمونتاژ کندانسور  -20

 H200                                                                                                                                  25مونتاژ و دمونتاژ کندانسور  -13
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                        شــرکــتــ پـارس خــودرو 

 
 

 

22/20/78تاریخ تهیه :   

 22 شماره بازنگری :

 

 نمایندگیهای در قطعات کولر تعویض دستورالعمل

 سایپا فروش از پس خدمات مجاز
 نوع خودرو : برلیانس

 مقدمه : -0
 

 در احتمالی خطاهای کاهش منظور به ها تعمیرگاه در قطعات عیوب تشخیص در صحت و دقت افزایش جهت دستورالعمل این

 یكسان از استفاده با معیوب و سالم شده تعویض قطعات تفكیک فرآیند در صحت و دقت افزایش همچنین و قطعات تعویض

 دستورالعمل این در لذا . گردد می تنظیم عیوب تشخیص در خطاها کاهش جهت الزم های آزمون و ها روش تعریف و سازی

 . شود تشریح به مجموعه کولر مربوط یابی عیب و عیب بروز خصوص در ضروری نكات و ها آزمون ، ها روش است شده سعی

 

 :مجموعه کولر مهم پارامترهای و عملكرد تشریح 2-

 
 از نوع پیستونی میباشد.  CROSS/CROSS/H300/H200  مجموعه کمپرسور مورد استفاده در خودروهای برلیانس

 ( میباشد.SD6شش پیستون) H300( و کمپرسور خودروهای SD5H11پنج پیستون)  H200کمپرسور خودروهای 

ه قطعات ساخت در زمان تعویض قطعات کولر شامل کمپرسور ،براکت کمپرسور،کندانسور و لوله های کولر میبایست کلینكته مهم: 

 با مشابه ساخت داخل امكانپذیر نیست CKDهمزمان بر روی خودرو نصب شود و جابجایی هر یک از قطعات  داخل به صورت 

طعات کولر مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم عملکرد مناسب ویا عدم خنک کاری مطلوب اقدام به تعویض در زمان تعمیرات ابتدا کلیه ق 

 قطعات نمایید.

 می باشد. gr 20±380مقدار H300گاز کولر ساخت داخلو   gr 00±340مقدار  H200گاز کولر ساخت داخل  نكته:
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                        ـودرو شــرکــتــ پـارس خـ

 
 

 

22/20/78تاریخ تهیه :  

 22 شماره بازنگری :

 

 نمایندگیهای در قطعات کولر تعویض دستورالعمل

 سایپا فروش از پس خدمات مجاز
 نوع خودرو : برلیانس

 :از عبارتند )1 ( شماره جدول مطابق H300لیست قطعات کولرساخت داخل 

ضریب 

 مصرف
 ردیف شماره فنی  شرح فارسی  شرح التین

1 AC compressor مجموعه کمپرسور SD6V12EB1939 1 

1 Compressor bracket براکت کمپرسور R1200-40190 1 

1 CONDENSER-ASSY  کندانسور M53MF-A0010 1 

1 D-HOSE ASSY خروجی کمپرسور -لوله فشار قوی R1411-A0300 1 

1 S-HOSE ASSY ورودی کمپرسور -لوله فشار ضعیف R1410-A0230 1 

1 L-HOSE ASSY  خروجی کندانسور به اواپراتور-لوله مایع R1412-A0110 1 

3 BF8x105  8پیچx105 R1851-40500 3 

7 NF-6 مهره RS853-40080 7 

1 BF6*25  22*6پیچ R1851-40570 1 

4 BFM8*35 42*8پیج R1851-40640 4 

1 Cable Tie بست کمربندی R1871-40050 1 

4 M6  پیچM6 K997200612 4 

1 BFM8x20 (P1.25)  20*8پیچ R1851-40650 1 

1 BELT تسمه RA305-1310 1 

H300  وCROSS 
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 ــودرو شــرکــتــ پـارس خ                       

 
 

 

22/20/78تاریخ تهیه :   

 22 شماره بازنگری :

 

