
 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-1 

07-40A سیستم کنترل  
  40A-3-07  ...............  موقعیت قطعات سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک

  40A-7-07  ............................................  باز و بست عملگر هواي ورودي
 40A-9-07  .................................................  بازرسی عملگر هواي ورودي
  40A-10-07  ............................................  باز و بست عملگر مخلوط هوا
  40A-13-07  .................................................  بازرسی عملگر مخلوط هوا
  40A-16-07  ................................................  باز و بست عملگر مسیر هوا

  40A-18-07  .......................................  ملگر مسیر هوانکات باز کردن ع
  40A-19-07  .....................................................بازرسی عملگر مسیر هوا
  40A-20-07  .................................................  باز کردن موتور فن بخاري

  40A-28-07  ........................................................  نصب موتور فن بخاري
  40A-34-07  ....................................................  بازرسی موتور فن بخاري

  MOSFET.........................  07-40A-35باز و بست ترانزیستور قدرت 
  40A-36-07  ...............................................  باز و بست کالچ مغناطیسی

  40A-38-07  ....................طیسی کولرنکات باز و بست پیچ کالچ مغنا
  40A-39-07  ........................  باز کردن محافظ حرارتی کمپرسور نکات

  40A-40-07  ..............................  نکات بستن محافظ حرارتی کمپرسور
  40A-40-07  ..........................................  نکات باز کردن پولی کمپرسور

  40A-41-07  ................................................  پولی کمپرسور نکات بستن

  40A-41-07  ................................................  نکات باز و بست خار فنري
  40A-41-07  ...................................................................  نکات بستن پیچ

  40A-41-07  ..............................................................  نکات بستن ارینگ
  40A-41-07  ....................................................................  نکات نصب خار
  40A-41-07  ...................................................................نکات نصب شیم

  40A-42-07  ........................................................  تنظیم کالچ کمپرسور
  40A-44-07  ........................................................بررسی کالچ کمپرسور

  40A-45-07  ...................................باز و بست سنسور تابش نور آفتاب
  40A-47-07  ........................................بازرسی سنسور تابش نور آفتاب

  40A-47-07  .............................  باز و بست سنسور دماي هواي محیط
  40A-48-07  ..................................  بازرسی سنسور دماي هواي محیط

  40A-48-07  .........................................  باز و بست سنسور دماي کابین
  40A-49-07  ....................................  بازرسی بست سنسور دماي کابین
  40A-49-07  ......................................باز و بست سنسور دماي اواپراتور
  40A-49-07  ...........................................بازرسی سنسور دماي اواپراتور

  40A-50-07  .........................  باز و بست سنسور دماي رادیاتور بخاري
  40A-50-07  ..............................  بازرسی سنسور دماي رادیاتور بخاري
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07-40A-2 

  40A-41-07  ......................................  ز کولرست سنسور فشار گاو ب باز
  40A-41-07  .....................................  ز کولرسنسور فشار گانصب نکات 

  40A-41-07  ...........................................  ز کولرسنسور فشار گابازرسی 
  و بست یونیت کنترل سیستمباز 

  40A-41-07  ......................................................  تهویه مطبوع اتوماتیک 
  40A-41-07  ...یونیت کنترل سیستم تهویه مطبوع اتوماتیکبررسی 
  40A-41-07  .......................................................  ولتاژ ترمینال هاجدول 
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-3 

  مطبوعقطعات سیستم کنترل تهویه موقعیت 

 
 
  
  گرمکن شیشه عقبرله   1

مراجعه  23-21-09موقعیت رله به صفحه  بررسیبراي (
  .)نمایید

مراجعه  26-21-09رله به صفحه  عملکردبراي بررسی (
  .)نمایید

  فن بخاريرله   4
مراجعه  23-21-09حه براي بررسی موقعیت رله به صف(

  .)نمایید
مراجعه  26-21-09رله به صفحه  عملکردبراي بررسی (

  .)نمایید
  A/Cرله   5

مراجعه  23-21-09حه براي بررسی موقعیت رله به صف(
  .)نمایید

مراجعه  26-21-09رله به صفحه  عملکردبراي بررسی (
  .)نمایید

  فن بخاريموتور   6
 40A-20-07فن بخاري به صفحه  وربراي باز کردن موت(

  ).مراجعه نمایید
 40A-28-07فن بخاري به صفحه  ورموتن بستبراي (

  ).مراجعه نمایید
 40A-34-07فن بخاري به صفحه  ورموت بررسیبراي (

  ).مراجعه نمایید
  تابش نور آفتابسنسور   7

-07براي باز و بست سنسور تابش نور افتاب به صفحه (

40A-45(  
-40A-07سنسور تابش نور افتاب به صفحه  بررسیبراي (

45(  
  فن بخاريرله   8

مراجعه  23-21-09براي بررسی موقعیت رله به صفحه (
  .)نمایید

مراجعه  26-21-09رله به صفحه  عملکردبراي بررسی (
  .)نمایید

  فشار گاز کولرسنسور   9
-40A-07براي باز بست سنسور فشار گاز کولر به صفحه (

  .)مراجعه نمایید 52
-40A-07سنسور فشار گاز کولر به صفحه  بررسیبراي (

  .)مراجعه نمایید 55
 دماي محیطسنسور   10

-40A-07به صفحه  دماي محیطبراي باز بست سنسور (
 .)مراجعه نمایید 47

 40A-48-07به صفحه  دماي محیطسنسور  بررسیبراي (
  .)مراجعه نمایید

  کمپرسورکالچ   11
 40A-35-07به صفحه  کمپرسورکالچ براي باز و بست (

  .)مراجعه نمایید
 40A-42-07به صفحه  کمپرسورکالچ  تنظیمبراي (

  .)مراجعه نمایید
 40A-44-07به صفحه  کمپرسورکالچ  بررسیبراي (

  .)مراجعه نمایید

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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07-40A-4 

