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 :اوليه نگهداري  هاي توصيه 

 :تحت هر شرایطی باید رعایت گردد موارد زیر : الزامات

تی سيستم تهویه مطبوع و ماشين داراي گاز مبرد استفاده هرگز از هواي فشرده براي تست فشار و نش (1

در صورت افزایش فشار مخلوط هوا و گاز مبرد کولر تحت شرایط خاصی می تواند قابل اشتعال . ننمایيد 

منجر به ورود ناخالصی و رطوبت به  تواندهمچنين هواي فشرده می . باشد و منجر به انفجار و احتراق گردد 

 .وع و آلودگی آن و تجهيزات نگهداري گردد سيستم تهویه مطب

استفاده گردد و هرگز از گازهاي مشابه و مبردهاي  R134aتنها باید از تجهيزات نگهداري و تعميرات گاز  (2

دیگر استفاده ننمایيد چون سبب آلودگی سيستم تهویه مطبوع و آسيب هاي جدي اجزاي آن و تجهيزات 

 .د مربوط به تعميرات و نگهداري می گرد

 .به دليل احتمال یخ زدگی در اثر تماس گاز مبرد حتما از دستکش و عينک محافظ استفاده نمایيد  (3

د داغ ات در نزدیکی آتش و مواتوليد گازهاي سمی و تجزیه گاز مبرد از انجام تعمير ازبه منظور جلوگيري  (4

 . اجتناب نمایيد 

 . را در مکان با تهویه مناسب انجام دهيد  ، کار تعميرات R134aبه منظور جلوگيري از استنشاق گاز  (5

 .براي جلوگيري از آلودگی هاي محيطی روغن کمپرسور را با احتياط حمل نمایيد  (6

 :رات اوليه کاربرد و تعمي توصيه هاي

 گاز مبرد  (1

سيستم به فيلترر مناسرب برا گراز     . می باشد  R134a  گازي که در سيستم تهویه مطبوع استفاده ميگردد ،

 . مجهز می باشد  R134aمبرد 

پس از تعميرات سيستم تهویه مطبوع ، آن را با مقدار مناسب از گاز خالص مطابق با آنچه که دقيقا مورد نياز  :توجه 

 . وسيله نقليه است پر نمایيد 

 روغن کمپرسور  (2

وجرب یرخ   از آنجایيکه نفوذ رطوبت م. می باشد  PAG56روغنی که در کمپرسور مورد استفاده قرار می گيرد 

زدگی شير انبساط ، خرابی روغن کمپرسور و خوردگی فلزات می گردد ، بایرد از نفروذ رطوبرت بره سيسرتم      

استفاده از مخلوط برندهاي مختلف روغن عالوه بر کاهش ظرفيت خنک کنندگی سيستم ، . جلوگيري نمود 

ن از مخلروط برنردهاي   بنرابرای . سبب روغنکاري ناقص سيستم و خرابی کمپرسور در دراز مردت مری گرردد    

 .روغن کمپرسور استفاده ننمایيد  مختلف

 ولتاژ کمپرسور  (3
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باید توجه نمود که ولتاژ نامی بوبين کالچ کمپرسور باید با ولتاژ خودرو تطابق داشته باشد در غير اینصرورت  

 . ممکن است موجب سوختن بوبين کالچ کمپرسور گردد 

مهمی است که بر کارایی و عملکرد مطلوب و  رگام تعميرات فاکتواطمينان از تميزي ملزومات کمپرسور در هن (4

 . تعمير مناسب اثر خواهد داشت 

 : سيستم باید به موارد زیر توجه نمود  بستن مجدد قطعاتدر هنگام  (5

از هرگونه موارد خارجی مانند رسوبات ، پسماند جوش عاري ک بوده و همه اجزاي سيستم باید تميز و خش -1

مواد خارجی وارد شده به محفظه مکش کمپرسور ، موجب کاهش عمر کمپرسور . د نزي باشو براده هاي فل

 .و آسيب هاي جدي به آن می شوند 

مواد خارجی وارد شده به . جمع کردن کمپرسور باید با دقت انجام شود تا موجب ورود ناخالصی نگردد  -2

 .اي شدید به آن می شوند محفظه مکش کمپرسور ، موجب کاسته شدن از عمر کمپرسور و آسيب ه

شود تا اطمينان حاصل گردد هيچ گونه رطوبت و هوایی در آن وجود  وکيومبه صورت کامل  دسيستم بای -3

وجود هوا و . اطمينان حاصل نمائيد که سيستم نشتی ندارد و گاز به مقدار کافی در آن وجود دارد . ندارد 

کاهش خنک کنندگی می گردد بلکه باعث کاهش رطوبت اضافی در سيستم تهویه مطبوع نه تنها موجب 

 . ب جدي به آن می گردد يعمر کمپرسور و آس

هنگام تعویض کمپرسور ، تمام سيستم تهویه مطبوع شامل کندانسور ، اواپراتور ، شير انبساط و لوله ها باید  :توجه 

. دید با نمونه قبلی تعویض گردد در صورت نياز کل سيستم باید تعویض گردد و پس از آن کمپرسور ج. تميز گردند 

 . لول هاي قابل اشتعال براي شستشوي سيستم استفاده ننمایيد ده ، محلول هاي قابل احتراق و محاز آب ، مواد شوین

 ملزومات تنظيم لوله ها و سيستم  (6

رد در که در هنگام غير فعال شدن کمپرسور ، ماده مبر  باشدفضاي خطوط لوله ها و سيستم باید به گونه اي 

 . آن جمع نگردد 

 در فصولی که از سيستم کولر استفاده نمی گردد  (7

 کرولر را روشرن  برار   3یرا   2در فصولی که از سيستم کولر استفاده نمی گردد ، مانند زمستان در طرول مراه   

 . دقيقه کار نماید  5نمایيد و در هر نوبت کمپرسور حدود 

 نصب کمپرسور  (8

ميزان سفتی تسرمه را برا   . بوط به خود محکم بر روي موتور نصب گردد کمپرسور باید توسط براکت هاي مر

با استفاده از آچار ترکمتر باید براکرت  و کمپرسرور و   . کشيدن پولی در حال شل بودن تسمه تنظيم نمایيد 

پس از نصب کمپرسور با استفاده از تسرمه محرور آن   . پيچ ها و مهره ها را طبق گشتاور مناسب محکم نمود 

پس از براز شردن سيسرتم بره منظرور جلروگيري از جر ب        . چرخانيد و تراز بودن پولی را بررسی نمایيد را ب
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قبل از اتصال لوله به کمپرسور ، اورینگ هرا را  . رطوبت هوا توسط روغن بالفاصله هواي وارد را وکيوم نمایيد 

 . کمی آغشته به روغن نمایيد 

 ملزومات مربوط به ميزان استحکام نصب تسمه  (9

اگر تسمه بسريار شرل باشرد    . ميزان سفتی تسمه در عملکرد مناسب و مطلوب کمپرسور بسيار اثرگ ار است 

اگر تسرمه بسريار محکرم باشرد موجرب      . موجب لغزش ، فرسودگی ، گرم شدن و ایجاد سر و صدا می گردد 

 . افزایش بار بلبرینگ ها و ایجاد سر و صدا و کاهش عمر عملکرد آن می گردد 

 . ام اندازه گيري کشش تسمه باید به موارد زیر توجه نمایيد در هنگ

 . هنگام اندازه گيري کشش تسمه ابتدا اطمينان حاصل نمایيد که محکم در جاي خود قرار گرفته است  -1

 . کشش سنج تسمه را بين کالچ کمپرسور و محور اصلی چرخ محرک قرار دهيد  -2

 . جدید باید متفاوت با نوع قدیمی باشد  براي درجه انحراف و کشش تسمه ، خصوصيات تسمه -3

تسمه                                        

 ميزان کشش

بررسی تسمه قدیمی  (kgf)بررسی تسمه جدید 
(kgf) 

  45تا  37 87تا  77 موج  5  تسمه چند موج

 

 نکات ویژه  (17

، نشان می دهد که سيستم تهویه  در کاربردهاي عادي اگر ميزان خنک سازي سيستم تهویه مطبوع خوب نباشد

اگر سيستم . در برخی موارد سيستم باید فورا بررسی گردد .  مطبوع از حالت کار مناسب و ایده آل فاصله دارد 

سخت ترین شرایط موجب کاهش  درتهویه مطبوع هنوز بدون بررسی می تواند کار نماید ، عملکرد کمپرسور 

ی شدید گاز مبرد کمپرسور وجود دارد ، روغن کمپرسور نيز تخليه در شرایطی که نشت. عمر آن می گردد 

سی  17معموال . در هنگام تنظيم مجدد باید از روغن کمپرسور با همان برند قبلی استفاده نمود . خواهد شد 

اگر روغن کمپرسور کم باشد موجب آسيب دیدگی . گرم گاز مورد استفاده قرار می گيرد  177سی روغن براي 

 .گردد  آن می

 ملزومات دیگر  (11

 .دیگر به بخش ملزومات عمومی تعمير و نگهداري سيستم تهویه مطبوع مراجعه نمایيد ملزومات براي 

 373± 25 مقدار داراي سيستم کولر شرکت ساندن   H30 Cross ظرفيت شارژ گاز سيستم گاز کولر خودرو: نکته

.گرم می باشد 567± 25ساندن مقدار شارژ گاز براي خودروهاي غيرولی ظرفيت   گرم می باشد
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 تشریح سيستم تهویه مطبوع

