
 با هدف كاهش مصرف انرژي  نصب اسپليتدر  توصيه مهمچهل 

 تواند موجب برگشتاين كار مي. هاي تهويه مطبوع را مسدود نكنيدهرگز ورودي يا خروجي هواي دستگاه .1
همچنين برگشت . هواي خروجي به صورت مستقيم به دستگاه و يا نرسيدن هواي كافي به دستگاه شود

ستگاه داخلي و شود و در هر دو دمستقيم هوا از مسير خروجي دستگاه، باعث كاهش راندمان دستگاه مي
شود و در بيروني، تبادل حرارتي مناسب، بين هوا و مبرد انجام نشده و فشار غير طبيعي در سيستم ايجاد مي

هاي اسپليت بايد در دستگاه داخلي و بيروني سيستم. گرددطوالني مدت باعث آسيب جدي به كمپرسور مي
وجود داشته باشد، در غير اين صورت بازدهي فضايي نصب گردند كه جريان هواي كافي جهت تبادل حرارتي 

 .يابددستگاه به شدت كاهش مي

 
هاي تهويه مطبوع را در حفاظ بسته قرار ندهيد؛ چرا كه ممكن است، هواي خروجي مستقيماً دستگاه هرگز .2

ضمناً سرويس و دسترسي به دستگاه نيز . وارد دستگاه شده و موجب بروز اشكال و عدم كاركرد صحيح شود
 در نتيجه افت راندمان در دستگاه به وجود آمده و نهايتاً باعث صدمه ديدن كمپرسور. شكل خواهد بودم

هاي سازنده فضاهاي الزم براي كاركرد دستگاه را از روي جدول مهندسي و يا كاتالوگ شركت. (شد خواهد
 ).استخرج نماييد
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اين كار باعث افت راندمان خروجي  .قرار نگيردهرگز ورودي يك دستگاه بيروني روبروي خروجي دستگاه ديگر  .3
ورود . شود در صورت نصب چند دستگاه كنار هم آنها را پهلو به پهلو يا پشت به پشت نصب نماييددستگاه مي

 .دهدهواي گرم خارج شده از يك دستگاه، راندمان دستگاه روبروي را به شدت كاهش مي

  
در صورت . متر بر ثانيه باشد 7سرعت باد بايد بيشتر از . نماييد به گردش صحيح هوا در دستگاه بيروني دقت .4

توجه داشته باشيد يونيت . كارنكردن فن دستگاه بيروني، ممكن است صدمات جدي به سيستم وارد شود
در غير اين صورت بازده دستگاه كاهش . اي نصب شود كه باد از رو به رو به آن وزيده نشودبيروني بايد به گونه

 .يافت خواهد

  
 .به وضعيت نصب دستگاه بيروني دقت نماييد .5

 شدن برف روي آن وجود دارد نصب نكنيدهايي كه احتمال جمعاين دستگاه را در مكان. 

 توجه نماييد كه اتومبيل جلوي آن پارك نشود و كنيداگر در يك پاركينگ اين دستگاه را نصب مي ،
 .راه هوا را مسدود نكند

 بان ضمناً استفاده از سايه. شودنصب دستگاه در سايه باعث افزايش راندمان و كاهش مصرف برق مي
 .شوددر صورتي كه مزاحم گردش هوا نباشد، توصيه مي
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قت نماييد، راه لوله در آن حتماً باز بوده و محل كنيد دميوقتي دستگاه داخلي را به صورت ديواري نصب  .6

 .نصب كامالً تراز باشد تا آب از دستگاه چكه نكند

 هرگز از لوله درين مشترك براي دو دستگاه استفاده نكنيد. 