  MOSFETقدرت ترانزیستور   14
یه صفحه  MOSFETقدرت ترانزیستور براي باز و بست (

07-40A-34 دمراجعه نمایی(  
-07یه صفحه  MOSFETقدرت ترانزیستور  بررسیبراي (

40A-34 دمراجعه نمایی(  
  سمت سرنشین-مخلوط هواعملگر   15

به  سمت سرنشین-مخلوط هواباز و بست عملگر براي (
  )مراجعه نمایید 40A-10-07صفحه 

به صفحه  سمت سرنشین-مخلوط هواعملگر  بررسیبراي (
07-40A-10 مراجعه نمایید(  

  اواپراتور  دمايسنسور   16
-40A-07به صفحه اواپراتور  دمايسنسور باز و بست براي 

 )مراجعه نمایید 49
 40A-49-07به صفحه اواپراتور  دمايسنسور  بررسیبراي 

  )مراجعه نمایید
  رانندهسمت -مخلوط هواعملگر   17

به صفحه  رانندهسمت -مخلوط هواباز و بست عملگر براي (
07-40A-10 مراجعه نمایید(  

به صفحه  رانندهسمت -مخلوط هواعملگر  بررسیبراي (
07-40A-13 مراجعه نمایید(  

  کنترل سیستم تهویه مطبوع اتوماتیکیونیت   18
کنترل سیستم تهویه مطبوع یونیت باز و بست براي (

  اتوماتیک
  )مراجعه نمایید 40A-55-07به صفحه 

  کنترل سیستم تهویه مطبوع اتوماتیکیونیت  بررسیبراي (
  )مراجعه نمایید 40A-56-07به صفحه 

  دماي کابینسنسور   21
-40A-07به صفحه  دماي کابینسنسور باز و بست براي (

  )مراجعه نمایید 48
 40A-49-07به صفحه  دماي کابینسنسور  بررسیبراي (

  )مراجعه نمایید
  مسیر هواي وروديعملگر   22

-07به صفحه  مسیر هواي وروديعملگر باز و بست براي (
40A-16 مراجعه نمایید(  

-07به صفحه  مسیر هواي وروديعملگر  بررسیبراي (
40A-19 مراجعه نمایید(  
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-7 

   ]تهویه مطبوع تمام اتوماتیک  [پیاده سازي و نصب عملگر هواي ورودي 
  .قرار دهید   FRESHمد هواي ورودي را در حالت  - 1
    .کابل منفی باتري را جدا نمایید  - 2
  :قطعات زیر را پیاده سازي نمایید  - 3

  .)جعه نماییدمرا جلوپارکابی پیاده سازي و نصب  102-17-09به (جلو پارکابی ) 1(      
  .)مراجعه نمایید جلو قاب کناري پیاده سازي و نصب 88-17-09به (جلو قاب کناري ) 2(      
  .)داشبورد مراجعه نمایید قاب زیر پیاده سازي و نصب 70-17-09به(داشبورد  قاب زیر) 3(      

  .)نماییدجعبه داشبورد  مراجعه  پیاده سازي و نصب 64-17-09به(جعبه داشبورد ) 4(     
  .)پنل پایینی مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 52-17-09به( پنل پایینی ) 5(     
  .)مراجعه نمایید A/Cپیاده سازي و نصب واحد  4-11-09به( تهویهکانال ) 6(     

  .خار دسته سیم را از بدنه تهویه جدا نمایید  - 4
  .را جدا نمایید  کانکتور عملگر هواي ورودي - 5
  .)پیاده سازي موتور تهویه مراجعه نمایید 40A-20-07به .(تهویه را پیاده سازي نمایید سیستم ته پوس -6
  .را پیاده سازي نمایید  Aپیچ  - 7
  .رابط عملگر هواي ورودي را پیاده سازي نمایید  - 8
 .را پیاده سازي نمایید  Bپیچ  - 9

  عملگر هواي ورودي را پیاده سازي نمایید -10
   .ور پیاده سازي نصب نمایید عکس دست -11
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-9 

  ]تهویه مطبوع تمام اتوماتیک  [بررسی عملگر هواي ورودي
  عملگر هواي ورودي را به بدنه متصل نماید و سپس ) Bیا ( Cعملگر هواي ورودي و ترمینال ) Cیا ( Bولتاژ مثبت باتري را به ترمینال  - 1

  .مطابق جدول کار می کند تایید نمایید که عملگر هواي ورودي      
  .اگر شرایط عملکردي مناسب نبود عملگر هواي ورودي را تعویض نمایید  ●     

  
  

  عملکرد عملگر هواي ورودي  ترمینال
B C  

+B  گردشی   ←تازه      بدنه  
  تازه     ←گردشی      B+  بدنه
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-10 

  ] تهویه مطبوع تمام اتوماتیک [پیاده سازي و نصب عملگر مخلوط هوا 
  سمت راننده

  .کابل منفی باتري را جدا نمایید  - 1
  .کانکتور عملگر هواي ورودي را پیاده سازي نمایید  - 2
  )2(، میله را از رابط عملگر مخلوط هوا پیاده سازي نمایید ) 1(نگهدارنده را پیاده سازي نمایید  - 3
  .پیچ را پیاده سازي نمایید  - 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  .راننده را پیاده سازي نمایید  عملگر مخلوط هواي سمت - 5
  .عکس دستور پیاده سازي نصب نمایید  -6
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07-40A-11 

