
 

 

 سرويس و تعمير كولر گازي

 

كولرهاي گازي كه بر خالف كولر هاي آبي رطوبت محيط را افزااي  ممزي دهزو بزوي       

 .در مناطق مرطوب كارايي زيادي پيوا كرد  امو

 :ساختمان كولر گازي

-(كاپاسزيتور )خزازن  -كمپرسزور -سزي  هزاي رابزط   : كه شامل-اجااء الکتريکي-الف

مزي  (تابلو بزر  )كليو اصلي كولر-(كليو فن)وضعيتيكليو چنو -ترموستات -اورلود

 .باشو

در كمپرسوركولر هاي گازي دو مکاميس  بکار گرفته شو  مزويي از كمپرسزور هزا را    

با استفاد  از امرژي الکتريکي،روتور بکار افتاد  و با كوپزل شزون بزه سزاير ت عزات      

بززه داخززل مکززاميکي كمپرسززور، پيسززتون بززه آركززت در آمززو ،وگاز را از يزز  مسززير 

سيلنور مکيو  وپس از آمکه فشار الزم را بزه گزاز وارد آورد  ، آن را بزورون لولزه     

موع ديگر كمپرسور ها فاتزو ميزل لنز  و پسزتون بزود  وخزود       .رفت جاري مي سازد

از مسير ورودي بزه سزيلنور ،   ( بواس ه فرم خاصي كه دارد)روتور در آال چرخ  

اين كمپرسور ها ، كمپرسور هزاي دورامزي   . دگاز را مکيو  و وارد لوله رفت مي ساز

 .ماميو  مي شومو



 

 

در كولر هاي گازي از خازن ويا در بعضي كولر ها، از دو خازن بمنظور ايجزاد گشزتاور   

روش متواول به كار گيزري خزازن   .به هنگام را  اموازي كمپرسور استفاد  مي شود

يز  خزازن بزراي را     به اين صورت است كه ي  خازن براي را  اموازي موتور فزن و 

 .اموازي كمپرسور مورد استفاد  ترار مي گيرد

آي ه يملکرد دما در ترموستات كولر هاي گازي مسبت به يخچال هاي خزامگي تزوري   

درجه سامتي گراد است اما  7الي  1در يخچال يملکرد ترموستات بين .متفاوت است

درجزه   01الزي   11 اين دما و در واتع آوود واكن  در ترموسزتات كزولر گزازي بزين    

سامتي گراد است از ايزن تفزاوت كزه بگز،ري ، سزاختمان و محزو  ي يملکزرد هزر دو         

چنزو سزريته   "از آن جا كه موتور هاي كولر هزاي گزازي، يمومزا   .ترموستات يکي است

است، به منظور استفاد  از دورهزاي مختلزف،از يز  كليزو چنزو آالتزه اسزتفاد  مزي         

ار مشابه كليو پنکه سقفي است با ايزن تفزاوت   ساختمان داخلي اين كليو بسي. شود

كه در اين كليو تنها سرهاي خروجي وجود دارد واين سرهاي خروجي به سزي  هزاي   

كليواصلي يا كليو -تابلو بر  كولر جايگا  ترموستات.رابط موتور فن متصل مي شود

 البته بعضي از كولر ها فاتو كليو تورت مي. تورت كولر وكليو چنو وضعيتي است

 .باشنو

ت عزات مکزاميکي    "اجااء مکاميکي كولر گازي با اموک تفاوت،يينا-اجااء مکاميکي -ب 

-يخچزززال مزززي باشزززو كزززه از جملزززه مزززي تزززوان بزززه ت عزززاتي مامنزززو كمپرسزززور       

پروامززه -پروامززه كنوامسززور -(درايززر)فيلتززر-اواپريتززور-(راديززاتور)كنوامسززور