 نمایندگیهای در قطعات کولرتعویض دستورالعمل

 سایپا فروش از پس خدمات مجاز
 نوع خودرو : برلیانس

 H200 لیست قطعات کولر ساخت داخل

 QT شرح فارسی  PART NUMBER PART NAME ردیف

1 SD5H11UQ6387 COMPRESSOR 1 کمپرسور 

2 R1200-40190 COMPRESSOR BRKT 1 براکت کمپرسور 

3 R1411-A0400 Discharge Hose Assy 1 لوله خروجی کمپرسور 

4 R1410-A0350 Suction Hose Assy 1 لوله ورودی کمپرسور 

5 R1412-A0210 liquid Hose Assy 
لوله خروجی از 

 کندانسور به اواپراتور
1 

6 M58MFA0010 Condenser 1 کندانسور 

7 R1851-40570 BF6x25(P1.0)  3 22*6پیچ 

8 RS851-40390 BF6x20  2 20*6پیچ 

9 RS853-40080 NF-6(P1.0) 3 مهره 

10 RS851-40480 BF6X16(P1.0) 3 پیچ 

11 R1851-40640 BF8x35(P1.25) 4 پیچ 

12 R1851-40500 BF8x105 3 پیچ 

13 RA305-1310 BELT 1 تسمه 
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 ــودرو شــرکــتــ پـارس خ                       

 
 

 

22/20/78تاریخ تهیه :   

 22 شماره بازنگری :

 

 نمایندگیهای در قطعات کولر تعویض دستورالعمل

 سایپا فروش از پس خدمات مجاز
 نوع خودرو : برلیانس

      

 اشكاالت منجر به تعویض قطعه در نمایندگیها: -3

با استناد به اطالعات بدست آمده از گزارشات شرکت سایپا یدک ، بازدید از سازندگان ، مذاکره با تعمیرکاران و بررسی قطعات تعویض         

 شده در انبار ، اشکاالت منجر به تعویض قطعات کولر  عبارتند از:

 یا دفرمگی کندانسور و لوله ها و یا پارگی شلنگها شکستگی -

 غیر عادی در کمپرسورایجاد صدای  -

دراین شرایط فقط تعویض اورینگها ضرورت دارد و نیازی به تعویض دیگر -ایجاد نشتی به دلیل پارگی اورینگهای محل اتصال لوله ها -

 قطعات نیست

 عدم عملکرد مناسب کمپرسور -

 :نكات مهم درباره عملكرد کولر 

مناسب کابین خودرو شده و در عدم عملكرد مناسب مجموعه کولر باعث عدم خنک کنندگی 

 نتیجه باعث ایجاد نارضایتی مشتری میگردد.

 همچنین عملكرد نامناسب کمپرسور باعث کاهش راندمان مجموعه موتور میشود.

  : 
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 ــودرو شــرکــتــ پـارس خ                       

 
 

 

22/20/78تاریخ تهیه :   

 22 شماره بازنگری :

 

 نمایندگیهای در قطعات کولر تعویض دستورالعمل

 سایپا فروش از پس خدمات مجاز
 نوع خودرو : برلیانس

      

 :  های اولیه اقدامات و برررسی -4         

 مجموعه کولر از گارانتی خارج می گردد.در صورت انجام هرگونه تغییرات غیر متعارف و خارج از استاندارد، 

 آزمونهای مورد نیاز برای تشخیص عیوب مجموعه کولر قبل از دمونتاژ:-5

آزمون بررسی ظاهری قطعات کولر: با دقت کلیه قطعات کولر را برسی نموده و از عدم وجود هرگونه دفرمگی و پاره بودن لوله شلنگها و یا -5-0

 شوید. از صحت نصب تسمه و سالمت ظاهری آن مطمئن شوید.سوراخ بودن کندانسور مطمئن 

 در حین عملکرد کمپرسور از عدم ایجاد صدای غیر عادی مطمئن شوید.

اید : در صورت مشاهده هرگونه دفرمگی و پارگی در کندانسور و لوله ها و یا تسمه ،قطعات بعیار پذیرشم 5-2-2

 به تعویض مجموعه کمپرسور نیست. یض شود و در این صورت نیازوتع

 در صورت وجود صدای غیر عادی در کمپرسور پس از بررسی و عدم رفع ایراد ،کمپرسور را تعویض نمایید.