  راست جلوسمت 
  .کابل منفی باتري را جدا نمایید  - 1
  :قطعات زیر را پیاده سازي نمایید  - 2

  .)مراجعه نمایید جلوپارکابی پیاده سازي و نصب  102-17-09به (جلو پارکابی ) 1(      
  .)مراجعه نمایید جلو قاب کناري پیاده سازي و نصب 88-17-09به (جلو  ريقاب کنا) 2(      
  .)داشبورد مراجعه نمایید قاب زیر پیاده سازي و نصب 70-17-09به(داشبورد  قاب زیر) 3(      

  .)جعبه داشبورد  مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 64-17-09به(جعبه داشبورد ) 4(     
  .)پنل پایینی مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 52-17-09به (پنل پایینی ) 5(     
  .)مراجعه نمایید A/Cپیاده سازي و نصب واحد  4-11-09به( تهویهکانال ) 6(     

  .کانکتور عملگرمخلوط هوا را پیاده سازي نمایید  - 3
  .پیچ را پیاده سازي نمایید  - 4
   سمت راست جلوعملگر مخلوط هواي  - 5

  .ي نمایید را پیاده ساز
  .عکس دستور پیاده سازي نصب نمایید  -6
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-13 

  ]تهویه مطبوع تمام اتوماتیک  [عملگر مخلوط هوا  بررسی 
  احتیاط      

   . اگر اهرم موقعیت از رنج عملکردي نشان داده شده در شکل فراتر رود می تواند موجب آسیب مدار عملگر شود  ●          
   .داده شده در شکل انجام دهید  شه بررسی  عملکرد عملگر را با حرکت اهرم در رنج نشانهمی               

  سمت راننده 
  عملگرمخلوط هوا را به بدنه متصل نماید و سپس ) Cیا ( Bعملگرمخلوط هوا و ترمینال )  Bیا ( Cولتاژ مثبت باتري را به ترمینال  - 1

  .جدول کار می کند  تایید نمایید که عملگرمخلوط هوا مطابق     
  .اگر شرایط عملکردي مناسب نبود عملگرمخلوط هوا را تعویض نمایید  ●     

  
  

  عملگرمخلوط هواعملکرد   ترمینال
B C  

+B  گرم   ←سرد      بدنه  
  سرد      ←گرم      B+  بدنه

  
  .نشان داده شده در نمودار تطابق دارد با عملکرد مخلوط هوا  Fو  G  ،Eو  Fتایید نمایید که مقاومت بین ترمینال هاي  - 2

  .اگر شرایط کاري و مقاومت مناسب نبودند ، عملگر مخلوط هوا را تعویض نمایید  ●      
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-14 

  جلو سمت راست
  عملگرمخلوط هوا را به بدنه متصل نماید و سپس ) Cیا ( Bعملگرمخلوط هوا و ترمینال )  Bیا ( Cولتاژ مثبت باتري را به ترمینال  - 1

  .تایید نمایید که عملگرمخلوط هوا مطابق جدول کار می کند      
  .اگر شرایط عملکردي مناسب نبود عملگرمخلوط هوا را تعویض نمایید  ●     

  
  

  عملگرمخلوط هواعملکرد   ترمینال
B C  

+B  سرد      ←گرم      بدنه  
  گرم   ←سرد      B+  بدنه

  
  .با عملکرد مخلوط هوا نشان داده شده در نمودار تطابق دارد  Fو  G  ،Eو  Fنال هاي تایید نمایید که مقاومت بین ترمی - 2

  .اگر شرایط کاري و مقاومت مناسب نبودند ، عملگر مخلوط هوا را تعویض نمایید  ●      
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-16 

 
  ]تهویه مطبوع تمام اتوماتیک  [ پیاده سازي و نصب عملگر مد جریان هوا

  .قرار دهید   FRESHحالت مد هواي ورودي را در  - 1
  .قرار دهید   MAX COLDمد مخلوط هوا را در حالت  - 2
    .کابل منفی باتري را جدا نمایید  - 3
  :قطعات زیر را پیاده سازي نمایید  - 4

  .)مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب درهاي جلو 3-11-09به (درهاي جلو ) 1(      
  .)مراجعه نمایید جلوپارکابی پیاده سازي و نصب  102-17-09به (جلو پارکابی ) 2(      
  .)مراجعه نمایید جلو قاب کناري پیاده سازي و نصب 88-17-09به (جلو  قاب کناري) 3(      
  .)داشبورد مراجعه نماییدقاب زیر  پیاده سازي و نصب 70-17-09به(داشبورد قاب زیر ) 4(      

  .)جعبه داشبورد  مراجعه نمایید سازي و نصبپیاده  64-17-09به(جعبه داشبورد ) 5(     
  .)پنل باالیی مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 71-17-09به( پنل باالیی) 6(     
    .دنده را پیاده سازي نمایید)  7(     
  .)یدپیاده سازي و نصب مکانیزم تعویض دنده مراجعه نمای 13-18-05به صفحه (.دنده را پیاده سازي نمایید)  8(     
  .)قاب دور دنده مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 73-17-09به(  .دنده را پیاده سازي نمایید دسته قاب دور)  9(     
  .)دیواره کناري  مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 68-17-09به(دیواره کناري ) 10(     
  .)اییدکنسول مراجعه نم پیاده سازي و نصب 79-17-09به(کنسول ) 11(     
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-17 