 تشریح سیستم تهویه مطبوع  .1

 . سيستم تهویه مطبوع باید بهترین و راحت ترین شرایط را در اتاق خودرو براي سرنشينان فراهم نماید 

 : مهمترین فاکتورهایی که می توان براي بهبود شرایط محيطی بر شمرد 

 رطوبت داخل اتاق  

  رطوبت نسبی هوا 

 باد  وزش 

  پاکيزگی هوا 

 : سيستم خنک سازي تهویه مطبوع براي تحقق چهار عامل فوق عبارتند از 

 کمپرسور ، کندانسور با مخزن رطوبت گير ، شير انبساط و اواپراتور 

 

 شير

 انبساط

  

اواپراتو

 ر

  

کندانسو

 ر

 

کمپر

 سور

گرما از هوا وارد مبرد می 

 شود

 سمت پر فشار  سمت کم فشار
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ر دریافت می نماید و کمپرسور گاز با فشار پایين و دماي پایين را از سمت کم فشار اواپراتو: مرحله تراکم  (1

گاز مبرد بسيار داغ و با فشار باال به کندانسور رفته . آن را به گاز با فشار باال و دماي باال تبدیل می نماید 

 . و خنک سازي می گردد 

گاز بسيار داغی که وارد کندانسور می گردد پس از پراکندگی دمایی و ميعان به مایع مبرد : مرحله ميعان  (2

 .د و حالت آن تغيير می نماید تبدیل می گرد

ج ب با و شده اواپراتور  واردمایع ميعان یافته پس از عبور از شير انبساط ، براي راحتی : مرحله انبساط  (3

سریع گرما و بخار ، از نظر حجم افزایش یافته و با افت ناگهانی فشار و دما و به بخار دماي پایين و فشار 

انبساط براي تامين گاز مورد نياز تبخير و تحقق دماي مورد نياز دریچه  در مرحله. پایين تبدیل می گردد 

 .کنترل مورد استفاده قرار می گيرد 

مایع مبرد تبدیل شده به بخار دماي پایين و فشار پایين ، پس از عبور از شير انبساط و : حله تبخير مر (4

هواي داخل خودرو را از طریق  يگرماتبدیل به گاز مبرد دماي پایين و فشار پایين از طریق تبخير 

مبرد از طریق اواپراتور به  کمپرسور مکيده می شود و پس از فشرده سازي در . اواپراتور دریافت می نماید 

 .  صورت ميگيردبه این ترتيب سيکل خنک سازي . کندانسور ميعان می یابد 

 اجزای سیستم .2

 کمپرسور گردشی    1.2

 چرخش مستقيم

  R134a: گاز 

 ميلی ليتر  135به ميزان  226HSیا  PAG56:  روغن
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 بدنه   -6دیسک ثابت     -5دیسک متحرک     -4کاور جلویی     -3ميل لنگ    -2کالچ       -1 

 : کمپرسور چرخشی مزایاي زیر را دارد  

ده را به دليل آنکه کمپرسور چرخشی بدون دریچه مکش و فاصله هوایی ، هواي مکيده ش. بازده حجمی باال  (1

برعکس . درصد می باشد  98تا  97معموال بازده حجمی کمپرسور چرخشی بين . می تواند کامال خارج نماید 

از آنجایيکه کمپرسور پيستونی به دليل مقاومت ایجاد شده توسط سوپاپ مکش هوا ، هوا به خوبی نمی تواند 

بنابراین بازده حجمی . غال می نماید خارج گردد ، هوا باقيمانده پخش شده و مقداري از فضاي مکش را اش

 .درصد است ، می باشد  75تا  65کمپرسورهاي پيستونی کمتر از بازده کمپرسورهاي چرخشی که معموال 

در طول عملکرد کمپرسور چرخشی ، سيکل هاي کاري گوناگونی خارج از فاز ، در یک . عملکرد نرم و پایدار  (2

بنابراین نوسان بار کلی ، .  زمان می شود با شروع سيکل بعدي اوج یک سيکل کاري هم. زمان رخ می دهد 

 . آرام و نرم خواهد بود و کمپرسور بسيار آرام کار کرده و رفتار پایداري خواهد داشت 

منبع اصلی سر و صداي کمپرسور شوک هاي مکانيکی دریچه هاي ورودي و خروجی هوا و . صدا و لرزش کم  (3

رعکس کمپرسور پيستونی ، کمپرسور چرخشی به سوپاپ هاي ورودي و ب. نوسان جریان هوا می باشد 

در کمپرسورهاي . خروجی هوا مجهز نمی باشد و فاقد سر و صداي توليد شده توسط سوپاپ مکش می باشد 

درصد کمتر از کمپرسور  5تا  3تهویه مطبوع با مشخصات سيستمی مشابه ، سر و صداي کمپرسور چرخشی 
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ه عالوه از آنجایيکه عناصر متحرک در کمپرسور چرخشی به صورت دوار و با شعاع ب. پيستونی می باشد 

 .حرکتی بسيار کم کار می کنند ، نيروي اینرسی بهتر باالنس می گردد ، بنابراین لرزش بسيار کاهش می یابد 

رسور پيستونی درصد از تعداد قطعات کمپ 17تعداد قطعات آن حدود . تعداد اجزاي کم و قابليت اطمينان باال  (4

 17777ساختار چرخشی آن و استفاده از مواد مناسب ، کمپرسور را قادر می سازد تا به سرعت . بيشتر است 

متر بر ثانيه است ، به  8/7تا /. 4چون سرعت نسبی قطعات در این نوع از کمپرسور . دور در دقيقه برسد 

 .کمپرسور به مقدار معنی داري افزایش می یابد به این دو دليل قابليت اطمينان. سرعت فرسوده نمی گردند 

مکيدن و فشرده سازي گاز فشار پایين و دماي پایين و تبدیل آن به گاز فشار باال و دماي باال و فرستادن : عملکرد 

 . آن به کندانسور 

 کالچ مغناطيسی کمپرسور

 ولت 12 ولتاژ نامی چرخشی مدل

 نيوتن متر 37 گشتاور سی سی در دقيقه 86 نسبت تخليه

 آمپر 4 جریان نامی ميلی ليتر 135به ميزان  226HSیا  PAG56 روغن 

 ولت 7.5 حداقل ولتاژ R134a; 0.56kg گاز مبرد 

 وات  48 توان مصرفی دور در دقيقه 8777 حداکثر سرعت پيوسته

 5PK نوع پولی تسمه دور در دقيقه 17777 حداکثر سرعت گ را

 کيلوگرم 2.7 وزن  کيلوگرم  4.1 وزن
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 کندانسور با رطوبت گیر داخلی  2.2

 

 

کندانسور از لوله هاي آلومينيوم پيشرفته با . کندانسور به رطوبت گير مجهز است و یک قطعه محسوب می گردد 

ساختار نواري تشکيل شده که در جلوي رادیاتور خودرو نصب می گردد که یک فن الکتریکی به صورت مشترک 

از طریق ( از حالت گاز فشار قوي به مایع فشار قوي )عمل ميعان مبرد. آنها را بر عهده دارد وظيفه خنک سازي 

مخزن رطوبت گير می تواند رطوبت را ج ب نماید و ناخالصی ها را . تبادل حرارت با هواي محيط صورت می گيرد 

 . فيلتر نماید و گاز اضافی براي جبران نشتی هاي کوچک را ذخيره نماید 

ضمنا ذخيره . پراکندن گرماي مبرد گازي فشار باال و دماي باال تا آن را به مایع فشار قوي ميعان نماید : رد عملک

 . سازي ، خشک کردن و فيلتر مبرد گازي را بر عهده دارد 

 عنصر قابل تعویض : ساختار 

 سوئیچ فشار  2.2

 سوئيچ فشار سه مرحله اي 

 مشخصات 

 . کمپرسور عمل می نماید  بار 26بار تا  2.5براي فشار 
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 .  کندعمل می فن دور تند ، بار  26تا  17براي فشار 

 .  کندبار فن عمل نمی  26بار و بيشتر از  2.5در فشار کمتر از 

 اواپراتور نوع صفحه ای  2.2

 

درآمده و  پس از ج ب گرما در هواي محيط ، مبرد به حالت گاز. شده است  متصلاواپراتور به پوسته تهویه مطبوع 

اواپراتورهاي با تکنولوژي هاي جدید در سيستم تهویه مطبوع از نوع اواپراتور صفحه اي . به کمپرسور جریان می یابد 

لوله هاي پيچه اي که مایع مبرد از آن عبور می کرد با صفحه تعویض شده اند که موجب افزایش تماس هوا . هستند 

 . د شده و بازده اواپراتور را بهبود می دهن

گاز مبرد با دماي پایين و فشار پایين و تبخير آن  در نهایت تبدیل آن به  –ج ب گرما از مخلوط مایع : عملکرد 

 مایع فشار پایين و دماي پایين 

 خطوط لوله تبرید  2.2

 لوله هاي آلومينيومی و شيلنگ هاي با الستيک نرم  

اد شود پس از تعویض لوله با نمونه جدید از همان مدل اگر ترک خوردگی در لوله هاي تبرید ایج –دستورالعمل 

 . قبلی مجددا گازدهی را انجام دهيد و ضمنا به مقدار مناسب روغن هم اضافه نمائيد 

 . سی سی روغن اضافه نمائيد  17گرم گاز حدود  177معموال به ازاي هر 
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 شیرهای پر کن  2.2