محل نصب دستگاه را به لحاظ سرويس و تعميرات در جاي مناسب در نظر بگيريد؛ تا در صورت بروز مشكل و  .7
شود دستگاه را بر روي پشت بام يا تراس نصب نماييد تا در توصيه مي. به مشكل بر نخوريم نياز به تعميرات

 .مواقع لزوم به راحتي به آن دسترسي داشته باشيد

 
صدا . بيني نماييدمحل نصب دستگاه بيروني را به لحاظ صدا و لرزش و همچنين هواي گرم خروجي آن پيش .8

 .ممكن است موجب سلب آسايش مصرف كننده و سايرين شود و هواي گرم خروجي از دستگاه بيروني
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هاي اشتباه است؛ زيرا باعث افت راندمان و خرابي نصب دستگاه بيروني، در اطراف مولدهاي حرارتي و دودكش .9

 .دستگاه خواهد شد

 
ب عدم نصب صحيح ممكن است موجب توزيع نامناس. دستگاه داخلي را در سطحي درست و تراز نصب فرماييد .10

 .هاي ديگر چكه نمايدمبرد در كويل دستگاه و همچنين تخليه نامناسب آب تقطير شده و آب، از قسمت

در غير اينصورت، توزيع و پرتاب . هاي داخلي سقفي بايد، در فاصله مناسب از سطح زمين نصب شوددستگاه .11
 .شد هوا به صورت مناسب نبوده و سرمايش و يا گرمايش به صورت صحيح انجام نخواهد

 .در غير اينصورت موجب استهالك زودرس دستگاه خواهد شد. دما را به صورت مناسب تنظيم نماييد .12

از را در معرض هواي گرم و مرطوب محيط بيرون نصب نكنيد؛ چرا كه موجب هاي داخلي اسپليت دستگاه .13
همچنين از ورود  .شودشدن آب در اطراف دستگاه مي دست دادن سرمايش و تقطير رطوبت و در نتيجه جمع

هواي محيط به داخل اتاق و خروج هواي اتاق به بيرون در طوالني مدت جلوگيري نماييد؛ چرا كه بازده 
 .دهدسيستم را به شدت كاهش مي
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ت گرمايش بايد در محلي مناسب نصب شود تا توزيع مناسب دما و جريان دستگاه داخلي، مخصوصاً در حال .14

 .هوا در تمام محيط وجود داشته باشد

مانند (هايي كه هواي آنها حاوي دود، گرد و غبار و ذرات معلق ريز است هاي داخلي را در مكاندستگاه .15
يلتر و كويل اواپراتور شده و نهايتاً نصب ننماييد؛ چرا كه موجب گرفتگي ف) هاي صنعتيها و كارگاهآشپزخانه

ها به هيچ عنوان مناسب شرايط صنعتي و كارگاهي نبوده و اين دستگاه. شودموجب افت راندمان دستگاه مي
 .جهت استفاده در شرايط صنعتي بايد دستگاهي تناسب با شرايط انتخاب و نصب شود

هايي مانند دستگاه ش و صداهاي شديد دستگاهها را در معرض لرزش و صداي شديد نصب نكنيد، لرزدستگاه .16
 .شودتواند روي ميكروپروسسورهاي دستگاه و قطعات حساس آن تأثير گذارده و موجب خرابي آن ميتراش مي

 
اين ذرات ممكن است لوله . هاي مبرد نشودرد و غبار و ذرات ريز وارد لولهمراقب باشيد كه در هنگام نصب، گ .17

در مواقعي كه سر . مويين را مسدود نموده يا به كمپرسور صدمه بزند و موجب كوتاه شدن عمر كمپرسور شود
لوگيري ها باز است، حتماً توسط يك درپوش آنرا ببنديد تا از ورود ذرات و گرد و غبار به داخل لوله جلوله
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كشي حتماً توسط گاز ازت تميز نماييد تا و قبل از شروع مراحل لولههاي مسي را پس از خريد داخل لوله. شود
 .از گرد و غبار و يا ذرات ريز احتمالي تخليه شود

 
هاي مبرد، لوله مويين را مسدود ورود آب به سيستم و لوله. هاي مبرد نشودمراقب باشيد كه آب وارد لوله .18

ها باز است، مراقب باشيد آب داخل آنها نرود و در مواقعي كه سر لوله. زندده و يا به كمپرسور صدمه مينمو
كشي ننماييد، چرا كه ممكن است آب باران و رطوبت، وارد همچنين در روزهاي باراني، زير قطرات باران، لوله