  .)مراجعه کنید 3-18-05به صفحه (.را پیاده سازي نماییدمکانیزم اهرم تعویض ) 13(      
  .)جعبه داشبورد  مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 15-14-09به(اهرم آزاد کن کاپوت جلو ) 14(      
  .)ماییدپنل پایینی مراجعه ن پیاده سازي و نصب 52-17-09به( پنل پایینی ) 15(      
  .)مدول کیسه هواي سمت راننده مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 6-10-08به( سمت راننده  ایربگمدول ) 16(      
  .)ستون و فرمان مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 7-14-06به ( فرمان غربیلک)17(      
  .)جعه نماییدقاب فرمان مرا پیاده سازي و نصب 7-14-06به ( قاب فرمان) 18(      
  .)سوئیچ ترکیبی مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 55-18-09به ( سوئیچ ترکیبی ) 19(      
  .)ستون و فرمان مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 7-14-06به ( پوشش اتصال ) 20(      
  .)ستون فرمان مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 7-14-06به ( ستون فرمان) 21(      
  .)پنل مرکزي  مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 46-17-09به(پنل مرکزي ) 22(      
  .)واحد صوتی مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 5-20-09به ( واحد صوتی ) 23(      
  .)راجعه نماییدواحد کنترل سیستم تهویه مطبوع  م پیاده سازي و نصب 40A-55-07به (واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع ) 24(      
  .)دییو نصب پشت آمپر مراجعه نما ياده سازیپ  5-22-09به(پشت آمپر ) 25(      
  .)پوشش مرکزي  مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 35-17-09به(پوشش مرکزي ) 26(      
  .)اییدپنل باالیی داشبورد مراجعه نم پیاده سازي و نصب 25-17-09به( پنل باالیی داشبورد ) 27(      
  .)پوشش حفره مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 48-17-09به(پوشش حفره ) 28(      
  .)نمایشگر اطالعات مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 19-22-09به(نمایشگر اطالعات ) 29(      
  .)مراجعه نمایید Aتودوزي ستون  پیاده سازي و نصب 85-17-09به ( Aستون  روکش) 30(      

  .)تیغه و بازوي برف پاك کن مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 4-19-09به (تیغه و بازوي برف پاك کن ) 31(      
  .)سپر قالب گیري جلو مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 4-16-09به ( قاب کناري شیشه جلو) 32(      
  .)جلو مراجعه نمایید شبکه تهویه پیاده سازي و نصب 4-16-09به (شبکه تهویه ) 33(      
  .)موتور برف پاك کن مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 7-19-09به (موتور برف پاك کن ) 34(      
  .)کانال گرماي عقب مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 4-11-07به (عقب  بخاريکانال ) 35(      
  .)مراجعه نمایید A/Cپیاده سازي و نصب واحد  4-11-09به( تهویهکانال ) 36(      
  .)مراجعه نمایید A/Cواحد  پیاده سازي و نصب 4-11-07به (بدنه بخاري ) 37(      

  .پدال گاز را پیاده سازي نمایید  - 5
  :کانکتورهاي زیر را جدا نمایید  -6
  کانکتور موتور تهویه -

  قدرت  MOS FETکانکتور  -      
  کانکتور مقاومت  -      
  سنسور دماي اواپراتورکانکتور  -      
  کانکتور عملگر هواي ورودي -      

 کانکتور عملگر مخلوط هوا  -      
  کانکتور عملگر مد جریان هوا -      

  .پیچ ها و مهره هاي نصب داشبورد به بدنه خودرو را پیاده سازي نمایید  - 7
  .به داشبورد را پیاده سازي نمایید  A/C کولر مهره هاي نصب واحد - 8
  .)داشبورد مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 8-17-09به (.داشبورد را پیاده سازي نمایید  - 9
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-18 

  .پیچ را پیاده سازي نمایید  -10
  .عملگر مد جریان هوا را پیاده سازي نمایید  -11

  نکات جداسازي عملگر 40A-18-07 صفحه به (
  .)مراجعه نماییدمد جریان هوا  

  زي نصب نماییدعکس دستور پیاده سا -12

  
  کردن مجموعه عملگر مسیر هواباز نکات 

  .اییدبا توجه به شکل پایه عملگر مسیر هوا را باز نم- 1
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-19 

  ]تهویه مطبوع تمام اتوماتیک  [هوا مد جریان عملگر  بررسی 
  

  احتیاط      
   . اگر اهرم موقعیت از رنج عملکردي نشان داده شده در شکل فراتر رود می تواند موجب آسیب مدار عملگر شود  ●          

   .داده شده در شکل انجام دهید  م در رنج نشانهمیشه بررسی  عملکرد عملگر را با حرکت اهر               
  
  را به بدنه متصل نماید و  عملگر مد جریان هوا) Dیا ( Fو ترمینال  عملگر مد جریان هوا)  Fیا (Dولتاژ مثبت باتري را به ترمینال  - 1

  .مطابق جدول کار می کند  عملگر مد جریان هواسپس تایید نمایید که      
  .را تعویض نمایید  عملگر مد جریان هواملکردي مناسب نبود اگر شرایط ع ●     

  
  

  عملگر مد جریان هواعملکرد   ترمینال
D F  

+B  گرم   ←سرد      بدنه  
  سرد      ←گرم      B+  بدنه

  
  .دارد  با عملکرد مخلوط هوا نشان داده شده در نمودار تطابق Fو  G  ،Eو  Fنمایید که مقاومت بین ترمینال هاي  بررسی - 2
  