 ( پيچی با درپوش)ضامن دار با مکانيزم قفل شونده : نوع 

درپوش ها داراي عالمت می باشند و . قطر لوله فشار قوي و قطر لوله فشار ضعيف متفاوت می باشد  –دستورالعمل 

 . براي فشار ضعيف می باشد  Lبراي فشار قوي و عالمت  Hعالمت 

 شیر انبساط  2.2

مبرد از . ال ورودي و کانال خروجی دو مسير براي مبرد در شير انبساط وجود دارد که عبارتند از کان: اصول عملکرد 

 . طریق کانال ورودي به کمپرسور وارد می شود 

بر طبق تغييرات دما مبرد وارد کمپرسور می شود و به صورت اتوماتيک نسبت جریان گاز را براي اطمينان : عملکرد 

  .از این امر که مبرد ورودي به کمپرسور در حالت گازي قرار دارد ، تنظيم می نماید 

 مسیر تهویه مطبوع  2.2

 

کمپرسور توسط موتور می چرخد ، مبرد حالت گازي فشار پایين و دماي پایين را : اصول عملکردي سيکل تبرید 

پس از آن مبرد گازي وارد کندانسور . مکيده و فشرده سازي می نماید و به گاز فشار باال و دماي باال تبدیل می نماید 

مایع مبرد وارد محفظه خشک کن می شود و پس از . به مایع فشار باال تبدیل می گردد  شده و پس از تبادل حرارت

-ج ب رطوبت و جداسازي ناخالصی ها وارد شير انبساط شده که با کنترل نسبت جریان آن ، به شرایط دوفازه مایع

 . گاز با فشار پائين و دماي پائين تبدیل می گردد 

 وبت گير                 رط .1

 کندانسور .2

 سوئيچ سه مرحله اي .3

 کمپرسور تهویه مطبوع .4

 موتور تهویه .5

 شير انبساط .6

 اواپراتور .7

 رادیاتور بخاري .8
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در واقع این قابليت را می . ه و با تبخير به گاز فشار پایين دماي پایين تبدیل می گردد مبرد دو فازه وارد اواپراتور شد

.( مبرد در حالت تبدیل از فاز مایع به فاز گازي حرارت ج ب می نماید. )یابد که با هواي محيط تبادل حرارات نماید 

عان ، کنترل جریان و تبخير ، سيکل تبرید بدین ترتيب با فشرده سازي ، مي. در نهایت گاز به کمپرسور بر می گردد 

 . تکرار سيکل تبرید می تواند با کمک فن تهویه مطبوع دماي داخل اتاق خودرو را کاهش دهد . تکميل می گردد 

 

 سیستم تهویه  .2

 

 ورودی هوا  1.2

ورودي هوا زیر جعبه در مسير . باید توجه داشت که شبکه هواي ورودي و لوله ورودي هوا باید تميز نگه داشته شوند 

 . داشبورد مانعی قرار ندهيد 

 . آب به آن خودداري نمایيد  پاشيدنمسيرهاي تهویه را با هواي فشار باال تميز نمایيد و از  –دستورالعمل 

 دریچه تهویه  2.2

 . دریچه تهویه به غلطک تنظيم جهت و سرعت باد مجهز می باشد 

 مسیر هوا  2.2

دریچه تهویه پایين . و عقب اتاق خودرو شرط الزم ایجاد محيط راحت در خودرو می باشد توزیع درست هوا در جلو 

دقت نمایيد که در مسير دریچه ها مانع . صندلی جلو براي اطمينان از رسيدن گرما به صندلی هاي عقب می باشد 

 . قرار نگيرد 
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 کنترل تهویه مطبوع  .2

 پنل کنترل دستی  1.2

 

  نوع گردش هوا/ ا مقدار هوسلکتور تنظيم  (1)

گردش هواي خارجی ، تازه سازي هواي داخل اتاق و کمک به بخار زدایری شيشره پنجرره در شررایط      

 کار عادي 

 گردش هواي داخلی ، جداسازي بوع نامطبوع و دود و تسریع در رسيدن به دماي مطلوب  

  هاي ساعت بچرخانيد تا به براي قرارگيري در شرایط گردش هواي خارجی ، آن را در خالف جهت عقربه

 .تدریج با تنظيم حجم هوا به مقدار ماکزیمم برسد 

  براي قرارگيري در شرایط گردش هواي داخلی ، آن را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا به تدریج با

 .تنظيم حجم هوا به مقدار ماکزیمم برسد 

 ردن کليد کولر  که مقدار حجم هواي براي قرارگيري در حالت بين هواي داخلی و خارجی ، بدون فش

 . ورودي را در حالت بسيار کم قرار می دهد 

برراي داشرتن   . قرار داشرته باشرد    ONفن تهویه کار نمی کند مگر آنکه موتور روشن باشد یا سوئيچ در حالت 

 . تهویه مناسب در اتاق در حالت رانندگی فن تهویه را در حالت خاموش قرار ندهيد 

 کليد کولر  (2)
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کليرد  )موتور تهویه را روشن نمائيد . تنها هنگامی که موتور روشن است تجهيزات مربوط به کولر کار می کنند 

اگر المپ نشرانگر مربروط بره    ( . A/Cکليد )و کليد کولر را روشن نمائيد( نباشد  0سلکتور مقدار هوا در حالت 

 . آن روشن شد نشان می دهد که سيستم کولر کار می کند 

برراي رسريدن بره    . ولر را روشن نمائيد و سلکتور تنظيم دماي هوا را بر روي دماي مطلوب قررار دهيرد   کليد ک

 . بهترین حالت تهویه ، باید در هنگام عملکرد سيستم تهویه مطبوع ، پنجره هاي خودرو بسته باشند 

در ایرن حالرت ابتردا    . د اگر خودرو مدت طوالنی در آفتاب بوده باشد بدون شک دماي آن بسيار باال خواهد برو 

 . پنجره ها را باز نمائيد و سپس دوباره آنها را ببندید 

 سلکتور تنظيم دما  (3)

با چرخاندن آن در خالف جهت عقربه هاي ساعت ، دما کاهش می یابد و با چرخاندن آن در جهت عقربه هراي  

 . ساعت دما افزایش می یابد 

 کليد گرمکن شيشه عقب  (4)

تنهرا در هنگرامی   . عقب کار می کند ، گرمکن آینه هاي خارجی هم کار می نمایرد   هنگامی که گرمکن شيشه

 . که موتور روشن باشد گرمکن شيشه عقب می تواند کار نماید 

اگر المپ نشانگر روشن شد نشان می دهد که گرمکن شرروع بره   ( . 4)کليد گرمکن شيشه عقب را فشار دهيد 

زیاد ، عملکرد گرمکن بره صرورت اتوماتيرک و برا تراخير بره صرورت        براي جلوگيري از مصرف . کار کرده است 

اگر قبل از پایان زمان تایمر مجددا کليد گرمکن فشررده شرود ، گررمکن خراموش مری      . تایمري قطع می گردد

 . شود 

اگر قبل از پایان کار گرمکن ، خرودرو خراموش گرردد ، در هنگرام اسرتارت مجردد بره صرورت          –دستورالعمل 

 . ن خاموش می گردد خودکار گرمک

 کليد تنظيم توزیع جریان هوا  (5)

 حالت وزش هوا به باال  

 حالت وزش هوا به پایين 

 حالت وزش هوا به پایين ، شيشه پنجره جلو و شيشه هاي پنجره کناري جلو  

 حالت وزش هوا به شيشه پنجره جلو و شيشه هاي پنجره کناري جلو 

 شيشه هاي کناري جلو بخارزدایی سریع شيشه پنجره جلو و 

  سلکتور تنظيم دما را در جهت عقربه هاي ساعت تا بيشترین حد ممکن قرار دهيد. 

  سلکتور سرعت فن را در خالف جهت عقربه هاي ساعت تا بيشترین حد ممکن قرار دهيد. 
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  سلکتور توزیع هوا را در جهت عقربه هاي ساعت تا بيشترین حد ممکن قرار دهيد. 

  کليد کولر(A/C ) را فشار دهيد تا سيستم کولر فعال شده و المپ نشانگر مربوطه روشن گردد. 