 .ها شودلوله

ا به دستگاه متصل نماييد؛ چرا كه ورود هوا و رطوبت به ها رها بالفاصله لولهپس از باز كردن درپوش لوله .19
داخل لوله براي سيستم بسيار خطرناك است و باعث ايجاد فشار غير نرمال و توليد اسيدهاي مخرب در 

 .شود و ادامه اين امر مجب صدمه ديدن كمپرسور خواهد شدسيستم مي

اين كار ممكن است باعث ورود مايع به . نيددر هنگام شارژ مبرد به سيستم، هرگز كپسول را سر و ته نك .20
   .كمپرسور شده و ورود مايع به كمپرسور، موجب خرابي آن خواهد شد؛ چرا كه مايعات تراكم پذير نيستند

 ).بايد اين دو مبرد را حتماً به شكل مايع به سيستم تزريق نمود R410aو  R407cدر خصوص گاز (

اين كار باعث انفجار در داخل سيكل شده و با ورود . اكسيژن تميز نكنيدهاي سيكل مبرد را با هرگز داخل لوله .21
 .شوداكسيژن به محفظه كمپرسور و تركيب آن با روغن كمپرسور باعث آتش سوزي و يا انفجار كمپرسور مي

ه را با كشي قرار نيست انجام شود، حتماً ابتدا و انتهاي لولدر حالتي كه سر لوله باز است و فعالً عمليات لوله .22
يك درپوش مسدود كنيد؛ در غير اين صورت ممكن است رطوبت، گرد و غبار و ذرات ريز وارد آن شود و در 

 .آينده به سيستم آسيب برساند

ضمناً در دستگاه داخلي سر اتصال ديگر درين . بندي نماييدحتماً دور اتصال لوله درين را با چسب يا بست آب .23
 .ا درپوش مسدود نماييدكه بالاستفاده است را حتماً ب

اتصاالت پيچي و ( كشي سيستم، تمامي لوله و اتصاالت مخصوصاً مناطق نشان داده شده پس از نصب و لوله .24
توجه نماييد كه . توان توسط آب صابون رقيق اين كار را انجام دادمي. را تست نشتي كنيد) شيرهاي سرويس

 .ها را حتماً از كف صابون تميز نماييدپس از نشت يابي، روي لوله
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كشي با طول بيشتر از حد استاندارد باعث افت لوله. لوله كشي را بيشتر از طول استاندارد انجام ندهيد هرگز  .25
 .شودب روغن در سيستم و نهايتاً خرابي كمپرسور ميراندمان دستگاه، گردش نامناس

 اين كار باعث جمع. هرگز دو يونيت داخلي و بيروني را در اختالف سطحي بيش از حد استاندارد نصب نكنيد .26
بيروني و كمپرسور را مشكل نموده و باعث  تشدن روغن كمپرسور در يونيت داخلي شده و برگشت آن به يوني

 .شودميصدمه ديدن كمپرسور 

اين كار . كاري نياز داشته باشدمسيري را انتخاب نماييد كه به حداقل خم. باشيد هاي لولهمراقب زانوها و خم .27
كن و تحت زاويه ها را با لوله خمهمچنين حتماً لوله. شودموجب افت راندمان شديد دستگاه و يا نشتي گاز مي

 .پهن نشوند ها له يا دومراقب باشيد، لوله. مناسب خم كنيد

  ها عملكرد صحيح و عمر طوالني را در صورت اشتباه بودن سايز لوله. هاي مبرد توجه كنيدبه سايز لوله .28
اگر لوله گاز مبرد، بزرگتر از حد استاندارد باشد، جريان مبرد در هنگام كار بسيار . وان انتظار داشتتنمي

اگر لوله گاز مبرد كوچكتر از حد . مواجه خواهد كردآهسته خواهد بود و برگشت روغن، كمپرسور را با مشكل 
توان استاندارد باشد، سيستم دچار افزايش افت فشار و كاهش ظر فيت شده و نهايتاً انتظار خوبي از آن نمي

انتخاب سايز مناسب لوله، جنس مرغوب، ضخامت توصيه شده كمترين طول عايق و كابل مناسب . داشت
 .باشدويه مطبوع مياصول اوليه نصب دستگاه ته