  .اگر شرایط کاري و مقاومت مناسب نبودند ، عملگر مخلوط هوا را تعویض نمایید  ●      
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-20 

  ]تهویه مطبوع تمام اتوماتیک  [ پیاده سازي موتور تهویه
  

  توجه        
 A/Cمطابق شکل در واحد  مطبوع را موتور تهویه   ●         

  .قرار دارد 
    

  کار از سمت راست جلو طبق حالت براي انجام  ●        
  .نشان داده شده در شکل قرار گیرید              

  
  .قرار دهید   FRESHمد هواي ورودي را در حالت  - 1
    .کابل منفی باتري را جدا نمایید  - 2
  :قطعات زیر را پیاده سازي نمایید  - 4

پیاده سازي و  102-17-09به (جلو پارکابی ) 1(     
  .)مراجعه نمایید جلو پارکابینصب 

پیاده سازي و  88-17-09به (جلو  قاب کناري) 2(     
  .)مراجعه نمایید جلو قاب کناري نصب
 پیاده سازي و نصب 71-17-09به( پنل باالیی) 3(     

  .)پنل باالیی مراجعه نمایید
  .دنده را پیاده سازي نمایید دسته)5(     
(  .ده سازي نماییدرا پیا اهرم تعویضقاب دور )  6(     
اهرم تعویض قاب دور  پیاده سازي و نصب 73-17-09به

  .)مراجعه نمایید
 پیاده سازي و نصب 68-17-09به(دیواره کناري ) 7(     

  .)دیواره کناري  مراجعه نمایید
 پیاده سازي و نصب 79-17-09به(کنسول ) 8(     

  .)کنسول مراجعه نمایید
پیاده سازي و  70-17-09به(داشبورد  قاب زیر) 9(     
  .)مراجعه نمایید داشبورد قاب زیر نصب
  .)جعبه داشبورد  مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 64-17-09به(جعبه داشبورد ) 10(     
  .)جعبه داشبورد  مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 15-14-09به(جلو  درب موتوراهرم آزاد کن ) 11(     
  .)      پنل پایینی مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 52-17-09به(  پنل پایینی) 12(     
  .)مراجعه نمایید A/Cپیاده سازي و نصب واحد  4-11-09به( تهویهکانال ) 13(      
  .)پیاده سازي و نصب پدال گاز مراجعه نمایید  13B-8-01به (پدال گاز ) 14(      

  .)مراجعه نمایید عملگر هواي وروديپیاده سازي و نصب  40A-7-07به .(د را جدا نمایی عملگر هواي وروديکانکتور  - 4
  .خار دسته سیم را از پوسته تهویه آزاد نمایید  - 5
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-21 

  نمایید  بازمطابق شکل پیچ ها را  -6
  .و پوسته تهویه را بلغزانید     
  .پوسته تهویه را پیاده سازي نمایید  - 7

  
  .جدا نمایید لوله خنک کن  موتور تهویه را  - 8

  
9 - SST (49 B061 015A)  را در موتور تهویه نصب نمایید .  
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-22 

10-   SST  همطراز نمایید و سپس ثابت نمایید تا خارهاي آن به مجموعه حفره هاي سه گانه ) 2(و حفره آن را با نقطه ) 1(را بچرخانید  
  .موتور تهویه که در شکل نشان داده شده است وارد شود         

  
  را بچرخانید و ) 2(را فشار دهید و موتور تهویه ) 1(خار  -11

  .فشار دهید  A/Cموتور تهویه را به آرامی در بدنه      

  
  

  موتور تهویه را بچرخانید و موفعیت کانکتور آن را  -12
  براي جداکردن کانکتور موتور ) 3(مطابق شکل      
  .تهویه جدا نمایید     
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-23 

  کانکتور موتور تهویه را فشار دهید) 4(خار  - 13
  .جدا نمایید ) 5(را مطابق شکل        

  
  
  
  
  
  
  
  

  موتور تهویه را در جهت پیکان نشان داده شده  -14
  .در شکل پیاده شازي نمایید     
  

  احتیاط        
  براي جلوگیري از آسیب باد گرم فن ، موتور ●          

   A/Cرون بکشید تا با بدنه تهویه را با دقت بی             
  .برخورد ننماید              

  
  موتور تهویه را بیرون بکشید و  SST (49 B061 015A)با  -15

  .پیاده سازي نمایید       
  

  احتیاط        
  براي جلوگیري از آسیب باد گرم فن ، موتور ●          

   A/Cه تهویه را با دقت بیرون بکشید تا با بدن             
  .برخورد ننماید              
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-28 

  ]تهویه مطبوع تمام اتوماتیک  [نصب موتور تهویه 
  
1 - SST (49 B061 015A)  را به موتور تهویه نصب نمایید.   
  