 .گردش هوا را در حالت گردش هواي خارجی قرار دهيد  –دستورالعمل 

 

 پنل کنترل اتوماتیک 2.2

 

 صفحه نمایشگر (7)

 ولوم تنظيم دما (1)

 نمایشگر تنظيم دماي عددي (2)

 کليد تنظيم توزیع هوا (3)

 نمایشگر توزیع هوا (4)

 (A/Cسوئيچ )لر کليد کو (5)

 کليد حالت خودکار (6)

 کليد گرمکن پنجره جلو و شيشه هاي کناري جلو (7)

 جی هواخرو/ کليد تنظيم گردش ورودي  (8)

 نمایشگر گردش هوا (9)

 کليد گرمکن شيشه عقب (17)

 ولوم سرعت موتور تهویه  (11)
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 کليد خاموشی سيستم (12)

را بر حسب انتخاب شما تنظيم سيستم می تواند به صورت خودکار دماي هواي داخل خودرو و سرعت موتور تهویه 

 . ، تنظيم هوا می تواند به بهترین وجه انجام گردد ( AUTOفشردن کليد )عموما در مد خودکار . نماید 

د خودکار عملکرد سيستم تا زمانی ضروري است که دماي یا بخارزدایی داخل خودرو به ودر م –دستورالعمل 

 . مقادیر تنظيمی برسد 

 ولوم تنظيم دما  -1

 . ي مورد نياز سيستم را می تواند تنظيم نموده و نمایش دهد دما

 : ولوم را براي تنظيم و نمایش دماي تنظيمی بچرخانيد 

 کاهش دما : در خالف جهت عقربه هاي ساعت 

 افزایش دما : در جهت عقربه هاي ساعت 

 . نمایشگر دما را تنظيم نمایيد  -2

 : نمایش داده می شود  HIيگراد است که درجه سانت 32بيشترین دماي قابل تنظيم باالي 

  : نمایش داده می شود  LOدرجه سانتيگراد است که  16کمترین دماي قابل تنظيم زیر 

 از آنجایيکه دماي مطلوب درون خودرو به شرایط محيطی بيرون بستگی دارد ، ممکن است دماي  : دستورالعمل 

 . نمایش داده شده تفاوت داشته باشد 

 : زیع جریان هوا تنظيم تو -3

 کليد 

 . نشان داده شود ( 4)را فشار دهيد تا به صورت دوار ، مسير توزیع هوا بر روي نمایشگر شماره ( 3)کليد 

 نمایش توزیع جریان هوا  -4

 : هوا از دریچه هاي توزیع مرکزي و کناري می وزد 

 : هوا به پنجره اصلی و کناري جلو و پاهاي سرنشين ها می وزد 

 : ه پاهاي سرنشينها می وزد هوا ب

  کليد کولر  -5

عالمت دانه برف بر روي صفحه نمایشگر نشان داده می  .براي فعال شدن عملکرد کولر این کليد را فشار دهيد 

  . شود 
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 کليد خودکار  -6

در . نمایش داده شود  را فشار دهيد تا سيستم در حالت خودکار قرار گيرد و عالمت ( 6)کليد شماره 

 : مورد زیر با توجه به دماي انتخاب شده مدیریت می شود  5ن حالت ای

  ( باد وزش)سرعت موتور تهویه 

  دماي داخل اتاق 

 مسير توزیع هوا 

 عملکرد تجهيزات سيستم خنک سازي 

  گردش هوا 

 . توصيه می شود همه دریچه ها باز باشند 

 . یا سرد از حالت خودکار استفاده گردد  توصيه می شود براي جلوگيري از ایجاد بخار در حالت هواي گرم

  براي جلوگيري از اتالف حرارت ، قبل از رسيدن موتور به دماي نرمال ، باید جریان هوا به تدریج افزایش

 . یابد 

 در این . از دماي مطلوبی باشد که شما انتخاب کرده اید ( بيشتر)دماي درون اتاق ممکن است بسيار کمتر

سيستم سعی خواهد کرد به . د دما را به سرعت به مقدار دلخواه شما برساند حالت سيستم نمی توان

 .  صورت خودکار دما را تا حد ممکن به مقدار تنظيمی برساند 

 کليد بخارزدا پنجره و شيشه هاي کناري جلو  -7

 . در طول عملکرد عالمت بخارزدا بر روي صفحه نمایشگر نشان داده می شود 

سریعا به بخارزدایی نمی پردازد بلکه همچنين بصورت خودکار جریان هوا ، شرایط هروا   با فشردن کليد سيستم

مری  ( 6)یرا کليرد شرماره    ( 7)با فشردن کليد خودکرار شرماره   . ، سرعت هوا و توزیع هوا را نيز متاثر می سازد 

 . توانيد زا این حالت خارج شوید 

 تنظيم گردش هوا  -8

نمایش داده می  عالمت ( 9)بر روي صفحه نمایشگر . تازه فشار دهيد را براي ورود هواي  8کليد شماره 

برر روي صرفحه   . را فشار دهيد تا حالت هواي ورودي از بيرون غيرر فعرال شرود    ( 8)مجددا کليد شماره . شود 

 .نمایش داده می شود  عالمت ( 9)نمایشگر 

 نمایشگر گردش هوا داخلی  -9

 .ایش داده می شود نم عالمت ( 9)بر روي صفحه نمایشگر 
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در این حالت می توان از ورود آلودگی ، بوي بد ، دود به درون اتاق جلوگيري نمود یا براي رساندن سریع اتراق  

هنگامی که نياز به تعویض هواي درون اتاق یا بخارزدایی دارید ان را براز  . به دماي مطلوب از آن استفاده نمود 

 . نمائيد 

  قب بخارزدا یا گرمکن شيشه ع  -17

کليرد کنتررل مری توانرد سرریعا      . در حال فعال بودن عالمت مربوطه بر روي جلو آمپر نمایش داده مری شرود   

براي جلوگيري از مصرف اضافی پس از گ شت زمان تایمر سيستم . بخارزدایی شيشه هاي عقب را فعال نماید 

 . به صورت خودکار غيرفعال می شود 

 ( باد وزش)کليد سرعت هوا   -11

 . باد استفاده می شود  شدت وزشتنظيم سرعت موتور تهویه و براي 

 افزایش سرعت : در جهت عقربه هاي ساعت 

 کاهش سرعت : در خالف جهت عقربه هاي ساعت 

 . ميزان سرعت هوا با پر شدن تدریجی مستطيل هاي چهارگوش نمایش داده می شود 

 : نمایش باالترین سرعت هوا 

  طبوع خاموش کردن سيستم تهویه م -12

هريچ عالمتری برر روي صرفحه نمایشرگر      . را براي خاموش کردن سيستم تهویه مطبوع فشار دهيد  OFFکليد 

 . نشان داده نخواهد شد 

 تهویه مطبوع  2.2

حتری در زمسرتان سيسرتم تهویره     . حداقل ماهی یک بار باید استفاده شود تا اتصاالت کمپرسور محکم گردند 

 . وطبت هوا را از بين می برد بلکه بخارزدایی هم می نماید نه تنها ر. مطبوع مفيد است 

 هوای سرد  2.2

براي بهبود عمل خنک سازي دربها و پنجره بایرد  . کولر خودرو تنها هنگامی کار می کند که موتور روشن باشد 

 . هنگام کارکرد کولر بسته بمانند 

 گردش هوای داخلی  2.2

بسيار گرم و جلوگيري از ورود آلودگی ها و بوي بد به داخل اتاق ، سيستم براي بهبود اثر خنک سازي در روزهاي 

اگر شرایط اجازه می دهد بهتر است اجازه دهيد تا با . تهویه مطبوع را بر روي گردش هواي داخلی تنظيم نمایيد 

نی داخل آفتاب اگر خودرو مدت طوال. استفاده از حالت گردش هواي خارجی هواي تازه از بيرون وارد خودرو گردد 

باشد ، بدون شک دماي آن بسيار باال خواهد رفت ، در این هنگام براي تهویه اتاق پنجره ها را باز نموده و سپس 

 .ببندید 
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 جریان هوای خارجی 2.2

هنگام نياز به استفاده از هواي تازه خارجی سيستم تهویه مطبوع بر روي مد هواي خارجی قرار داده و نسبت ورودي 

 . ا تنظيم نمایيد هوا ر

 بخارزدایی سریع  2.2

توزیع جریان هوا را بر  . سيستم را به صورت کامل بر روي گردش هواي خارجی قرار دهيد . کولر را روشن نمایيد  

آب ميعان یافته بر روي دیوار . تنظيمی را در کمترین حد ممکن قرار دهيد ميزان دماي . حالت بخارزدا قرار دهيد 

بنابراین این امکان وجود . داخلی سيستم تهویه مطبوع می تواند از مجراي مخصوص تعبيه شده براي آن تخليه گردد 

م نشتی کمپرسور و براي اطمينان از استحکام اتصاالت و عد. دارد که زیر خودروي پارک شده خيس و گل آلود گردد 

 . عملکرد مناسب ان حداقل ماهی یک بار باید از کمپرسور استفاده گردد 
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 بررسی سيستم تهویه مطبوع 

 بررسی نشتی  .1

 : در صورت ایجاد نشتی . از دتکتور نشتی براي تشخيص نشتی سيستم تهویه مطبوع استفاده نمائيد 

  قطعه شکسته را تعویض نمائيد . 

 ير را تعویض نمائيد اورینگ اتصال درزگ . 

  مجددا در کمپرسور روغن بریزید . 

  گازR134a  را پر نمائيد . 

 بررسی تغییرات فشار سیستم تهویه مطبوع   .2

 شرایط اولیه  1.2

  درجه سانتيگراد باشد  15دماي محيط باالي . 

  ( بدون گاز اضافی. )بار باشد  2.5هنگام خاموش بودن موتور فشار ثابت سيستم باالي 

 . شرایط را بررسی نمائید  2.2

  ( تا وقتی که فن دور کند کار نماید )موتور گرم شود 

  فشارسنج را به دریچه پرکن فشار قوي و فشار ضعيف متصل نمائيد . 

  (فشارسنج آسيب نبيندمراقب باشيد . )درب موتور را ببندید 

  کليد تهویه مطبوع را روشن نموده و کمپرسور را روشن نمائيد . 

 يد تنظيم دما را بر روي سردترین موقعيت قرار دهيد کل . 

  کليد تنظيم سرعت هوا را بر روي گردش خارجی بر روي بيشترین ميزان ممکن قرار دهيد . 

  دریچه تهویه را تا بيشترین حد ممکن باز نمائيد . 

  شيشه هاي پنجره جلو را پائين بکشيد . 

  گهدارید دور بر دقيقه ثابت ن 2777دور موتور را در . 