هاي مبرد توجه نماييد، نداشتن عايق و يا عايقكاري نادرست، باعث كاهش ظرفيت دستگاه و به عايقكاري لوله .29
 .شودايجاد فشار غير طبيعي مي

  حتماً بايد بين دو لوله عايق باشد(هرگز دو لوله مايع و گاز را در يك غالف عايق قرار ندهيد.(  
اگر در زمان كاركرد دستگاه شير سه راهه بسته باشد، گاز . سيستم توجه نماييد ) شارژشير (به شير سه راهه  .30

بعد از وكيوم . در نتيجه دستگاه كار نكرده و سرما يا گرما ايجاد نخواهد شد. تواند به كمپرسور برگرددنمي
 .كردن سيستم حتماً مطمئن شويد، شير سه راهه باز است

، *تخليه آب(دقت نماييد در صورت آب بندي نشدن صحيح اتصال درين تگاه كشي درين دسبه آب بندي لوله .31
هاي كاستي، در صورت آب بندي نشدن اتصال لوله درين، اين قطرات روي در مدل. از محل اتصال چكه كرد

هاي درين را توسط مواد آب بندي، كامالً بنابراين لوله. اليه سقف كاذب چكه كردن و آن را خراب خواهد كرد
 .ها را به دقت بپوشانيدآب بندي نموده و روي لوله

در صورت . در صورت امكان مسير لوله درين بايد بدون زانو باشد. هاي درين توجه نماييدبه سطح و شيب لوله .32
اگر آبهاي درين تخليه نشود، بر اثر . صحيح نبودن شيب درين، آبهاي تقطير شده جريان پيدا نخواهد كرد

انباشته شدن رسوب . شوددستگاه موجب افتادن لكه بر روي سقف يا چكه آب از سقف ميسرريز شدن آب از 
در صورتي كه لوله درين به صورت افقي نصب . گردددر كف زانوها به مرور موجب مسدود شدن مسير مي

 .باشد، تا آب درين به صورت مناسب جريان يابد) متر 100متر در  1% (1شود، شيب آن نبايد كمتر از 
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توجه نماييد، در صورتي كه شيب مناسب لوله افقي درين رعايت نشود، آب به سمت يونيت به لوله درين  .33

 .شود و امكان سرريز شدن را داردداخل سيني جمع ميبرگشته و 

هاي فضوالت و مواد در صورت تخليه درين در فاضالب يا چاه. به محل تخليه آبهاي لوله درين توجه نماييد .34
براي . شوداين بو توسط فن دستگاه مكيده شده و داخل اتاق مي. شود آنها وارد ساختمان ميبدبو، بوي 

شود در مسير تخليه، از يك سيفون توصيه مي. جلوگيري از اين امر، لوله درين را مستقيماً وارد فاضالب نكنيد
U  از فاضالب به داخل اتاق و ورود بوهاي بد ) فشار مكش(شكل استفاده نماييد تا از ايجاد فشار معكوس

 .جلوگيري شود

سوزي به وجود استفاده از يك كابل بسيار بلند با سايز نامناسب، خطر آتش. به سايز و طول كابلها دقت نماييد .35
توجه داشته .) لطفاً سايز و طول مناسب براي دستگاه را از روي كاتالوگ فني دستگاه استخراج كنيد. ( آوردمي

 .مناسب روشن نكنيد) كليد حفاظتي(را بدون باشيد هرگز دستگاه 

ها روي ترمينال، باعث گرم شدن شل بودن سيم. هاي برق را روي ترمينال با دقت بسته و محكم نماييدسيم .36
ضمناً اين امر باعث . هاي ديگر شودها با ترمينالسوزي و يا اتصال سيمآنها شده و ممكن است موجب آتش

تواند شود و نهايتاً ميم و ايجاد اشكال در ترانس و برد الكترونيكي دستگاه مينرسيدن ولتاژ كافي به سيست
 .باعث ايجاد اشكل در كمپرسور شود

