
 

 

 

 

 

 تصويب كننده تاييد كننده  تهيه كننده

  حميدرضا ملكي نام:

  02/10/1331 تاريخ:

 ءامضا

 محمدتقي  بديعي نام:

 02/10/1331 تاريخ:

 ءامضا

 سيروان زبيري نام:

 02/10/1331 تاريخ:

 ءامضا

 FRS1030كد فرم: امور مشتزيان سايپا  -9امدادخودروسايپا-8 نمايندگيهاي مجاس-7 مديزيتهايذيزبط-6 معاون باسرگاني-5 پس اس فزوش معاون خدمات-4 معاون مهندسي و كيفيت -3قائم مقام مديزعامل2-مديزعامل -1 : توسيع نسخ

سايپا يدك)سهامي خاص(شركت بازرگاني   

 
()مديريت فني و گارانتي  

   TBATN1I/18/1         02/10/1331:تاريخ 

33شماره: فني  اطالعيه  1از 1صفحة 

 X200نوع خودرو:  

 X200انواده خخودروهاي درعذم عملكرد فن بخاري بعلت خرابي رزيستور  رفع ايرادنحوه   موضوع:

 

 

 قابل توجه كليه نمايندگي هاي مجاز

 X200خاوًادٌ  خًدريَايکزد مًتًر فه دمىذٌ مجمًعٍ تخاري عذم عملتا ايزاد تٍ شثکٍ خذمات پس اس فزيش تا تًجٍ تٍ مزاجعٍ مشتزيان 

)حذاكثز شذت تاد( كار كىذ ايزاد  4فاقذ عملکزد تاشذ ي فقظ در دير  3ي  2، 1كٍ مًتًر دمىذٌ فه در ديرَاي  در صًرتياعالع مي رساوذ ٍ ت

در صًرت تشخيص ايزاد رسيستًر عاليٌ تز تعًيض قغعٍ لذا مقتضي است ومايىذگان  مزتًط تٍ خزاتي رسيستًر مجمًعٍ تخاري مي تاشذ.

اقذام رفع ايزاد  جُتعثق دستًرالعمل پيًست غعٍ وً، ميليمتز َىگام وصة ق 3تا  2معيًب وسثت تٍ قزار دادن دي عذد ياشز تا ضخامت 

  ومايىذ.
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ميليمتر 3تا  2واشر با ضخامت   
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تعویض رزیستور(مقاومت فن)           نحوه ل مدستورالع

  تیبا

   26/08/97تاریخ تهیه : 

 شماره بازنگري: ..

گی در نمایندتیبا در تولیدات شرکت سندن  تعویض رزیستورل مدستورالع

 هاي مجاز سایپا

  X200خانواده    نوع خودرو:

  X200خودرو:  خانواده  مدل

                            ایرانیانن سندصنایع شرکت سازنده:              R1540-40010:شماره فنی  رزیستور تیبا          نام قطعه:  

     TN030-27800              شماره فنی مجوعه بخاري تیبا:                         X200مجموعه بخاري عه اصلی: مجمونام  

  رزیستور بر روي سیستم مجموعه بخاري: عملکرد عدمنحوه تشخیص ایراد 

(حداکثر شدت باد) کار می  4عدم عملکرد پیدا می کند و فقط در دور  3و  2،  1موتور دمنده فن در دورهاي رزیستور،  عدم عملکرددر صورت 

  کند.

    : رزیستور تیبا خرابیعلت 

شرکت سندن بعنوان یک اقدام  05/12/96از تاریخ  از این رو، می باشد قطعه نای رزیستور، عدم خنک کاري مناسبخرابی عمده ترین علت 

میلیمتر در زیر پیچ ها قرار می دهد تا با باال آمدن  3تا  2مجموعه بخاري دو عدد واشر با ضخامت  کیسموقت، در زمان نصب رزیستور بر روي 

  سطح رزیستور امکان عبور باد و خنک کاري قطعه میسر گردد.

  
  

  :آن خرابیدر صورت  رزیستور العمل تعویض قطعهدستور 

ب زیر قطعه نصدو عدد واشر نیز قطعه رزیستور می بایست  ، عالوه بر تعویضفوق الذکر تشخیص ایراد رزیستور مطابق توضیحاتدر صورت 

  ذیل انجام می پذیرد:رویه ي که مطابق گردد 

 از رزیستور آزاد کرده و دسته سیم را از رزیستور جدا می کنیم.، ابتدا سوکت دسته سیم مقابل را با فشار دادن خار سوکت  )1

 بوسیله یک پیچ گوشتی چهار سو دو عدد پیچ قطعه را باز کرده تا رزیستور از بدنه کیس مجموعه بخاري آزاد گردد. )2

 
از هر یک از پیچ ها عبور دهید به  زیر با مشخصاتعدد واشر فلزي  یککرده و در هنگام نصب  خرابرزیستور جدید را جایگزین رزیستور  )3

 پیچ ها را تا آخر سفت نمایید.سپس نحوي که زیر قطعه قرار گیرد و 

  

  

  

 میلیمتر 3تا  2ضخامت                                                                                                               

 

 سوکت دسته سیم را به رزیستور متصل نمایید. )4

 میلیمتر 6حدود 

 میلیمتر 13حدود 
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