 : اطالعات زیر را پس از تثبیت فشار سیستم تهویه مطبوع ثبت نمائید  2.2

  دماي محيط 

 فشار باال 

  فشار پائين 

 . بررسی نمائيد که اطالعات باال منطبق با منحنی فشار دماي زیر باشد 
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  –دستورالعمل 

T  : دما(℃) 

Te  : دماي محيط(℃) 

P  : فشار(bar) 

HP  : فشار باال(bar) 

BP  :  فشار پائين(bar) 

Ta  : دماي هواي خروجی دریچه مرکزي(℃) 

 . اگر مقادیر اندازه گيري شده با نمودار فوق همخوانی نداشت ، ضمن مراجعه ، جدول زیر را بررسی نمائيد 

 فشار ضعيف بسيار باال است فشار ضعيف مناسب است فشار ضعيف بسيار پائين است 

 مبرد ناکافی است است فشار قوي بسيار پائين

 شير انبساط معيوب است

 لوله فشار قوي گرفتگی دارد

 سرعت فن نامناسب است

 کمپرسور معيوب است

 

 شير انبساط معيوب است

 کمپرسور معيوب است

 کمپرسور معيوب است فشار قوي مناسب است 

 اواپراتور معيوب است 

 سرعت فن نامناسب است لوله ها سالم هستند

 

 گاز مبرد زیاد استحالت غير ميعان و ميعان  شير انبساط معيوب است بسيار باال است فشار قوي 
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 لوله فشار قوي گرفتگی دارد

 ورود هوا در لوله

 مخلوط شده اند 

 کندانسور گرفتگی دارد

وروردي کندانسور و شير 

 انبساط معيوب است

 سرعت فن نامناسب است

 

 بررسی کلی سیستم تهویه مطبوع  .2

سازي در سيستم تهویه مطبوع خودرو یک سيستم پيچيده است که عملکرد صحيح آن بستگی به  سيستم خنک

از آنجایيکه سيستم تهویه مطبوع به شرایط . عملکرد درست سيستم کنترل الکتریکی و تهویه و هواي ورودي دارد 

فاده صحيح و نگهداري مناسب است. نگهداري باالیی نياز دارد ، به طور نسبی احتمال رخداد عيب در آن باال است 

 . براي کارکرد صحيح سيستم تهویه مطبوع بسيار مهم است 

در این قسمت فقط ایرادهاي کلی و روش هاي . در صورت وقوع ایراد ، باید توسط تعميرکار حرفه اي بررسی گردد 

 . عيب یابی براي سيستم تهویه مطبوع آمده است 

 يب یابیبررسی و ع دليل احتمالی عالمت ایراد

 

 

 

 

 کمپرسور غيرفعال است

ولتاژ به کالچ مغناطيسی نمی رسد یا اتصال  .1
کانکتور ان ضعيف است یا قطعات الکتریکی 

 . شکسته است 

 .محافظ حرارتی کمپرسور شکسته است  .2

مدار سيم پيچ کالچ اتصال کرده یا قطع شده  .3

 . است 

 .صفحه محرک کالچ شکسته است   .4

فشار محافظ مدار  به دليل نشتی گاز ، سوئيچ .5

تحریک کالچ مغناطيسی کمپرسور را قطع 

 . کرده است 

تسمه کمپرسور بسيار شل شده یا پاره گشته  .6

 . است 

مدار سيستم تهویه مطبوع را بررسی نمائيد  .1
اگر دماي محيط پائين است به دليل حفاظت .)

دماي پائين یا فشار پائين سيستم تهویه 

 .(مطبوع را تعمير نمائيد 

 .گرمایی را تعویض نمائيد  محافظ .2

 .کالچ را تعویض نمائيد  .3

 .کالچ را تعویض نمائيد  .4

محل هاي نشتی روغن و مبرد را بررسی و  .5

 .تعمير نمائيد 

 . تسمه را محکم نموده یا تعویض نمائيد  .6

 

 

 

 

تسمه کمپرسور صداي 

 غير عادي دارد 

 .در هنگام درگير شدن کالچ لغزش دارد  .1

ده ، فاصله زیاد دارد ، بلبرینگ کالچ فرسوده ش .2

 . روغن ندارد 

به دليل لغزش تدریجی تسمه شل یا فرسوده  .3

 . شده است 

به دليل لغزش کمپرسور تسمه کمپرسور بيش  .4

 .از حد صاف کرده است 

به دليل لغزش کمپرسور ، پولی در نقطه مرکز  .5

اگر لکه هاي روغن وجود دارد ، آنها تميز  .1

وقتی فشار سيستم بسيار .نموده یا تمير نمائيد 

زیاد است ، خطاي سيستم را بررسی و رفع 

 . نمائيد 

 . نمائيد  کالچ را تعویض .2

کشش تسمه را تنظيم نموده یا تسمه را  .3

 . تعویض نمائيد 

 . کشش تسمه را تنظيم نمائيد  .4
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 . قرار ندارد 

براکت . پيچ نگهدارنده کمپرسور شل شده است  .6

 .است یا ترک گرفته است کمپرسور شل شده 

به دليل نفوذ مایع و بار بيش از حد در سيستم  .7
قطعات کمپرسور شکسته شده اند یا گير کرده 

 . اند 

 .نصب مجدد انجام دهيد  .5

مپرسور را مجددا سفت کبراکت تعویضی  .6

 . نمائيد 

کل سيستم تهویه مطبوع را تميز نموده و  .7
کمپرسور یا کل قطعات سيستم را تعویض 

 . نمائيد 

کمپرسور به صورت 
ودکار و مناسب قطع خ

 . نمی کند و وصل 

 . سوئيچ محافظ فشار شکسته است  .1

 . سنسور دماي اواپراتور شکسته است  .2

 . ایراد مدار را بررسی و رفع نمائيد  .3

 .سوئيچ محافظ فشار را تعوض نمائيد  .1

 .سنسور دماي اواپراتور را تعویض نمائيد  .2

 .خطاي مدار را بررسی و رفع نمائيد  .3

  

 بررسی و عيب یابی دليل احتمالی عالمت ایراد

 

 

 

 

کمپرسور و کالچ به 

طور پيوسته درگير نمی 

 . شوند 

اتصال ضعيف کنتاکت ها ، ولتاژ )ایراد الکتریکی  .1

 ( . بسيار کم و خرابی رله

 .ایراد سنسور دماي اواپراتور  .2

 . فاصله کالچ زیاد است  .3

 .فشار بسيار زیاد سيستم   .4

 . گاز سيستم ناکافی است  .5

دماي کمپرسور . غن سيستم ناکافی است رو .6

 . محافظ گرمایی فعال است . بسيار زیاد است 

 .خطاي الکتریکی را بررسی و رفع نمائيد  .1

 .سنسور دماي اواپراتور را تعویض نمائيد  .2

 .فاصله کالچ را تنظيم نمائيد  .3

وقتی فشار سيستم بسيار زیاد است ، خطاي  .4

 . سيستم را بررسی و رفع نمائيد 

د ناکافی بودن گاز مبرد را بررسی و آن را ایرا .5

 . رفع نمائيد 

 . روغن را تنظيم نمائيد  .6

اثر سرد کنندگی 

 ضعيف

پنجره ها و دربها به خوبی بسته نشده اند یا در  .1

حالی که دماي محيط بسيار باال است سيستم 

 .در مد گردش خارجی هوا قرار دارد 

در سمت فشار قوي ، )نشتی داخلی کمپرسور .2

ر بسيار کم است و در سمت فشار ضعيف فشا

 (فشار بسيار زیاد است 

 .گاز در سيستم تهویه مطبوع اضافی است  .3

سيستم کامال وکيوم نشده است و هواگرفتگی  .4

 (عقربه سمت فشار قوي بسيار لرزش دارد)دارد 

 .کندانسور کثيف است یا گرفتگی دارد  .5

فن خنک کننده کندانسور شکسته است ، غير  .6

 . یا مقدار هوا بسيار کم است فعال است 

 .به دليل سرویس نادرست روغن زیاد است  .7

نفوذ ناخالصی به قطعات داخلی موجب  .8

 .فرسودگی بيش از حد سيستم شده است 

درب ها و پنجره ها را ببندید و مد گردش هوا  .1

 . را تعویض نمائيد 

 تعویض کمپرسور .2

 .گاز اضافی سيستم را کم نمائيد  .3

يوم و پس از بازیابی گاز سيستم را مجددا وک .4

 . مجددا آن را پر نمائيد 

 .کندانسور را تميز نمائيد  .5

 .فن خنک کننده را تعمير یا تعویض نمائيد  .6

 .روغن اضافه را تخليه نمائيد  .7

 .کمپرسور را تعویض نمائيد  .8
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سرعت هوا نامناسب 

 است

 . فن تهویه خوب نصب نشده است  .1

  فيوز بخاري سوخته است . 

  کشی قطع است یا اتصاالت ضعيف شده سيم
 . است 

  کليد بخاري شرایط مناسبی ندارد . 

  اشيا خارجی وارد فن شده اند . 

  سيم مقاومت بخاري قطع شده است. 

 . ولتاژ مدار گرمکن نامناسب است  .2

  ولتاژ افت کرده است . 

 

  موتور تهویه صداي غير عادي دارد. 

  موتور تهویه به نرمی کار نمی کند . 