هاي كنترل دو يونيت مختلف را به اشتباه به مراقب باشيد، سيم. هاي ارتباطي دقت نماييدبه اتصال كابل .37
بيروني، عملكردهاي دستگاه صحيح نخواهد بود، يكديگر متصل نكنيد در صورت اتصال اشتباه يونيت داخلي و 

بر اثر فرمان حتي ممكن است . كند، دما كنترل نخواهد شدمخصوصاً زماني كه عملكرد سرمايش كار مي
اشتباه دستگاه، مايع مبرد در اواپراتور تبخير نشده و وارد كمپرسور شود كه در اينصورت باعث خرابي 

 .كمپرسور خواهد شد

 .سه فاز، به توالي فازها و جهت گردش كمپرسور دقت نماييد هايدر دستگاه .38
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 با هدف كاهش مصرف انرژي  نصب اسپليتدر  توصيه مهمچهل 

  اگر توالي فازها صحيح نباشد، كمپرسور در جهت صحيح گردش نخواهد نمود و موجب خرابي آن
خواهد شد، مگر اينكه در مدار تغذيه دستگاه، كنترل و محافظ توالي فاز وجود داشته باشد كه در آن 

 .شودمپرسور ميصورت عمل نموده و مانع خرابي ك

 بعضاً ديده شده كه در يك ساختمان . به كارفرمايان خود توصيه كنيد از كنترل فاز استفاده نمايند
 .شودخورد كه اين مسئله باعث بروز مشكالت فراوان ميمرتباً توالي فازها به هم مي

 رت لزوم با هم حتماً از فيوز سه پل مينياتوري متناسب با قدرت دستگاه كه هر سه فاز را در صو
 .كند استفاده شودقطع مي

 هرگز از فيوز ذوب شونده استفاده نكنيد. 

 توجه داشته باشيد هر فيوز براي يك دستگاه مورد استفاده قرار گيرد. 

  هرگز دو يا سه دستگاه يا مصرف كننده را به يك فيوز متصل نكنيد و حتماً توجه داشته باشيد فيوز
 .الم كه متناسب با ظرفيت دستگاه انتخاب شده، انتخاب نماييدرا از نوع مرغوب و كامالً س

  كنتاكتور مورد استفاده از تابلو اصلي بايد متناسب با ظرفيت دستگاه باشد در غير اينصورت باعث باال
 .شود كه نهايتاً ممكن است به دستگاه صدمه بزندرفتن حرارت و خرابي زودهنگام آن مي

ازها و عمل نكردن محافظ فاز، ممكن است كمپرسور برعكس كاركرده و جهت در صورت صحيح نبودن توالي ف .39
كمپرسورهاي روتاري، اسكرال و اسكرو، طوري . چرخش آن عوض شده و مكش و رانش آن جا به جا شود

توانند در جهت معكوس كار كنند و موتور كمپرسور حتماً بايد در جهت صحيح بگردد اند، كه نميساخته شده
 .ار كندتا درست ك

 در مواردي كه . حتماً يك پوشش مناسب بايد روي ترمينالهاي يونيت بيروني وجود داشته باشد
روي ترمينال تغذيه، جريان برق را وارد سيم  S ،Rتوالي فازها صحيح نيست، قبل از تعويض جاي 

   .پيچ كمپرسور ننماييد
 به رنگ. د قرار گرفته باشدها دقيقاً سرجاي خودقت كنيد، پس از سرويس دستگاه، تمام سيم  

 .  ها دقت نماييد و صحيح بودن توالي فازها را دوباره چك كنيدسيم

تهويه مطبوع داراي مدارات الكترونيكي، هيچگاه در يك دستگاه . هاي كنترل توجه كنيدبه محل عبور كابل .40
م نچسبانيد؛ چراكه نويزهاي نپيچيده و يا به ه (Power)هاي كنترل و ترموستات را دور كابل برق اصلي كابل

بنابراين هميشه اين . شودكابل برق، روي كابل كنترل و ترموستات تأثير گذارده و مانع عملكرد صحيح آن مي
شود بين كابل كنترل و برق اصلي حداقل حدود يك متر فاصله توصيه مي. دو كابل را ازهم جدا نگه داريد

 .بگذاريد
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