فيلترخروجزي  -روجزي هزوا  خ-سيني زير كزولر -(لوله مويي)لوله كاپيالري-اواپريتور

بزرروي   "در كولر هاي گازي از دو پروامه استفاد  مي شود كه يموما.هوا، اشار  كرد

ي  شافت اصلي سوار شو  امو يکي از پروامه ها از مجراي ورودي ، هوا را مکيزو   

پروامزه دوم  .وبا وزش آن به كنوامسور، گرما را به محيط خارجي سزاختمان مزي رامزو   

ي موتزور فزن متصزل اسزت هزوا را از مجزراي ورودي مکيزو  و بزا         كه به تسمت جلو

هززوا جهززت ورود بززه  .وزش آن بززه اواپريتززور، سززرما را وارد سززاختمان مززي سززازد   

مزي گز،رد بزه    ( كه به خروجي هزوا ماميزو  مزي شزود    )ساختمان از دريچه مخصوصي 



 

 

ي منظور ممامعت از ورود گرد وغبار و موارد مشابه به داخل ساختمان ،پشزت خروجز  

 .هوا،فيلتر سيمي يا اسفنجي تعبيه مي شود

از آن جا كه ممکن است بر اثر يوم تنظي  ترموستات ويزا ازديزاد گزاز شزارژ شزو  ،      

اواپريتور و يا تسمتي ازلوله بر گشتي ، داراي برف  شو  و يا يخ ببنود و در توتف 

اي كزولر  بر اثر گرما،يخ ها ذوب شزومو وآب آاصزله از جزواره   ( هنگام اتومات)كولر 

سر ريا ممايو، ترتيبي اتخاذ شو  تا در صورت بروز آالت فو  آب به خزار  از كزولر   

در گوشزه اي از سزيني،لوله    .اين وظيفه بريهو  سيني زير كولر اسزت .هوايت شود

مخصوصي تعبيزه شزو  كزه آب ايجزاد شزو  از آن خزار  مزي شزود وبزراي آن كزه از           

ه م،كور شيلنگي متصل مي شود ويزا بزا   به لول"رياش آب جلوگيري بعمل آيو،يموما

تزرار دادن آن بززر روي سزز ن زمززين از پراكنزو  شززون ذرات آب در محززيط ممامعززت   

 .بعمل مي آيو

 



 

 

 - موار الکتريکي چنو موع كولر گازي

 



 

 

 

 - سرما سازى در كولر گازي

در كولر گزازي مامنزو يخچزال از تبزويل گزاز بزه مزايع بزا افزااي  فشزار و سزپس از            

بزراي  ( بصزورت فزوران  )يجاد شو  به هنگام تبويل گاز مايع بزه آالزت گزاز    سرماي ا

رسيون به هوف مورد مظزر كزه همزان خنز  ممزودن فضزاي داخزل سزاختمان اسزت          

تزوري گزرم   )بر اثر كزار كمپرسزور، گزاز تحزت فشزار تزرار گرفتزه        .استفاد  مي شود

رار گرفتزه ،  براي كاستن از دماي گاز تحت فشار تز .و وارد لوله رفت مي شود (شو 

آن را وارد كنوامسززور ممززود  و هززوايي كززه توسززط پروامززه كنوامسززور بززه آن مززي      

وزد،گرماي لوله ها كه در واتع از گرماي گاز جاري در آن ها ايجاد شزو  را بزه خزار     

پزس از  . در ايزن مرآلزه گزاز تزا آزوودي خنز  مزي شزود        .از محيط هزوايت مزي كنزو   

از جزوار   "ا رطوبت ويا رسوباتي را كه اآتمزاال كنوامسور گاز از دراير يبور مي كنو ت

گاز خشز  و تميزا پزس    .هاي داخلي لوله هاي كنوامسور جوا شو  از آن سلب شود

از آن جا كه س ن مق ع لوله مويي بسزيار كمتزر از   .از دراير وارد لوله مويي مي شود

 گاز تحزت فشزار زيزاد بزه آالزت مزايع      .س ن مق ع كنوامسور و يا ورودي دراير است

كمپززرک كمپرسززور گززاز مززايع را از لولززه مززويي يبززور داد  و وارد .تبززويل مززي شززود