  
  
  
  
  
  
    A/Cبه واحد  SST (49 B061 015A)موتور تهویه را با  - 2
   .نصب نمایید    
  

  احتیاط 
  براي جلوگیري از آسیب باد گرم فن ، موتور ●          

   A/Cتهویه را با دقت بیرون بکشید تا با بدنه              
  همچنین شخص دیگري باید  .برخورد ننماید              
  .موتور تهویه را در موقعیت  نصب قرار دهد              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .انید تا خارها قفل گردند بچرخ SSTموتور تهویه را با  - 3
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-29 

  .کانکتور موتور تهویه را مطابق شکل وصل نمایید  - 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  .تهویه را نصب نمایید لوله خنک کننده موتور  - 5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
6-  SST (49 B061 015A)  را در جهت نشان داده شده در شکل  

  .بچرخانید       
  
  
  
  
  
  
  
  
7 -  SST (49 B061 015A)  را از موتور تهویه پیاده سازي نمایید.  
  .پوسته تهویه را نصب نمایید  - 8
  

  احتیاط      
  موتور تهویه را در حالیکه عایق داشبورد را فشار   ●        

  می دهید نصب نمایید در غیر این صورت پوسته            
  .تهویه آسیب می بیند             
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-30 

  .کل نصب نمایید پیچ ها را مطابق ش - 9
  .نصب نمایید  A/Cخار دسته سیم را به بدنه  -10
  .کانکتور عملگر هواي ورودي را نصب نمایید  -11
  :قطعات زیر را نصب نمایید  -12

  پیاده سازي و  13B-8-01به (پدال گاز ) 1(     
  .)نصب پدال گاز مراجعه نمایید          

  ه سازي و پیاد 4-11-09به( تهویهکانال ) 2(     
  .)مراجعه نمایید A/Cنصب واحد            

  پیاده سازي  52-17-09به( پنل پایینی ) 3(     
  .)      پنل پایینی مراجعه نمایید و نصب          

  .)جعبه داشبورد  مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 15-14-09به(جلو  درب موتوراهرم آزاد کن ) 4(     
  .)جعبه داشبورد  مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 64-17-09به(بورد جعبه داش) 5(     
  .)مراجعه نمایید پوشش پایینی داشبورد پیاده سازي و نصب 70-17-09به(داشبورد  قاب زیر) 6(     
  .)کنسول مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 79-17-09به(کنسول ) 7(     
 .)دیواره کناري  مراجعه نمایید اده سازي و نصبپی 68-17-09به(دیواره کناري ) 8(     
 .)مراجعه نمایید اهرم تعویضقاب دور  پیاده سازي و نصب 73-17-09به(  .را پیاده سازي نمایید اهرم تعویضقاب دور )  9(     
  )مراجعه نمایید 3-16-05به صفحه ( .نماییددنده را پیاده سازي )  11(    
 .)پنل باالیی مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 71-17-09به( پنل باالیی) 12(     
  .)مراجعه نمایید جلو قاب کناري پیاده سازي و نصب 88-17-09به (جلو  قاب کناري) 13(     
  .)مراجعه نمایید جلوپارکابی پیاده سازي و نصب  102-17-09به (جلو پارکابی ) 14(     
  .کابل منفی باتري را نصب نمایید  -13
  
  ت نصب بدنه تهویه نکا

  اگر بدنه تهویه را تعویض نمی نمایید ، پلی اورتان - 1
  .چسبنده ورودي هواي تازه را تعویض نمایید     
  

  احتیاط        
  براي درست چسباندن پلی اورتان جدید   ●          

  حتما عامل چسبنده را جدا نمایید و               
        . طور کامل بچسبانیدپلی اورتان را ب              

       
  توجه      

  اگر بدنه تهویه پیاده سازي یا نصب شود ،   ●       
  پلی اورتان چسبنده آسیب می بیند که             
  می تواند سبب صداي غیر عادي و             
  خرابی هاي دیگر شود بنابراین آن را             
  .تعویض نمایید             
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-34 

  ]تهویه مطبوع تمام اتوماتیک  [ بررسی موتور تهویه
  

  .وصل نمایید و سپس عملکرد آن را تایید نمایید  Bموتورتهویه و بدنه را به ترمینال  Aولتاژ مثبت باتري را به ترمینال 
   .اگر خرابی وجود دارد موتور تهویه را تعویض نمایید   ●     

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]تهویه مطبوع تمام اتوماتیک  [ )قدرت  MOS FET( ترانزیستور پیاده سازي و نصب 
    .کابل منفی باتري را جدا نمایید  - 1
  .)مراجعه نمایید پوشش پایینی داشبورد پیاده سازي و نصب 70-17-09به(.داشبورد را پیاده سازي نمایید  قاب زیر  - 2
  .کانکتور را جدا نمایید  - 3
  .پیچ را جدا نمایید  - 4
5 - MOS FET را پیاده سازي نمایید  قدرت.  
  .برعکس پیاده سازي نصب نمایید  -6
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-35 

  ]تهویه مطبوع تمام اتوماتیک  [ )قدرت  MOS FET( ترانزیستور قدرت بررسی 
  .قدرت را مطابق جدول تایید نمایید  MOS FETارتباط بین ترمینال هاي  - 1
  .را تعویض نمایید  قدرت MOS FETاگر خرابی وجود دارد   ●    

  .نمایید ، واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع را بررسی نمایید  بررسیاگر موتور تهویه درست کار نمی کند  ولواینکه نمی توانید وجود خرابی را   ●    
  .)بررسی واحد کنترل آب وهوا مراجعه نمایید  40A-56-07به (         

   
  تستر  )کیلو اهم ( مقاومت 

+ -  
∞  A B 
9/6  A  C  

  B  A  اتصال تشخیص داده شد
  B  C  اتصال تشخیص داده شد

9/6  C A  
∞  C B  

  
  

  جداسازي و سرهم کردن کالچ مغناطیسی 
  .مطابق دستور جدول جداسازي نمایید  - 1
  

  پیچ  1
  صفحه فشار  2
  واشر  3
  خار حلقوي  4
   A/Cپولی کمپرسور   5
  خار حلقوي  6
  استاتور  7
   A/Cور بدنه کمپرس  8