 .اگرپارگی و دفرمگی و یا صدای غیر عادی بر اثر ضربه یا تعمیرات غیر اصولی باشد قطعات مشمول گارانتی نمیباشد
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 ــودرو شــرکــتــ پـارس خ                       

 
 

 

22/20/78تاریخ تهیه :   

 22 شماره بازنگری :

 

 نمایندگیهای در قطعات کولر تعویض دستورالعمل

 سایپا فروش از پس خدمات مجاز
 نوع خودرو : برلیانس

 است. 0شماره نحوه مونتاژ و دمونتاژ کمپرسور به براکت: کمپرسور توسط سه عدد پیچ به براکت نصب میگردد. پراسس نصب طبق شکل  -6

 

 2شكل شماره     

 

به موتور قبل از  الزم به ذکر است مونتاژ براکت باز نمایید. 23سه عدد پیچ را به ترتیب با ابزار بادی و بوکس شماره 

 مونتاژ کمرسور میباشد

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


9 
 

                                                                                                                                                                                                          

             

 شــرکــتــ پـارس خــودرو                        

 
 

 

22/20/78تاریخ تهیه :   

 22 شماره بازنگری :

 

 نمایندگیهای در قطعات کولر تعویض دستورالعمل

 سایپا فروش از پس خدمات مجاز
 نوع خودرو : برلیانس

عدد پیچ به بدنه موتور نصب میشود. پراسس نصب طبق شكل شماره  4نحوه مونتاژ و دمونتاژ براکت کمپرسور: براکت توسط  -9  

 است    0

  0شکل شماره 
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 ــودرو شــرکــتــ پـارس خ                       

 
 

 

22/20/78تاریخ تهیه :   

 22 شماره بازنگری :

 

 نمایندگیهای در قطعات کولر تعویض دستورالعمل

 سایپا فروش از پس خدمات مجاز
 نوع خودرو : برلیانس

      

شدن تسمه آنرا از  ادز( و پس از آ3نحوه مونتاژ  و دمونتاژتسمه : برای دمونتاژ تسمه ابتدا پیچ تنظیم دینام را باز نمایید)شكل -8

 فولی کمپرسور جدا نمایید.

 3شكل شماره    

در زمان مونتاژ تسمه دقت نمایید فلشهای درج شده بر روی آن حتما به سمت جلو خودرو باشد. همچنین تسمه را طوری بر روی 

 فولی کمپرسور نصب نمایید که شیار بیرونی فولی خالی باشد.
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 ــودرو شــرکــتــ پـارس خ                       

 
 

 

22/20/78تاریخ تهیه :   

 22 شماره بازنگری :

 

 نمایندگیهای در قطعات کولر تعویض دستورالعمل

 سایپا فروش از پس خدمات مجاز
 نوع خودرو : برلیانس

لوله های ورودی و خروجی کندانسور را با استفاده از   :نحوه مونتاژ و دمونتاژ لوله های ورودی و خروجی کندانسور -8           

 ( RS853-40080راهنمای پیج محل بستن مهره بر روی کندانسور نصب نمایید )مهره شماره 

 قبل از مونتاژ لوله ها ، محل مونتاژ اورینگها را با مایع روانکار آغشته نمایید.

 به آرامی از کندانسور جدا نمایید. برای دمونتاژ ابتدا مهره ها را باز نموده و لوله را
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 ــودرو شــرکــتــ پـارس خ                       

 
 

 

22/20/78تاریخ تهیه :   

 22 شماره بازنگری :

 

 نمایندگیهای در قطعات کولر تعویض دستورالعمل

 سایپا فروش از پس خدمات مجاز
 نوع خودرو : برلیانس

ا را با نحوه مونتاژ و دمونتاژ لوله های ورودی و خروجی کمپرسور: محل مونتاژ اورینگ در سر لوله ها را با مایع روانکار آغشته نمایید. لوله ه-00