 

 

سز ن مق زع لولزه هزاي اواپريتزور      )تفزاوت سز ن مق زع دو محزيط     .اوپراتيور مي كنو

بزه گزاز جزاري اجزاز  فزوران داد  و گزاز در آزال        (بسيار بيشتر از لولزه مزويي اسزت   

 .فوران توليو سرما مي كنو

در اختيار گرفته و هوايي كه توسط پروامه از اواپريتزور بزه    سرما س ن اواپريتور را

پزس از اواپريتزور    00فريزون  .آن برخورد مي كنو،اين سرما را وارد محيط مي سازد

بزه ايزن   .مسير تبلي را طزي ممايزو  "به لوله بر گشت كمپرسور باز مي گردد تا مجودا

را تحزت تزاثير تزرار     ترتيب و به توريج سرماي ايجاد شو  در اواپريتور،دماي محيط

 .داد  و محيط را معتول و خن  مي سازد

 :ييب يابي و تعمير كولر گازي

 كولر روشن ممي شود -1ييب

 .پريا بر  موارد،دوشاخه يا سي  رابط كولر معيوب است -1يلت 

با بر رسزي بزر  پريزا و اطمينزان از سزال  بزودن آن ،بومزه كزولر را بزا           -1رفع ييب

س از آن كزه دو شزاخه را وارد پريزا مموديو،بتوسزط ولتمتزر      اآتياط جوا ممزود  و پز  

اگزر در ترمينزال   .مقوار بر  را در ترمينزال اصزلي مزورد امزواز  گيزري تزرار دهيزو       

اصلي ولتاژ وجود مواشت ابتوا دو شاخه و سپس سي  رابط را تعويض مماييو البته 

 .در صورتي كه در بر رسي دو شاخه ،ييب خاصي مشاهو  مشو  باشو

 .كولر روشن ممي شود -0بيي

 .كليو اصلي خراب است -0يلت

در بعضي از كولر ها كليزو تزورت وجزود دارد كزه در واتزع فزاز اصزلي         -0رفع ييب

در صورت معيوب بودن كليو تورت، بزه سزبب يزوم    . موار از اين كليو يبور ممود 

ر  كليو تورت را مي توان پس از خا.مشاهو  مي شود  -1وجود فاز در موار ،ييب



 

 

ممودن دو شاخه از پريا مورد آزماي  ترار داد بهتر است يکي از سزر سزي  هزا را    

ترار داد  و رابط هزا را بزه پايزه هزاي كليزو       R*1اه  متر را بر روي رمج . جوا كنيو

،يقربزه  ONاگزر كليزو سزال  باشزو بزا تزرار دادن آن بزر روي آالزت         .متصل سزازيو  

همين زمزان بزا آركزت كليزو بزر روي       در.منحرف شو  و يود صفر را مشان مي دهو

در غير اين صورت كليزو معيزوب   . يقربه به سمت بي مهايت باز مي گرددOFFآالت 

 .است و مي بايست آن را تعويض مماييو

 .كولر روشن ممي شود -3ييب

 .سي  هاي رابط ت ع شو  امو -3يلت

 1باشزو،ييب اگر در سزي  بنزوي مزوار اصزلي ،فزاز يزا مزول ت زع شزو            -3رفع ييب

بوجود مي آيو بنابراين الزم است صحت اتصاالت تا محل امشعاب بين ترموستات و 

 .كليو موتور فن بر رسي شود

 .موتور فن روشن مي شود اما كمپرسور برا  ممي افتو -4ييب

 .فاز يا مول اصلي كمپرسور ت ع است -4يلت

مشاهو  سزيمي   در صورت.سي  هاي رابط را مورد بر رسي ترار دهيو -4رفع ييب

 .كه از محل اتصال خود خار  شو  ،مسبت به اتصال مجود آن اتوام مماييو

 .موتور فن روشن مي شود اما كمپرسور برا  ممي افتو -5ييب

 .ترموستات خراب است -5يلت

دو شاخه كولر را از پريا خار  ممود  و پس از جزوا ممزودن سزي  هزاي      -5رفع ييب

بزا آركزت ترموسزتات    .متزر را بزه آن متصزل مماييزو    رابط ترموستات رابط هاي اهز   