  
  .عکس دستور جداسازي سرهم نمایید  - 2
  ]تهویه مطبوع تمام اتوماتیک  [ .تنظیم کالچ مغناطیسی مراجعه نمایید  40A-42-07به . (فاصله کالچ مغناطیسی را تنظیم نمایید  - 3
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-38 

 
  نکات پیاده سازي و نصب پیچ  

  
  .را در برابر چرخش قفل نمایید  A/Cرسور هنگام پیاده سازي یا نصب پیچ طبق مراحل زیر پولی کمپ - 1
  

  احتیاط     
  هنگامی که کابل مثبت باتریرا به کانکتور کالچ مغناطیسی وصل می نمایید از کابل با ترمینال مادگی و سایز مناسب  ●       

  و آسیب و اتصال ضعیف در غیر اینصورت باري که به ترمینال وارد می شود ، موجب تغییرشکل . استفاده نمایید           
  .بعالوه کابل مثبت باتري می تواند از کانکتور جدا و موجب اتصال کوتاه شود . می شود           

  
 ولتاژ مثبت باتري را به ترمینال کالچ مغناطیسی )1(
  .و بدنه کالچ مغناطیسی را به بدنه خودرو  اعمال نمایید  

  
  
  
  
  
  
 
 د محکم بدورتسمه اي را که بلندتر از کابرد نیاش )2(
  .بپیچید  A/Cپولی کمپرسور  
  .تسمه را با سیم چین در جا نگه دارید  )3(
 .پیچ را پیاده سازي و نصب نمایید  )4(
  

  گشتاور بستن 
  نیوتن متر  7/15 – 7/13
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-40 

  افظ گرمایی و استاتور حنکات پیاده سازي م
  .را تمیز نمایید  A/Cیده به کنار کمپرسور ، خمیر سیلیکون چسب پیاده سازي محافظ گرمایی و استاتورپس از  - 1

  نکات نصب محافظ گرمایی و استاتور 
  تقریبا یک گرم سیلیکون به سطح تماس محافظ - 1
  گرمایی بچسبانید سپس بدون هیچ فاصله هوایی آن را  

  .نصب نمایید  A/Cدر کمپرسور 
  
  

   A/Cنکات پیاده سازي پولی کمپرسور 
  

  توجه        
  حتی پس  A/Cاگر پولی کمپرسور . به علت تفاوت تلورانس در قطر آن ممکن است مشکل باشد  A/Cیاده سازي کمپرسور پ  ●          

  .از کشیدن پیاده سازي نمی شود از فرآیند زیر براي پیاده سازي آن استفاده نمایید                
        

   .SSTs (49 0839 425C, 49 SE01 160)با استفاده از  - 1
  .را پیاده سازي نمایید  A/Cپولی کمپرسور 

   
  احتیاط         

   SST (49 0839 425C)دقت کنید که خارهاي   ●            
  .تکیه ندهد  به استاتور               

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توجه         
  .براي جلوگیري از آسیب سوزن را نوارپیچی نمایید   ●           
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-41 

   A/Cنصب پولی کمپرسور  نکات
  به  SST (49 D034 202)چرخ داخلی پولی را با استفاده از   - 1

  .کمپرسور نصب نمایید     
  

  احتیاط       
  بدرستی قرار نگیرد ، هنگامی که پولی SSTاگر   ●         

  A/Cفشرده شود ، محور کمپرسور  A/Cکمپرسور              
  می یابد و احتمال آسیب قطعات  تداخل SSTبا               
  و محور  SSTتایید نمایید که . مرکب می باشد              
  .بدرستی قرار گرفته اند و فرآیند را بادقت انجام دهید              

  
  
  
  
  
  

  پیاده سازي و نصب خار حلقوي 
  پیاده سازي و نصب خار حلقوي را با استفده  - 1
  .نجام دهید از سیم چین خار حلقوي ا   
  
  
  

  نکات نصب پیچ 
  .هنگام نصب استاتور جدید پیچ را تعویض نمایید  - 1

  نکات نصب اورینگ
  .هنگام نصب درپوش روغن جدید را تعویض نمایید  - 2

  نکات نصب گیره
  .هنگام نصب محافظ گرمایی و استاتور گیره را تعویض نمایید  - 3

  نکات نصب واشر 
  .  لی متر را به محور وارد نمایید می 1ابتدا واشر با ضخامت  - 4
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-42 

  تنظیم کالچ مغناطیسی 
  .اندازه گیري نمایید ) فیلر(فاصله بین صفحه فشار و پولی کمپرسور را با استفاده از ضخامت سنج  - 1
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-43 

  .فاصله را تایید نمایید - 2
  اگر در محدوده معین شده نیست صفحه فشار   ●   

   mm 2/0( پیاده کرده و فاصله را با تغییر واشر  را        
  .یا تعداد واشر تنظیم نمایید )  mm 5/0یا         

  
  فاصله      

0.35—0.65 mm {0.014—0.025 in}  
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-44 

  ]مطبوع تمام اتوماتیک  تهویه [ بررسی کالچ مغناطیسی  
  کالچ مغناطیسی  Aباتري را به ترمینال  - 1

  .را به بدنه متصل نمایید  A/Cه کمپرسور و بدن    

  
 .بررسی نمائید که کالچ مغناطیسی عمل نمایید - 2

  .اگر خرابی وجود داشت، کالچ مغناطیسی زا تعویض نمایید •
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-45 