ا را از برای دمونتاژ مهره ها را باز نموده و لوله همونتاژ نمایید. RS853-40080 احتیاط و به آرامی در محل نصب قرارداده و به مهره شماره 

 محل اتصال جدا نمایید.
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                        شــرکــتــ پـارس خــودرو 

 
 

 

22/20/78تاریخ تهیه :   

 22 شماره بازنگری :

 

 نمایندگیهای در قطعات کولر تعویض دستورالعمل

 سایپا فروش از پس خدمات مجاز
 نوع خودرو : برلیانس

 ) شکل زیر(مونتاژ لوله ها به اواپراتور:  -00

 به بدنه خودرو مونتاژ کنید. وسیله براکتهای نگهدارندهابتدا لوله ها را به -0

 نصب نمایید. R1851-40570سر لوله ها را با مواد روانکار آغشته نموده و لوله ها را در محل اتصال اواپراتور با پیچ شماره -0

 تور جدا نمایید.را باز نموده و لوله ها را از اواپرا R1851-40570برای باز کردن لوله ها ابتدا پیچ شماره -3
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 شــرکــتــ پـارس خــودرو                        

 
 

 

22/20/78تاریخ تهیه :   

 22 شماره بازنگری :

 

 نمایندگیهای در قطعات کولر تعویض دستورالعمل

 سایپا فروش از پس خدمات مجاز
 نوع خودرو : برلیانس

 : ) شکل زیر( crossوH300کندانسور و دمونتاژ مونتاژ  -00

 کندانسوربه روش زیر عمل نمایید:برای باز کردن 

 ابتدا لوله های ورودی و خروجی گاز کولر را طبق روشی که در صفحات قبل توضیح داده شده است باز نمایید. -0

 چهار عدد پیچ پایه های محل نشیمنگاه کندانسور بر روی رادیاتور را به ترتیب باز نموده و کندانسور را از رادیاتور جدا نمایید. -0

 

کندانسور: کندانسور را در محل خود بر روی رادیاتور قرار دهید به صورتی که مخزن خشک کننده در سمت راست و مونتاژ 

محل اتصال لوله های ورود و خروج گاز در سمت چپ و پایین قرار گیرد.پس از اطمینان از قرارگیری پایه های کندانسور بر 

 میباشد  N.m  0.8 ±905میزان گشتاور پیچها دد پیچ مونتاژ نمایید.ع 4روی نشیمنگاه محل نصب روی رادیاتور آن را با 

برخورد نکند . در صورت برخورد با قطعات امکان دفرمگی  قطعات دیگر تا  کندانسور با در زمان مونتاژ و دمونتاژ دقت نمایید

 و یا سوراخ شدگی وجود دارد.
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 ــودرو شــرکــتــ پـارس خ                       

 
 

 

22/20/78تاریخ تهیه :   

 22 شماره بازنگری :

 

 نمایندگیهای در قطعات کولر تعویض دستورالعمل

 سایپا فروش از پس خدمات مجاز
 نوع خودرو : برلیانس

 : ) شکل زیر( H200مونتاژ  و دمونتاژکندانسور  -00

 برای باز کردن کندانسوربه روش زیر عمل نمایید:

 ورودی و خروجی گاز کولر را طبق روشی که در صفحات قبل توضیح داده شده است باز نمایید.ابتدا لوله های  -0

 عدد پیچ پایه های محل نشیمنگاه کندانسور بر روی رادیاتور را به ترتیب باز نموده و کندانسور را از رادیاتور جدا نمایید. دو -0

 

که دو پایه زیرین کندانسور در محل خودبر قرار دهید به صورتی  مونتاژ کندانسور: کندانسور را در محل خود بر روی رادیاتور

 کندانسور را به رادیاتور متصل نمایید  N.m  0.8 ±905 روی مجموعه رادیاتور قرار گیرد. سپس با دو عدد پیچ  با گشتاور 

برخورد با قطعات در زمان مونتاژ و دمونتاژ دقت نماییدتا  کندانسور با  قطعات دیگر برخورد نكند . در صورت 

 .امكان دفرمگی و یا سوراخ شدگی وجود دارد
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