در جهت يقربه هاي سزايت ، يقربزه اهز  متزر منحزرف شزو  ودر       (ولوم ترموستات)

آركت ولوم در جهت خزالف يقربزه   )آوود يود صفر مي ايستو و با ت ع ترموستات 



 

 

اگزر بزه هنگزام تسزت كليزو ،مزوارد       . يقربه به سمت بي مهايت باز مي گردد( سايت

ترموسززتات را تعززويض  . اهو  مشززو كليززو ترموسززتات معيززوب اسززت   مزز،كور مشزز 

هنگزام خريزو ترموسزتات جويو،توجزه داشزته باشزيو كزه ترموسزتات          "آتما.مماييو

 .مختص كولر گازي را خريواري مماييو

 .موتورفن روشن مي شود اما كمپرسور برا  ممي افتو -6ييب

 .در آالت ت ع است"اورلود،دائما -6يلت

كت هاي اورلود در آلت يادي به يکويگر متصزل هسزتنو كزه ايزن     كنتا -6رفع ييب

اتصال بوسيله اه  متر ديو  مزي شزود در غيزر ايزن صزورت اورلزود بزا شزمار  كزو          

الزم است ذكر شزود در اكرزر كزولر هزاي گزازي اورلزود       .مشابه خود تعويض مي شود

ل درون پوسته آهني كمپرسور تعبيه شو  كه در اين صورت رفع ييب توري مشک

 .مي شود

 .موتورفن روشن مي شود اما كمپرسور برا  ممي افتو -7ييب

 كمپرسور معيوب است  -7يلت

بهتر است كمپرسور را در آالي كه متصل به بر  است مورد آزمزاي    -7رفع ييب

ترموسزتات را  . كولر را روشن ممود  و موتور فزن را بزه آركزت اموازيزو    .ترار دهيو

و اگر از تبل سر سي  هاي موتور را شناسايي ممزود   ميا در آالت روشن ترار داد  

ايو،ابتوا ولتاژ دو سر اصلي و مشترک و كمکي را مزورد امزواز  گيزري تزرار دهيزو      

واگر به هر دو سي  پيچ ولتزاژ بزه امزواز  كزافي مزي رسزو مزا آركزت مزي كنزو بيزو            

 .كمپرسور را تمي ا تعويض مماييو

 ر برا  ممي افتو موتور فن روشن مي شود اما كمپرسو -8ييب

 خازن را  امواز كمپرسور معيوب است  -8يلت



 

 

اگر خازن معيوب باشو، بمحض آركت ترموستات در جهت يقربزه هزاي    -8رفع ييب

ايزن  "يمومزا .سايت موتور ميل به آركت از خود مشان مي دهو امزا بزرا  ممزي افتزو    

 آالززت كمپرسززور توسززط كزز  مززور شززون المززم هززاي روشززنايي منززال تابززل رويززت و 

بواس ه جريان اضافي كه كمپرسور در اين آالزت مزي كشزو،اورلود    .تشخيص است 

خازن را از موار خار  ممود  ،وپس از تخليه به يکي از روش هزاي  .ميا يمل مي كنو

در صورت مشاهو  ييزب خزازن ،   .گفته شو  در مبحث خازن ها آن را آزماي  كنيو

 .مسبت به تهيه خازن جويو اتوام مماييو

يززو فززن را روي تمززام آالززت هززا تززرار داد  ايزز  امززا،فن روشززن ممززي      كل -9ييززب