 . فيلتر هوا گرفتگی دارد  .3

 . سرعت موتور تنظيم نمی باشد  .4

  کليد بخاري شرایط مناسب ندارد . 

  مقاومت بخاري شرایط مناسب ندارد یا سوخته
 . است 

  موتور تهویه به نرمی کار نمی کند . 

 

 .ن اواپراتور گرفتگی دارد یا فشرده شده استف .5

 . کانال تهویه خوب سوار نشده است  .6

تغيير شکل داده پيچ خورده یا خم  کانال تهویه .7

 . شده است 

 . فن تهویه خوب نصب نشده است  .1

  فيوز را تعویض نمائيد . 

  دسته سيم را تعویض نمائيد . 

  تعویض نمائيد . 

  فن  را بررسی و تميز نمائيد . 

  مجموعه موتور و فن را تعویض نمائيد. 

  مجموعه موتور و فن را تعویض نمائيد. 

 . کن نامناسب است ولتاژ مدار گرم .2

  ولتاژ تغ یه و سيم کشی بدنه را بررسی نمائيد

 . که شل نشده باشد 

  مجموعه موتور و فن را تعویض نمائيد. 

  مجموعه موتور و فن را تعویض نمائيد. 

 . تميز نمائيد  .3

 . سرعت موتور تنظيم نمی باشد  .4

  تعویض نمائيد . 

  مقاومت بخاري یا مجموعه موتور را تعویض
 .  نمائيد

  مقاومت بخاري یا مجموعه موتور را تعویض

 . نمائيد 

 .اواپراتور را تعمير یا تعویض نمائيد  .5

 . نگهدارنده ها را تعمير نمائيد  .6

 . تعویض نمائيد  .7

 . دماي آب رادیاتور کم است  .1 . هوا داغ نيست 

 . آب رادیاتور کافی نيست  .2

 . آب رادیاتور گردش ندارد  .3

 رد رادیاتور بخاري گرفتگی دا . 

  تسمهv  تنظيم نيست . 

  واتر پمپ شرایط مطلوب را ندارد . 

  هواگيري نمائيد . 

  سنسور دما شرایط مناسب ندارد . 

 . کابل کنترل تنظيم نيست  .4

 . نمی کندهوا تنظيم  دریچه تنظيم سرد و گرم .5

 .موتور را بررسی نمائيد  .1

 . آب رادیاتور را تعویض نمائيد  .2

 . آب رادیاتور گردش ندارد  .3

  مجموعه بخاري را تميز یا تعمير نمائيد. 

  تنظيم نمائيد . 

  واتر پمپ را تعمير نمائيد . 

  واتر پمپ را تعمير نمائيد. 

  تعویض نمائيد . 

 . تنظيم نمائيد  .4

کابل را تعمير نموده یا مجموعه بخاري را  .5
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 . تعویض نمائيد 

 

هواي داغ بدون افزایش 

 . دما می وزد 

 . هوا از شکاف ها می آید .1

 . کانال تهویه خوب نصب نشده است  .2

 .دریچه تنظيم ایراد دارد  .3

 . شکاف ها را پر نمائيد  .1

 .نگهدارنده ها را محکم نمائيد  .2

کابل را تعمير نموده یا مجموعه بخاري را  .3

 . تعویض نمائيد 

 

 

بخارزدا یا گرمکن 

 شيشه غير فعال است

 . کانال بخارزدا خوب نصب نشده است  .1

 غييرشکل داده یا کج شده است ا تکانال بخارزد .2

 .نازل مربوطه خوب نصب نشده است  .3

 . مواد خارجی وارد نازل شده اند  .4

 .کابل کنترل درست تنظيم نشده است  .5

 . نگهدارنده ها را تعمير نمائيد  .1

 .تعویض نمائيد  .2

 . نگهدارنده ها را تعمير نمائيد  .3

 . تميز نمائيد  .4

 .تنظيم نمائيد  .5

 . چ کمپرسور وصل نشده است کال .1 عدم وجود هواي سرد 

  کليد بخاري شرایط مناسبی ندارد . 

  فيوز بخاري سوخته است . 

  کالچ مغناطيسی ایراد دارد . 

  رله تهویه مطبوع ایراد دارد . 

  سنسور دما شرایط مناسب ندارد . 

 باال شرایط مناسب ندارد /سوئيچ فشار پائين. 

  ترمينال کالچ مغناطيسی ولتاژ ندارد. 

 . تنظيم نيست  vتسمه  .2

 . کمپرسور شرایط مناسب ندارد  .3

 . دماي کانال هوا مناسب نيست  .4

  هواي داغ مخلوط می شود. 

 . اواپراتور یخ زده است  .5

مجموعه بخاري و اواپراتور به خوبی نصب نشده  .6

 . اند 

 .دریچه مخلوط هوا شرایط مناسب ندارد  .7

 ترومغناطيسی کمپرسور متصل نمایيد کالچ الک .1

 ئيد تعویض نما . 

  (آمپر 27جعبه فيوز،. )فيوز را تعویض نمائيد 

 مجموعه کمپرسور و کالچ را تعویض نمائيد. 

  تعویض نمائيد . 

  تعویض نمائيد. 

  تعویض نمائيد. 

  مدار تهویه مطبوع را بررسی نمائيد . 

 .تنظيم نمائيد  .2

 .مجموعه کمپرسور و کالچ را تعویض نمائيد .3

 .هواگيري نمائيد  .4

 .ررسی و تعویض نمائيد اواپراتور را ب .5

 .نگهدارنده هاي نصب را بررسی نمائيد  .6

کابل اتصال و مجموعه بخاري را تعویض  .7
 . نمائيد 

هواي سرد بدون افت 
 .دما می وزد 

 .از شکاف ها هواي گرم می آیيد  .1

دریچه هاي کنترل مجموعه شرایط مناسب  .2

 .ندارند 

 . کابل کنترل به خوبی تنظيم نشده است  .3

 .بررسی نمائيد زوارها را  .1

کابل اتصال را تعمير و مجموعه بخاري را . 2،3

 .تعویض نمائيد 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 عنوان
 

H30 Cross 

 

27 

 

 بررسی روغن کمپرسور  .2

در هنگام تعمير باید از روغن تازه و جدید استفاده . روغن کمپرسور یک رطوبت گير بسيار قوي می باشد  :توجه 

 . نمود 

  .هنگام تعمیر سیستم در مواردی که نشتی وجود ندارد  1.2

هنگامی که از تجهيزات پرکننده استفاده می نمائيد که می تواند براي بازیافت و شارژ مجدد از مجموعه گاز و روغن 

 . مجزا استفاده نمائيد 

  گازR134a  را مطابق دستورالعمل تخليه نمائيد . 

  ميزان روغن جداشده را اندازه گيري نمائيد . 

 مائيد به همان اندازه از روغن جدید استفاده ن . 

گاز و روغن مجزا که نمی تواند براي بازیافت و شارژ مجدد از مجموعه  کنيداز تجهيزات پرکننده استفاده می  اگر

 :استفاده نمائيد 

  از طرف فشار ضعيف استفاده نمائيد تا به آرامیR134a  را تخليه نمائيد تا از تخليه روغن کمپرسور جلوگيري

 . نمائيد 

  گازR134a و بدون روغن پر نمائيد  را مجددا . 

 :یافت و شارژ مجدد نماید که نمی تواند باز کنيدهنگامی که از تجهيزات پرکننده استفاده می 

 : مراحل زیر را براي تخليه روغن دنبال نمائيد . اگر سيستم به ندرت پر می شود روغن کمپرسور را تخليه نمائيد 

 .  کنيدسيستم را تخليه  R134aروغن  -

 .  کنيدر را باز کمپرسو -

 . کنيدروغن را از کمپرسور تخليه  -

 . کنيدميلی ليتر روغن تازه به آن وارد  135ميزان  -

 . کنيدکمپرسور را نصب  -

- R134a  کنيدرا بدون روغن وارد . 

 :توجه 

دارا  راتوصيه می شود از تجيزاتی استفاده نمائيد که توانایی بازیافت و پر کردن مجدد بدون جداسازي روغن از گاز  

 . باشد 
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 : تعویض کمپرسور 

  کنيدکمپرسور قبلی را پياده سازي  . 

  کنيدروغن را تخليه و مقدار آن را اندازه گيري . 

  کنيدروغن کمپرسور جدید را تخليه و معادل همان مقدار روغن را وراد کمپرسور . 

  کمپرسور جدید را نصب نمائيد و گازR134a  کنيدرا بدون روغن در آن وارد . 

 . هنگام تعمیر سیستم در مواردی که سیستم نشتی دارد  2.2

 . خ دهد مقداري زیادي گاز خارج شده و هوا وارد سيستم می گردد اگر نشتی سریع در سيستم ر

  قطعه را تعویض نمائيد . 

  قطعات شکسته را تعویض نموده و به مقداري که الزم است در سيستم روغن وارد نمائيد . 

 ویض در هنگام تعR134a  ،87  ميلی ليتر روغن اضافه نمائيد . 
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 پرنمودن گاز / استفاده مجدد / بازیافت 

  بخار گاز و روغن تهویه مطبوع ممکن است چشم ها ، بينی و دهان را اذیت نماید . 

  کنيدهنگام تعميرات و سرویس دقت . 

  بخار گاز و روغن را تنفس ننمائيد . 

