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 معرفي

ايـن  .  ، يكي از نيازهاي مشتريان است كه همواره به آن اهميت زيادي داده شده است سيستم تهويه مطبوع

بـراي پاسـخگويي بـه راحتـي     . تي كامل مي شود كه دقيقا مطابق با خواسته راننده و سرنشينان باشدنياز وق

سيستم  تنظـيم  دمـا  در داخـل خـودرو قـرار داده شـده اسـت و         ،  راننده  و  سرنشينان

 . كنندرا به ميزان دلخواه، تنظيم  شود تا دماي مورد نياز خود سرنشينان اين امكان داده  مي

 : يفه اصلي دستگاه تهويه مطبوع عبارتند ازوظ

 كنترل دماي هوا .1

 )گردش مناسب هوا(كنترل سيركوالسيون هوا  .2

 كنترل رطوبت هوا .3

 )فيلتراسيون(تصفيه هوا  .4

، با دراختيار داشتن سيستم تهويه مطبوع، مي توان تا حد زيادياز آلودگي   عالوه بر وظايف اصليياد شده

 . ن بود صوتي در اما

به طور كلي هر  دستگاه تهويه  مطبوع  متشكل از تجهيزاتي  است كه هوا را از لحاظ  دما و رطوبت  مطبوع 

،گرما را خارج ميكند و در نتيجه دماي هـوا     اين سيستم هنگامي كه دماي اتاقگرم مي شود. مي دارند

  ، دمـا را افـزايش   شده به وسيله سيسـتم  ، گرماي توليد زماني كه دماي اتاق پايين مي آيد.  كاهش مي يابد

 . دهدمي

سيستم تهويه مطبوع خودرو به طور كلـي از  . عالوه بر موارد ياد شده، رطوبت مناسب هوا نيز بايد تامين شود

، واحد سرمايش يا كولر، تنظيم كننده رطوبت هوا و فن تشكيل شـده   يا بخاري) يونيت هيتر( واحد گرمايش

 . است

در برخي خودروها  

بـه         

هاي

 نگـه  
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م تهويه مطبوع بايد توجه داشت هوايي كه وارد خودرو شده و باعث خنك شدن هواي داخـل  در مورد سيست

همـانطور كـه در شـكل زيـر     .  خودرو مي شود، با هوايي كه از روي رادياتور عبور مي كند متفاوت مي باشـد 

فـن   را نشان مي دهد كـه توسـط  ، هواي عبوري از روي رادياتور  ، فلشهاي سمت چپ نشان داده شده است

 .  رادياتور سرعت داده مي شود و كندانسور و رادياتور را خنك مي كند

، هواي ورودي به داخل خودرو را نشان مي دهد كه اين هوا از قسمت باال توسط  هاي سمت راست فلش

 .  فن تهويه به داخل خودرو وارد مي شودمجموعه 

 

 فن كندانسور

 مجموعه فن تهويه
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 گاز كولر

 يفمعر

اي است كه با جذب گرما از جسم يا ماده ديگر به عنوان يك سرد كننده ، مبرد هر جسم يا ماده يبه طور كل

نقش مبرد در مدار كولر انتقال حرارت از داخل خودرو به خارج خودرو مي باشد به ايـن نحـو    .عمل مي كند

تـا  .  يط پـس مـي دهـد   كه ابتدا گرماي داخل خودرو را به خود جذب كرده و در خارج خودرو گرما را به مح

، به عنوان گـاز كـولر يـا مبـرد      معروف بود) Freon( كه با نام تجاري فرئون R12گاز  ، ميالدي 1995سال 

، ايـن   ، امـا اكنـون   داشـت زيادي مورد استفاده قرار مي گرفت و در يخچالها و سيستمهاي سرمايشي كاربرد 

د  چرا كه مضر شناخته شده  و باعث  تخريب  اليه ازنمسئله ادامه  ندارد و  ديگر از اين گاز استفاده نمي شو

از نظر ترموديناميكي خواص مناسبي را جهت استفاده در     R12گاز . شود لذا استفاده از آن قانوني نيست

كولر دارا مي باشد و به دليل ميل  واكنشي  پايين آن  مشكالتي  از  قبيل خورندگي  اجزاء را هم  به  وجـود

امـا مشكل اساسي آن    . ص اين گاز غير سمي بودن و عدم اشتعال پذيري آن مي باشد   از ديگر خوا. آورد

دسـامبر   31همانطور كه اشاره شد، اثرات مخربش بر محيط زيست به خصوص اليه ازن مي باشد، بنابراين از 

خواهـد  استفاده از اين گاز به تدريج در كل دنيـا ممنـوع   .  استشده استفاده از آن در آمريكا ممنوع  1995

ايـن گـاز   .  معروف مـي باشـد   Suvaمي باشد كه با نام تجاري  R-134a،  گاز  بهترين جايگزين فرئون. شد

باعث ايجاد هيچ گونه سرطان و يا مشكالت تنفسي در انسان نمي شود و همچنين اثرات خورندگي بر فوالد و 