 (كمپرسور يمل مي كنو)شود

 .فاز يا مول اصلي فن ت ع شو  است -9يلت

از جمله اآتماالت مي توامو اين باشو كه فاز كليو چنو آالته و يزا مزول    -9رفع ييب

ت مواجهزه  دو خط م،كور را بر رسي ممود  ودر صور.خود موتور فن ت ع شو  باشو 

با پارگي و يا جوا شون سيمي از كنتاكت خود ،ييب را بر طرف سازيو تا فن بزه كزار   

 .خود ادامه دهو

كليو فن را روي تمام آالت ها ترار داد  ايز  امزا، فزن روشزن ممزي شزود        -11ييب

 (كمپرسور يمل مي كنو)

 .كليو فن خراب است -11يلت

از آزاد سزاختن كنتاكزت هزاي كليزو      كولر را از بر  جوا ممود  و پزس  -11رفع ييب

ز ترار داد  و با زدن كليزو  فن ، يکي از رابط هاي اه  متر را روي كنتاكت ورودي فا

،مي بايست با اتصال رابزط دوم اهز  متزر بزر روي يکزي از پايزه هزا ،يقربزه         (1آالت)

كليو راب زين اهز  متزر بزر روي كنتاكزت       0در آالت .منحرف ودر آوود صفر بايستو

ک ويکي ديگر از پايه ها ارتباط را مشان خواهو دادواز آن جا كه فزن بزه هزيچ    مشتر

وجه روشن ممي شود در آزماي  كليو هيچ كوام از آالت هاي كليو امحراف يقربزه  



 

 

كليزو را تعزويض كنيزو تزا        (.اگر كليو خزراب باشزو  )در اه  متر را ايجاد ممي سازد

  .موتور فن با آركت كليو برا  افتو

ر داد  ايزز  امززا، فززن روشززن ممززي  كليززو فززن را روي تمززام آالززت هززا تززرا  -11ييززب

 (كمپرسور يمل مي كنو)شود

 .خازن را  امواز موتور فن معيوب شو  -11يلت 

كليزو فزن ، موتزور صزواي هزوم       1اگر مشکل از خازن باشو ،با آالت  -11رفع ييب 

لت خاموشي ترار داد  وشروع به آمپر كشي مي كنو كه اگر به موتع كليو فن در آا

همين واكن  موتور در ساير آالت هاي كليزو فزن   . مگيرد،موتور فن خواهو سوخت

ميا با كمي شوت يا ضعف مشاهو  مي شود خزازن را  امزواز موتزور فزن را از مزوار      

خار  ممود  و پس از تخليه به يکي از روش هاي گفته شو  در مبحزث تسزت خزازن    

 .معيوب است آن را تعويض مماييوها آن را آزماي  مماييو اگر خازن 

كليو فن را روي تمام آالت ها ترار داد  ايز  امزا، فزن روشزن ممزي شزود        -10ييب

 (كمپرسور يمل مي كنو)

 .موتور فن معيوب است -10يلت 

از آن جا كه موتور فن توري پيچيو  است و از امواع آسنکرون هزاي   -10رفع ييب

پيچ معيوب و رفع ييب آن تا آوودي تشخيص سي  . چنو سريته محسوب مي شود 

مشکل است توصيه مي شود موتزور را بزه تعميرگزا  منتقزل و رفزع ييزب آن را بزه        

 .تعمير كاري مجرب واگ،ار كنيو

كمپرسور و فن هر دو در آزال كارمزو امزا خنز  كننزوگي كزولر بسزيار كز           -13ييب

 .است

 .ترموستات تنظي  ميست -13يلت



 

 

روي درجه مناسب ترار دهيزو تزا سزرمايي كزه كزولر      ترموستات را بر  -13رفع ييب

 .ايجاد مي كنو پاسخگوي مياز محيط باشو

كمپرسور و فن هر دو در آزال كارمزو امزا خنز  كننزوگي كزولر بسزيار كز           -14ييب

 .است

 .موتور فن مي  سوز شو  -14يلت

اگر سريت فزن تقليزل يابو،سزرماي كمتزري وارد محزيط مزي شزود در         -14رفع ييب

لکرد كولر م لوب مخواهو بود موتور فن را به تنهايي مورد آمپر كشي ترار متيجه يم

اگر جريان اضزافي مزي كشزو،مي  سزوز است،مسزبت بزه تجويزو سزي  پيچزي          .دهيو