اگر نشتی تصادفی در سيستم رخ داد ، . را بکار می برید  R134aات متناسب با گاز اطمينان حاصل نمائيد که تجهيز

براي اطالع بيشتر از ایمنی و سالمتی به دستورالعمل . فضاي کارگاه باید در هنگام سرویس و تعميرات تهویه گردد 

 . کارخانه سازنده گاز و روغن مراجعه نمائيد 

 تجهیزات الزم  .1

 

  R134aافت و شارژ مجدد گاز دستگاه بازی ] 1 [ 

 عملکرد مربوطه  .2

 : آماده سازي 

  درپوش گردگير شير پرکن و اطراف دریچه هاي لوله هاي گاز را تميز نمائيد . 

  درپوش گردگير شيرپرکن را باز نمائيد . 

فشار  نشانگر Hقطر لوله هاي فشار قوي و فشار ضعيف متفاوت است و بر روي درپوش ها عالمت   –دستورالعمل 

 . نشانگر فشار ضعيف می باشد  Lقوي و عالمت 
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اتصال سمت فشار قوي را به . همانطور که در شکل نشان داده شده است ، دستگاه شارژ گاز را متصل نمائيد 

مطابق دستورالعمل از دستگاه . کوپلينگ فشار قوي و سمت فشار ضعيف را به کوپلينگ فشار ضعيف متصل نمائيد 

 .  استفاده نمائيد
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  :مطبوعپياده سازي و سوارکردن قطعات اصلی سيستم تهویه 

 حفاظت  .1

 

 :پدهاي محافظ باید در نواحی زیر نصب گردند 

  صندلی راننده 

 (سمت راننده)زیر پایی 

 ستون فرمان 

  اهرم دنده 

  اهرم ترمز دستی 

 تجهیزات الزم  .2

 

 10062661و  10062662با کدهای اختصاصی شيلنگ الستيکی  کورکن: ] 1 [ 
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  (ر عمومیزااب)انبردست:  ] 2 [ 

 عملکردهای مربوطه  .2

 (به مراحل عملکرد مربوطه مراجعه نمائيد . )بازوي برف پاک کن و شبکه برف پاک کن جلو را باز نمائيد 

 ( به مراحل عملکرد مربوطه مراجعه نمائيد . )مجموعه ستون فرمان را پياده سازي نمائيد 

 . کنسول را باز نمائيد 

 . براي بازیابی گاز ، از دستگاه شارژ سيستم تهویه مطبوع استفاده نمائيد 

 پیاده سازی  .2

 

 قسمت داخلی درب موتور 

  فشار سيستم خنک کننده را تنظيم نمائيد . 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 عنوان
 

H30 Cross 

 

33 

 

  صفحه فلزي را به سمت کناره فشار داده و کوپلينگ . براي جلوگيري از نشتی گاز شيلنگ را محکم نمائيد

 . را آزاد نمائيد ( 1)ده شيلنگ خنک کنن

  را باز نمائيد ( 2)با پيچ گوشتی دو عدد  پيچ . 

 را باز نمائيد ( 3)صفحات درزگير تبادل گرما . 

  با استفاده از سوکتM10  شير انبساط و لوله متصل به آن را باز نمائيد ( 4)، مهره . 

  با سرعت ورودي هاي لوله ها و شير انبساط را مسدود نمائيد . 

  ورودي هوا را کنار بزنيد و آن را پياده سازي نمائيد ( 5)آرامی لبه هاي شبکه به . 

  با استفاده از سوکتM10  را باز نمائيد ( 7)و ( 6)مهره هاي نگهدارنده . 

 

  را پياده سازي نمائيد  رادیاتور بخاريمربوط به درزگير ( 8)صفحه الستيکی زیرین. 

 

 را باز نمائيد ( 9)اره با استفاده از پيچ گوشتی پيچ شم . 

 : داخل اتاق 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 عنوان
 

H30 Cross 

 

34 

 

  گيره لوله خارجی سيستم تهویه مطبوع را پياده سازي نمائيد ( 17)با استفاده از ابزار مخصوص شماره . 

  لوله خارجی را پياده سازي نمائيد . 

 

 : درون اتقاق 

  نمائيد را بيرون بکشيد و پياده سازي ( 11)به صورت مستقيم سيستم تهویه مطبوع شماره. 

  تبادل کننده حرارتی نباید داراي پوشش باشد تا بتواند به خوبی سردسازي را انجام دهد . 

 سوار کردن .2

 .نک کننده ، اورینگ باالیی باید در جاي خود تنظيم شده باشد هنگام سوار کردن کوپلينگ شيلنگ خدر 

 . مراحل سوار کردن برعکس پياده سازي می باشد 
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 ر کردن دسته سيم سيستم تهویه مطبوع پياده سازي و سوا

 عملکرد مربوطه  .1

  (به مراحل مربوطه مراجعه نمائيد . ) داشبورد را پياده سازي نمائيد 

 پیاده سازی .2

 

  ( .1)کانکتور سنسور اواپراتور را جداسازي نموده و سپس سنسور را پياده سازي نمائيد 

  تخليه سنسور را پياده سازي زیرین جدا نموده و کانال را ( 2)تخليه سنسور زیرین کانکتور دسته سيم کانال

 ( در پائين مجموعه تهویه مطبوع . )نمائيد 

  تخليه سنسور را پياده سطحی کانال را جدا نموده و ( 3)کانکتور دسته سيم کانال سطحی تخليه سنسور

 .سازي نمائيد 

  در پائين محفظه .  )را پياده سازي نمائيد را جدا نموده و سنسور اواپراتور ( 4)دسته سيم سنسور اواپراتور

 ( انبساط

 . به طور معمول تمام دسته سيم ها را تعویض نمائيد 
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 پياده سازي و سوار کردن سرو موتور مکانيزم دریچه تهویه 

 عملکردهای مربوطه  .1

 . داشبورد را پياده سازي نمائيد 

 پیاده سازی  .2

 

 با پيچ گوشتی . را جدا نمائيد  یخ زداي شيشه تهویه هوا دریچه رکانکتور مربوط به حالت وزش به پا و موتو

 .را پياده سازي نمائيد ( 2)و حالت وزش به پا  تهویه هوا دریچه موتوررا باز نمائيد و ( 1)پيچ 

  تهویه هوا دریچه موتوررا باز نمائيد و ( 3)با پيچ گوشتی پيچ .  را جدا نمائيد  تهویه هوا دریچه موتورکانکتور 

 .را پياده سازي نمائيد ( 4)

  وزش هوا دریچه موتوررا باز نمائيد و ( 5)با پيچ گوشتی پيچ .  را جدا نمائيد  تهویه هوا دریچه موتورکانکتور 

 .را پياده سازي نمائيد ( 6)

  و  را باز نمائيد( 7)با پيچ گوشتی پيچ .  خارجی را جدا نمائيد /گردش داخلی تهویه هوا دریچه موتورکانکتور

 .را پياده سازي نمائيد ( 8)خارجی /گردش داخلی موتور

 سوار کردن  .2

 . روش سوار کردن عکس پياده سازي می باشد 
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 پياده سازي و نصب رادیاتور بخاري 

 عملکردهای مربوطه  .1

 ( به مراحل مربوطه مراجعه نمائيد . ) داشبورد را پياده سازي نمائيد 

 (به مراحل مربوطه مراجعه نمائيد . ) نمائيد مجموعه تهویه مطبوع را پياده سازي 

 پیاده سازی  .2

 

 . سنسور دما را آزاد نمائيد 

  را باز نمائيد ( 1)با استفاده از پيچ گوشتی پيچ . 

  را بيرون بکشيد ( 2)پوشش کناري . 

 . براي جلوگيري از آسيب پوشش کناري را بيرون بکشيد 
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 را بيرون بکشيد  (3)رادیاتور بخاري . 

 . وشش اسفنجی کناري رادیاتور بخاري را با دقت و براي جلوگيري از آسيب بيرون بکشيد پ

 سوار کردن  .2

 . مراحل سوار کردن عکس پياده سازي می باشد 
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 تهویه مطبوعپياده سازي و سوار کردن فيلتر هوای

 حفاظت  .1

  

 :پدهاي محافظ باید در نواحی زیر نصب گردند 

  صندلی راننده 

 (سمت راننده)زیر پایی 

 ستون فرمان 

  اهرم دنده  

 اهرم ترمز دستی 
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 پیاده سازی   .2

 

 پائين و سمت راست داشبورد را باز کرده و صفحه عایق را بيرون بکشيد ( 1)صفحه عایق( 3)پيچ تثبيت . 

 

  را باز نمائيد ( 2)با پيچ گوشتی پيچ شماره . 

  پياده سازي نمائيد را در جهت نشان داده شده در شکل ( 3)صفحه پوشش شماره . 
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  را بيرون بکشيد ( 4)هواي اتاق سرنشين فيلتر . 

 سوار کردن  .2

 . مراحل نصب عکس مراحل پياده سازي می باشد 
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 پياده سازي محفظه اواپراتور  

 حفاظت  .1

  

 :پدهاي محافظ باید در نواحی زیر نصب گردند 

  صندلی راننده 

 (سمت راننده)زیر پایی 

 ستون فرمان 

 نده اهرم د  

 اهرم ترمز دستی 

 پیاده سازی  .2

 . نموده و سنسور اواپراتور را بيرون بکشيد  جدا دسته سيم اواپراتور را 
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  محفظه آب گرم و محفظه اواپراتور را باز نمائيد ( 1)پيچ تثبيت شماره . 

  محفظه آب گرم و محفظه اواپراتور را باز نمائيد ( 2)مهره نگهدارنده شماره. 