  پیاده سازي و نصب سنسور اشعه خورشیدي 
  
  .کابل منفی باتري را جدا نمایید  - 1
  :قطعات زیر را پیاده سازي نمایید  - 2

  .)پنل باالیی مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 71-17-09به( پنل باالیی) 1(     
  )مراجعه نمایید 3-18-05به صفحه (.را پیاده سازي نمایید اهرم تعویض)  3(     
  .)قاب دور دنده مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 73-17-09به(  .قاب دور دنده را پیاده سازي نمایید)  4(     
  .)دیواره کناري  مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 68-17-09به(دیواره کناري ) 5(     
  .)کنسول مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 79-17-09به(کنسول ) 6(     
  .)مراجعه نمایید جلوپارکابی پیاده سازي و نصب  102-17-09به (جلو پارکابی ) 7(     
  .)مراجعه نمایید جلو قاب کناري پیاده سازي و نصب 88-17-09به (جلو  قاب کناري) 8(     
  .)داشبورد مراجعه نماییدقاب زیر  پیاده سازي و نصب 70-17-09به(داشبورد قاب زیر ) 9(     
  .)جعبه داشبورد  مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 64-17-09به(جعبه داشبورد ) 10(    
  .)پنل پایینی مراجعه نمایید ي و نصبپیاده ساز 52-17-09به( پنل پایینی ) 11(    
  .)جعبه داشبورد  مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 15-14-09به(جلو  درب موتوراهرم آزاد کن ) 12(    
  .)پنل پایینی مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 52-17-09به) ( سمت راننده(پنل پایینی ) 13(    
  .)مراجعه نمایید A/Cه سازي و نصب واحد پیاد 4-11-09به( تهویهکانال ) 14(    
  .)پنل مرکزي  مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 46-17-09به(پنل مرکزي ) 15(    
  .)واحد صوتی مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 5-20-09به ( واحد صوتی ) 16(    
  .)واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع  مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 40A-55-07به (واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع ) 17(    
  .)مدول کیسه هواي سمت راننده مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 6-10-08به( مدول کیسه هواي سمت راننده ) 18(    
  
  
  

    

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-46 

  .)ستون و فرمان مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 7-14-06به ( فرمان) 19(      
  .)قاب فرمان مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 7-14-06ه ب( قاب فرمان) 20(      
  .)سوئیچ ترکیبی مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 55-18-09به ( سوئیچ ترکیبی ) 21(      
  .)ستون و فرمان مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 7-14-06به ( پوشش اتصال ) 20(      
  .)ستون فرمان مراجعه نمایید ه سازي و نصبپیاد 7-14-06به ( ستون فرمان) 21(      
  .)دییو نصب پشت آمپر مراجعه نما ياده سازیپ  5-22-09به(پشت آمپر ) 22(      
  .)پوشش مرکزي  مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 35-17-09به(پوشش مرکزي ) 23(      
  .)باالیی داشبورد مراجعه نمایید پنل پیاده سازي و نصب 25-17-09به( پنل باالیی داشبورد ) 24(      
  .)پوشش حفره مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 48-17-09به(پوشش حفره ) 25(      
  .)نمایشگر اطالعات مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 19-22-09به(نمایشگر اطالعات ) 26(      
  .)مراجعه نمایید Aستون تودوزي  پیاده سازي و نصب 85-17-09به ( Aستون  روکش) 27(      
  .)شبکه تهویه جلو مراجعه نمایید پیاده سازي و نصب 4-16-09به (شبکه تهویه ) 28(      

  پیچ نصب مدول کیسه هواي جلو سمت - 3
  .راست را پیاده سازي نمایید      

  کانکتور مدول کیسه هواي جلو سمت - 4
  .راست را جدا سازي نمایید      

  
  
  
  
  
  
  
  
  .و پنل داشبورد را پیاده سازي نمایید  پیچ ها - 5
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 ]سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک[سیستم کنترل

07-40A-47 

  .خارها و دسته سیم را پیاده سازي نمایید  -6
  
  
  
  
  
  
  
  
  .کانکتور سنسور اشعه خورشیدي را جدا نمایید  - 7
  .سنسور اشعه خورشیدي را پیاده سازي  نمایید  - 8
  .عکس دستور پیاده سازي نصب نمایید  - 9
  
  
  
  
  

  ]مطبوع تمام اتوماتیک  تهویه [ خورشیدي  شعهبررسی سنسور ا
  
  .نور چراغ فلورسنت را به سنسور اشعه خورشیدي بتابید یا آن را در معرض نور طبیعی خورشید قرار دهید  - 1
  و B  ،Cسیم مثبت ولت متر را به ترمینال  - 2

  سنسور وصل  Aسیم منفی را به ترمینال     
   .را تاید نمایید نمایید و مقدار ولتاژ خروجی     

  اگر ولتاژ صفر ولت است ، سنسور اشعه  ●      
  .خورشیدي را تعویض نمایید            

  
  
  
  
  

  ]مطبوع تمام اتوماتیک  تهویه [  پیاده سازي و نصب سنسور دماي محیط
  
  .کابل منفی باتري را جدا نمایید  - 1
  . پوشش پایینی را جدا نمایید  - 2
  .)پیاده سازي و نصب سپر جلو مراجعه نمایید  16-10-09به . (سازي نمایید  سپر جلو را پیاده  - 3
  .کانکتور را جدا نمایید  - 4
   .را پیاده سازي نمایید  سنسور دماي محیط - 5
  . عکس دستور پیاده سازي نصب نمایید  -6
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