 .موتور فن اتوام مماييو

كمپرسور و فن هر دو در آزال كارمزو امزا خنز  كننزوگي كزولر بسزيار كز           -15ييب

 .است

 .ستفيلتر خروجي هوا،كريف ا -15يلت

در اولين تصوير همين صفحه مراآل دستيابي بزه فيلتزر مشزان داد      -15رفع ييب

جهزت شستشزوي فيلتزر بزه     . تميزا مماييزو   "شزو  ،پزس از خزرو  فيلتزر آن را كزامال     

 .توجه كنيو "منورجات دفتر چه هاي راهنما دتيقا

كمپرسور و فن هر دو در آزال كارمزو امزا خنز  كننزوگي كزولر بسزيار كز           -16ييب

 .تاس

 .مسير ورودي هوا مسوود شو  است -16يلت

 .توسط ي  فرجه ورودي هاي هوا به داخل كولر را تميا مماييو -16رفع ييب



 

 

كمپرسور و فن هر دو در آزال كارمزو امزا خنز  كننزوگي كزولر بسزيار كز           -17ييب

 .است

 .ياتاتان هاي محور فن خراب است -17يلت

ياتاتان ها در سريت محور فن بسيار موثر از آن جا كه صحت يملکرد  -17رفع ييب

است خرابي آن ها يالو  بر آمکه هواي خروجي را كاه  مي دهو صواي شويوي را 

  .در صورت مشاهو  اين ييب ياتاتان ها را تعويض مماييو. ميا ايجاد مي سازد

 بومه كولر بر  دارد  -18ييب

،خازن ها و يا سي  هاي اتصال بومه ممکن است از كمپرسور و يا فن  -18رفع ييب

مامنو ساير لوازم خامگي ابتوا ارتباط الکتريکي مصرف كننو  هاي ماشين .رابط باشو

را با موار ت ع مماييو اگر اتصال بومه از بين رفت يکي از آن ها داراي اتصال بومه 

است هر كوام از مصرف كننو  ها را جوا گامه بوسيله اه  متر يا المم سري تست 

در صورت برخورد با ت عه معيوب ،ساير اتصاالت موار را به شکل اوليه باز مماييو و

امزا اگزر بزا ت زع مصزرف      .گرداميوو اتصال بومه آن مصرف كننو  را بر طرف مماييزو 

كننو  هاي موار ،اتصال بومه همچنزان بزر تزرار بزود، سزي  بنزوي مزوار را تعزويض         

 .مماييو

 .يليرغ  كار مواوم اتومات ممي كنوسرماي كولر بي  از آو زياد است،و  -19ييب

ايززن ييززب مززي توامززو از جززوش خززوردن كنتاكززت هززاي كليززو درون    -19رفززع ييززب

بزه سزمت   )ترموستات باشو ولوم ترموستات را در جهت خزالف يقربزه هزاي سزايت     

اگر ترموستات خزاموش مشزو آن را تعزويض كنيزو البتزه مزي تزوان        .بچرخاميو( صفر

ممود  با سمباد  كشي سز ن كنتاكزت هزا،از آن هزا     تابه مخصوص ترموستات را جوا 

استفاد  ممود اما تجربه مشان داد  است كنتاكت هاي جوش خورد  پس از  "مجودا

دچار همين ييب مي شومو زيرا س ن پالتين ها فرسود  شزو    "موت اموكي مجودا

تعويض ترموستات من قي تر است زيرا كار مواوم كزولر بزه كمپرسزور آسزيب مزي      .



 

 

ودر مقابل تيمت ترموستات تعمير كمپرسور به هيچ وجه مقزرون بزه صزرفه     رسامو

 .ميست

اين ييزب مزي توامزو از خزرو  لولزه بلزوي ترموسزتات از جايگزا  خزودش ميزا باشزو            

همچنين اين ييب مي توامو از ايجاد آفر  باريکي در سيسزت  گزاز ترموسزتات ميزا     .