 (تنظيم خروجی محفظه اواپراتور.)محفظه آب گرم و محفظه اواپراتور را باز نمائيد ( 3)ماره پيچ تثبيت ش 

 

  در موارد تعویض جداگانه ، صفحه عایق . )موتور تهویه مطبوع را باز نمائيد ( 5)و شماره ( 4)پيچ تثبيت شماره

 (عقب و سمت راست داشبورد می تواند بر روي خودرو پياده سازي گردد 
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 موعه موتور تهویه را پياده سازي نمائيد مج . 

  مدول بخاري را پياده سازي نمائيد ( 6)پيچ تثيبت شماره . 

 

  پایه تثبيت موتور تهویه را باز نمائيد ( 7)پيچ تثبيت شماره . 
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  جدا نمائيد  موتور تهویه را( 8)به آرامی فن تهویه را باال بياورید ، مدول موتور تهویه را بيرون بکشيد و کانکتور .

 . به محل اتصال دسته سيم ها به منظور عمليات معکوس پياده سازي توجه نمائيد 

 

  پياده سازي نمائيد را ( 9)فن تهویه شماره. 
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 را پياده سازي نمائيد ( 17)مدول موتور تهویه شماره . 

 

 را پياده سازي نمائيد ( 11)پایه موتور تهویه . 
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 (مطابق مراحل عملکردي. )ه سازي نمائيد فيلتر تهویه هوا را پياد 

 

  پوشش اواپراتور را باز نمائيد ( 12)پيچ تثبيت باالیی و پائينی . 

 ر را پياده سازي نمائيد محفظه اواپراتو( 13)یی و پائينی خارهاي نگهدارنده باال . 
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 . را پياده سازي نمائيد ( 14)شير انبساط  

 

 ر انبساط را پياده سازي نمائيد در پشت شي( 15)خارهاي نگهدارنده . 

 

 مخزن اواپراتور را جدا نمائيد ( 16)پوشش باالیی و پائينی . 
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 را پياده سازي نمائيد ( 17)اواپراتور . 

 سوار کردن  .2

به منظور جلوگيري از آسيب . تور دقت نمائيد اراالستيکی باال و پائين مخزن اواپدر هنگام سوار کردن به ميخ هاي 

 . عکس مراحل پياده سازي ، سوار نمودن را انجام دهيد . را تراز نموده و سپس جا بزنيد  ابتدا آن
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 پياده سازي و نصب مخزن رطوبت گير 

 پیاده سازی  .1

 . با استفاده از دستگاه شارژ اتوماتيک ، گاز را تخليه نمائيد 

 

  کانال هواي ورودي را باز نمائيد ( 1)مهره شماره . 

  کانال هواي خروجی را باز نمائيد ( 2)مهره شماره. 

  سوئيچ سه مرحله اي را جدا نمائيد ( 3)کانکتور شماره . 

 . رادیاتور را باز نمائيد 

 . کندانسور را پياده سازي نمائيد 
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 . باز نمائيد  T70را با آلن ستاره اي ( 4)توپی شماره 

 

 . رطوبت گير را پياده سازي نمائيد 

 را پياده سازي نمائيد ( 5)ماره با انبردست ، خشک کن ش . 

 سوار کردن  .2

 . را مجددا سوار نمائيد ( 5)رطوبت گير 

 

 . تميز نموده و نوار بپيچيد 

 . را تعویض نمائيد ( 6)اورینگ ها 

 . ، نصب نمائيد  2N·m±14را با گشتاور ( 4)درپوش 
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 فاصله کالچ کمپرسور : بررسی و تنظيم 

  مورد نیاز ابزار  .1

 

 25273773با کد اختصاصی براکت نگهدارنده کمپرسور  ] 1 [ 

 بررسی  .2

 

 . را به آن محکم نمائيد ( 1)را روي ميز کار نصب نموده و کمپرسور  ] 1 [ابزار مخصوص 
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فاصله باید . ، فاصله  هوایی آن را اندازه گيري نمائيد ( 2)و صفحه محرک( 3)درجه اي فيلر زیر کالچ 367با گردش 

 0.6mm~0.3: باشد  در بازه زیر

 تنظیم فاصله  .2

 (به مراحل مربوطه مراجعه نمائيد . )اگر فاصله نادرست است صفحه محرک را پياده سازي نمائيد 

 

 : تغييرات فاصله زیر را تنظيم نمائيد 

  (6)ضخامت واشر 

  (6)تعداد واشرها 

 . را نصب نمائيد ( 2)صفحه محرک 

 . را نصب نمائيد ( 5)واشر 

 .N·m 18: گشتاور نصب . ندید مهره را بب
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 : بررسی فاصله 

  0.6~0.3اگر فاصله در محدودهmm  نبود مجددا تنظيم نمائيد . 

  18را با نمونه جدید تعویض نموده و با گشتاور ( 4)اگر فاصله درست بود ، مهره قدیمی شماره N·m.  محکم

 . نمائيد 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 عنوان
 

H30 Cross 

 

55 

 

 

 پياده سازي و نصب صفحه محرک کمپرسور 

  نیاز مورد ابزار  .1

 

 25273773با کد اختصاصی براکت نگهدارنده کمپرسور  ] 1 [ 

 

 .استفاده نمائيد  26874773با کد اختصاصی   براي پياده سازي و نصب صفحه محرک  ] 2 [از آچار بکس 
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 پیاده سازی  .2

 

 . را به آن محکم نمائيد ( 1)را روي ميز کار نصب نموده و کمپرسور  ] 1 [ابزار مخصوص 

 

را بر روي قسمت برامده صفحه قرار داده و در سه سوراخ صفحه محرک وارد نمائيد تا صفحه محرک را  ] 2 [زار اب

 . مهره ها را باز نمائيد  17مهار نمائيد و سپس با آچار بکس 
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 : صفحه محرک را پياده سازي نمائيد 

  ائيد را پياده سازي نم( 2)مهره مرکزي صفحه محرک  17با استفاده از آچار . 

  ( 3)واشر 

  ( 4)صفحه محرک 

براي جلوگيري از صدمه در هنگام نصب باید درست در . بر روي شفت کمپرسور ، زبانه تنظيم موقعيت وجود دارد 

 .  جاي خود قرار گيرد 

 سوار کردن  .2

 . بررسی اینکه صفحه محرک دچار کج شدگی ، تغييرشکل و فرسودگی شده است 

در جاي خود محکم نصب  .N·m 18پيچ مرکزي را با گشتاور . را نصب نمائيد ( 2)محرک  خار را تراز نموده و صفحه

 .نمائيد 

 (به مراحل مربوطه مراجعه نمائيد. )فاصله بين صفحه محرک و کالچ را بررسی و تنظيم نمائيد 

 .N·m 18: گشتاور نصب . پيچ را ببندید . مهره قدیمی را با نمونه جدید تعویض نمائيد 
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 ده سازي و نصب پولی و کالچ کمپرسور پيا

  مورد نیاز ابزار  .1

 

 25273773با کد اختصاصی براکت نگهدارنده کمپرسور  ] 1 [ 

 

 .استفاده نمائيد  (ابزار عمومی)پولی کش از  ] 2 [
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  (26871774جزء کيت ابزار با کد اختصاصی ) ابزار پياده سازي براي پولی کمپرسور  ] 3 [

 

 (26871774جزء کيت ابزار با کد اختصاصی ) سوار کردن براي پولی کمپرسور  ابزار ] 4 [

 پیاده سازی  .2

 

 . را به آن محکم نمائيد ( 1)را روي ميز کار نصب نموده و کمپرسور  ] 1 [ابزار مخصوص 
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  (به مراحل مربوطه مراجعه نمائيد)صفحه محرک 

  (2)واشر تنظيم 

  (3)خار حلقه اي 

 

 . را نصب نمائيد  ] 3 [و  ] 2 [ابزار مخصوص 

 . را بيرون بکشيد ( 4)پولی 
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 . را بيرون بکشيد ( 5)با خار جمع کن ، خار حلقه اي 

 

  را باز نمائيد ( 6)با استفاده از پيچ گوشتی ، پيچ. 

  گيره انتهاي کانکتور را به کنار فشار دهيد و اتصال جلویی انتهاي کانکتور را بيرون بکشيد . 
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 را بيرون بکشيد  سيم پيچ . 

 سوار کردن  .2

 

محفظه کمپرسور قرار  bبر روي نقطه  aرا تثبيت نمائيد و بررسی نمائيد که مکان برآمدگی ( 8)موقعيت سيم پيچ 

 . گرفته باشد 

 (بررسی نمائيد که به صورت مناسب نصب شده باشد . )را نصب نمائيد ( 5)رینگ حلقه اي 

 . را محکم نمائيد ( 6)پيچ 

 . کانکتور را نصب نمائيد ( 7)ل اتصا

 

 . خود نصب نمائيد ( 4)پولی را در محل ] 4 [با ابزار مخصوص 

 : سوار کردن 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 عنوان
 

H30 Cross 

 

63 

 

  را در محل خود نصب نمائيد (3)با خار جمع کن خار . 

  واشر تنظيم 

  (به مراحل مربوطه مراجعه نمائيد)صفحه محرک 

 (طه مراجعه نمائيدبه مراحل مربو)بررسی و تنظيم فاصله بين محرک و پولی 

 الکتریکیابزار 

 

 شکل شرح کد اختصاصی  ردیف

1 
24803049 

 

 دانگ فنگ
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