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الوٌت ّیتر ًمص هْوی در کبرکرد هبضیي لجبسطَیی دارد کِ ایي اطویٌبى را 
 . ّب ثِ اًذازُ کبفی گرم است کٌذ کِ آة حیي ضستطَی لجبس حبصل هی

اگر . ّب ثِ صَرت درست ٍ هؤثر ضستِ ًخَاٌّذ ضذ اگر آة گرم ًجبضذ لجبس
 .داضتِ ثبضذ یب کالً کبر ًکٌذ ثبیذ تؼَیط ضَدالوٌت ایرادی 

اٍل ثررسی کٌیذ کِ ٍالؼبً هطکل از الوٌت است، دالیل زیر ًطبى دٌّذُ ایراد 
 :الوٌت است

 پرد فیَز یب ثرق اصلی ضوب هی. 

 ضَد کٌذ ٍلی آة گرم ًوی هبضیي کبر هی. 

 ضَد ثرًبهِ ضستطَ توبم ًوی. 

ی ثبیذ ػَض ضَد هب در ایٌجب رٍش اگر هطوئي ضذیذ کِ الوٌت هبضیي لجبسطَی
دّین ٍلی ثِ یبد داضتِ ثبضیذ کِ تؼویر  اصَلی آى را ثِ ضوب آهَزش هی

ّبی ثرلی توبم ٍسبیل الکتریکی ثخصَظ هبضیي لجبسطَیی ًیبز ثِ  لسوت
 .اطالػبت فٌی الکتریکی دارد

 .ای است پس تَصیِ هب توبس ثب یک تؼویرکبر حرفِ

 :چیسهایی که الزم دارید

 هٌت حرارتی هخصَظ هطبثك ثب هذل هبضیي لجبسطَییال 

 آچبر 

 ّب گَضتی هخصَظ پیچ پیچ 

 ی ایمىی تًصیه – ۱قدم 

ی هبضیي  لجل از ایٌکِ کبر خَد را ضرٍع کٌیذ هطوئي ضَیذ کِ دٍضبخِ! اٍل ایوٌی
 .ایذ لجبسطَیی را از پریس درآٍردُ



 

 

 در آيردن محفظه پًدر ي کىترل پىل – ۲قدم 

ّبی آًکِ در پطت لرار  کِ پٌل ثبالی را در آٍریذ ثرای ایٌکِ پیچ اثتذا الزم است
 .پٌل ثِ راحتی جذا خَاّذ ضذ. دارًذ را ثبز کٌیذ

ٍلتی پٌل ثبالیی را در آٍریذ، ثرای ایٌکِ ثتَاًین پٌل کٌترل را ّن درآٍرین اثتذا 
 ّبی پٌل زیر ایي هحفظِ ی پَدر را ثیرٍى ثکطین زیرا پیچ الزم است کِ هحفظِ

 . ّستٌذ

ثرای ایي کبر اثتذا هحفظِ را ثیرٍى کطیذُ سپس ثب کوی فطبر دادى ثِ ثبال آى را 
 .از جبیص در آٍریذ

ّبی زیر هحفظِ ٍ پیچ کٌبری پٌل را ثبز کٌیذ تب پٌل از لسوت جلَ جذا  حبال پیچ
 .آى را در ثبالی هبضیي لجبسطَیی لرار دّیذ. ضَد

رایي آى را ثِ صَرت جذا ًگِ داریذ تب ّبی لسوت هحفظِ ظذزًگ ّستٌذ ثٌبة پیچ
 .ّبی دیگر ػَض ًطًَذ ثب پیچ

 در آيردن درب از ماشیه لباسشًیی – ۳قدم 

سپس کلیپس الستیک درة را از آى جذا کٌیذ ٍ . حبال پٌل زیریي را در آٍریذ
 .الستیک را ثِ سوت داخل دیگ فطبر دّیذ تب از درة جذا ضَد

ّب را  اًذ آى لسوت جلَیی هبضیي را ًگِ داضتِچْبر پیچ ضبهل دٍ پیچ لفل درة 
 .ثبز کٌیذ تب ثتَاًیذ لسوت جلَیی را ثِ ّوراُ درة از هبضیي جذا کٌیذ

 در آيردن المىت قدیمی – ۴قدم 

لجل از ایٌکِ کبر کٌیذ ثْتر از آى یک . تَاًیذ الوٌت را زیر دیگ ثجٌیذ حبال ضوب هی
 .ُ ثبضیذّب را داضت ػکس ثگیریذ تب ًحَُ اتصبل سین



 

 

ٍصل الوٌت یک هْرُ ٍجَد دارد کِ ثبیذ . ّب ٍ سکَت ترهَستبت را جذا کٌیذ سین
ٍلی آى را تب اًتْب ثبز ًکٌیذ ٍ ٍلتی هْر ثِ آخر پیچ رسیذ ثِ آراهی . آى را ثبز کٌیذ

 . ثب تِ پیچ گَضتی ثِ آى ظرثِ ثسًیذ تب کل پیچ ٍ هْرُ ثِ داخل الوٌت ثرٍد

 .تَاًٌیذ آى را در آٍریذ ضَد ٍ هی ثب ایي کبر الوٌت آزاد هی

 جااوداخته المىت جدید – ۵قدم 

تَاًیذ آى را ثب کوی فطبر  داخل الوٌت ترهَستبت لرار گرفتِ است کِ حبال هی
 .ترهَستبت را داخل الوٌت جذیذ لرار دّیذ. آٍریذ دادى در

یذ ثرای ایٌکِ الوٌت جذیذ را ثتَاًیذ ثِ راحتی در جبی خَد زیر دیگ لرار دُ
 .تَاًیذ رٍی لسوت الستیکی آى کوی هبیغ ظرفطَیی ثوبلیذ هی

الوٌت جذیذ را ثِ آراهی ثِ داخل ّل دّیذ ٍ هطوئي ضَیذ کِ ثِ خَثی در جبیص 
 . لرار گرفتِ است

 .ثٌذی ضَیذ ی آى را سوت کٌیذ تب الوٌت سرجبیص هحکن ٍ آة حبل پیچ ٍ هْرُ

 ها يصل کردن سیم – ۶قدم 

ّب ٍ فیص ترهَستبت  هحکن ضذ ًَثت ثِ ٍصل کردى سینٍلتی الوٌت سرجبیص 
 .ش را گرفتِ ثَدیذ، ٍصل کٌیذ ّب را هطبثك الوٌت لذیوی کِ ػکس سین. رسذ هی

ّب را از آخر ثِ ترتیت سرجبیص لرار  کبر تؼَیط الوٌت توبم ضذُ است ٍ ثبیذ پٌل
 . ّبیطبى را سفت کٌیذ دادُ ٍ پیچ

 .ّن ثِ خَثی هحکن کٌیذیبدتبى ًرٍد کِ کلیپس ٍاضر درة را 



 

 

هبضیي لجبسطَیی را ثرای یک دٍر آزهبیص رٍضي کٌیذ ٍ ثجیٌیذ کِ آیب الوٌت 
 .ضَد کٌذ ٍ آة گرم هی جذیذ درست کبر هی

 

 جسوات آموزشی فنی حرفه ای تاسیسات
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