ولولزه بلزو ميزا در محزل     (د جوش مخور)ايجاد شود اگر كليو ترموستات سال  است 

خودش است گاز درون ترموستات از خفر  باريکي خار  شزو  و بناچزار مزي بايسزت     

اگر سزي  بنزوي مزوار را ترييزر داد  ايزو و يزا تجويزو        .ترموستات را تعويض مماييو

مزورد  "موار را مجزودا .ممود  ايو،يکي از اآتماالت اشتبا  در سي  بنوي موار است

 .بر رسي ترار دهيو

فيوز مخصوص كولر ويزا فيزوز   ONبا ترار دادن كليو تورت كولر بر آالت  -01ييب

 منال ت ع مي شود 

به سبب فاسو شون يايق خازن هاي را  "اتصال كوتا  در كولر يموما -01رفع ييب

در پوش كولر را جوا ممود  و به ظاهر خازن ها توجه مماييزو اگزر در   .امواز مي باشو

خزازن هزا آثزار سزوختگي ويزا شزکافي مشزاهو  شزو ،خزازن           بومه خازن ها يا يکي از

 .معيوب است ،خازن را تعويض كنيو

اتصال كوتا  مي توامو در كمپرسور يا فن ميا رخ دهو از اينزرو سزي  هزاي رابزط آن     

اگر اتصال كوتا  صورت مگرفزت، يزا    .روشن مماييو "ها را جوا ممود ،كولر رامجودا

تور فن كه هر كوام را جواگامه بر رسزي و مزورد   كمپرسور دچار اتصالي است ويا مو

 .معيوب را رفع ييب مماييو

اما اگر با توجه به خار  ممودن فن و كمپرسور از موار اتصالي همچنان رخ دهو كزل  

 .سي  بنوي موار را تعويض مماييو

 .با روشن كردن موتور فن و يا كمپرسور در كولر اتصال كوتا  رخ مي دهو -01ييب



 

 

 01رجوع شود به رفع ييب  -01رفع ييب

 .بادي كه از كولر خار  مي شود گرم است -00ييب

اين ييب مي توامو با روشن مشون كمپرسور مرتبط باشو صرفنظر از  -00رفع ييب

  00اين ييب و به فرض آمکه كمپرسور در آال كار باشو بر اثر مشزت ،گزاز فريزون    

كاري مجرب بوسيله فشزاردهي  از كولر خار  شو  است كه مي بايست توسط تعمير 

محل مشت ، مشخص شو  وپس از جوشکاري و آزماي  مجود بوسيله فشار دهي ، 

تخليزه شزو  و سزپس    ( پمم تخليزه هزوا   )وكيوم پمم   هواي درون لوله ها بوسيله

اگزر پروامزه خنز  كننزو  كنوامسزور هرزگزرد شزو  باشزو         .شارژ گاز صورت پز،يرد 

مگيززرد سززرماي ايجززاد شززو  توسززط كززولر ويمززل خنزز  شززون گززاز درون آن صززورت 

تحت تاثير ترار گرفته و به هيچ وجه تابل مقايسه بزا شزرايط خنز  شزون      "شويوآ

 .گاز درون كنوامسور مخواهو بود

مورد م،كور را مي توان با بر داشتن دريچزه كزولر ويزا جزوا ممزودن در پزوش كزولر        

را بوجزود آورد  يلزت ديگزري كزه مزي توامزو ايزن ييزب        . مشاهو  و رفع ييزب ممزود  

 "طوالمي بودن توتف هزاي ترموسزتات اسزت كزه در متيجزه آن،تبريزو كزولر شزويوا        

 .ترموستات را تنظي  مماييو. كاه  مي يابو

 اشکان تهويه

 مرجع جاوات ،مقاالت و مرم افاارهاي آموزشي

 تاسيسات وسيست  هاي تهويه م بوع

www.package118.ir 
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