داراي  R12نسـبت بـه    R-134a. شود اين گاز در دما و فشار معمولي شعله ور نمي.  مس و آلومينيوم ندارد

بنابراين سيسـتمهايي كـه بـا    .  كوچكتر است R12فشار كاري باالتري مي باشد و همچنين مولكولهاي آن از 

R134a بازده .  كار مي كنند نياز به آب بندي دقيقتر و اجزاي مستحكم تري دارندR134a   در انتقال گرمـا

خنـك   R12  كار مي كنند به خوبي R134aن سيستمهايي كه با مي باشد و بنابراي R12درصد كمتر از  10

 . مي باشد نمي شوند و باال رفتن دما يكي از مشكالت اين سيستمها 

مي 

 نمي   
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با رطوبت موجود در هوا ايجاد نوعي اسيد خورنده مي كند و بنابراين سيستمهايي كه با ايـن   R134aتركيب 

 .  گاز كار مي كنند بايد به خوبي از هوا تخليه شوند

كندانسور كوچكتر ولي محكـم تـري الزم    R12كار مي كنند نسبت به  R134aهمچنين سيستمهايي كه با 

به كار نمي رود ضمنا بايـد بـه خـاطر     R12،  ايران خودروامروزه ديگر در هيچ محصولي از محصوالت . دارند

در خـودرويي كـه تمـامي     با گاز قبلي هيچ گونه سازگاري نـدارد و نمـي تـوان    R134aداشته باشيم كه گاز 

استفاده كنيم، اين مسئله باعث از بـين   R-12تنظيم شده است، گاز  R-134aقطعات سيستم كولر آن براي 

 . رفتن تدريجي بخشهاي مختلف سيستم خواهد شد

  خواص مبرد

باشـد از  گاز كولر بايد به نحوي باشد كه دما و فشار بحراني آن باالتر از حداكثر دمـا و فشـار كـاري سيسـتم     

از ديگر خواص گاز كـولر، عـدم   .  پايين تر از نقطه انجماد كاركرد سيستم باشد آن طرفي دماي نقطه انجماد

 . اشتعال پذيري، غير سمي بودن و غير قابل انفجار بودن آن مي باشد

مخرب ص ، خواص زيست محيطي نيز اهميت بااليي دارند لذا اين گاز نبايد خوا همانطور كه در باال گفته شد

 . بر اليه ازن داشته باشد زيرا باعث نازك شدن اليه ازن و عبور تشعشعات مضر مي شود

، بايد با قطعات و اجزاي سيكل نيز تطبيق داشته باشـد و باعـث خورنـدگي نشـود و بـا       عالوه بر خواص كلي

و برعكس تبديل شـود  و بتواند به راحتي در سيكل از فاز گاز به مايع  واكنش شيميايي ندهدروغن كمپرسور 

 . و خواص خود را با سرد شدن و گرم شدن از دست ندهد

 مبرد عملكردطريقه 

 . در اين بخش توضيح خواهيم داد كه سيستم كولر به چه شكل دماي اتاق خودرو را خنك مي كند

    رسـور  كمپ ، به عبارت ديگـر گـاز كـم فشـاري كـه وارد       فشار و دماي گاز كولر توسط كمپرسور باال مي رود

،  ، با فشار باال از كمپرسور خارج مي شود، و از آنجايي كه فشار و دما در گازها رابطه مستقيم دارند مي شود
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درجـه   80در حـدود  (، پس در خروجي كمپرسور، گاز پرفشار و دما باال  به تبع آن دماي گاز نيز باال مي رود

 .  خواهيم داشت) سانتيگراد

لذا از كندانسور يـا چگالنـده   .  ي هستيم تا بتوانيم توسط آن اتاق خودرو را خنك كنيماما ما به دنبال فرآيند

گاز دما باال و پر فشار خارج شده از كمپرسور را وارد كندانسور نموده تا در آنجا بـه مـايع   .  استفاده مي كنيم

، به عبارت ديگـر   گرفته كندانسور در جلوي خودرو قرار گرفته است و رادياتور در پشت آن قرار. تبديل شود

، ابتدا از روي كندانسور عبـور مـي كنـد و پـس از عبـور از كندانسـور، از        هواي محيط هنگام حركت خودرو

اما چون فشار گاز وارد شده به كندانسور بسـيار بـاال   .  رادياتور عبور مي كند كه رادياتور را خنك خواهد كرد

واهد رفت، يعني با همان هواي عبـوري از كندانسـور خنـك    بديهي است كه دماي مايع شدن آن باال خ است

 . دانسور مايع پر فشار خواهيم داشتدر قسمت هاي پاييني كنو نهايتا شده و دماي آن پايين آمده 

 .باشدكندانسور مي وروديتري نسبت به تا اينجا فهميديم كه خروجي كندانسور، مايع پر فشار با دماي پايين

، وارد رطوبت گير مي شود كه در اين قسمت  كولر كه در اين قسمت تبديل به مايع شده ، گاز در مرحله بعد

، تنها رطوبتي كه احتماال در گاز موجـود مـي    هيچ تغييري روي فشار يا دماي اين گاز صورت نخواهد گرفت

لـذا  .  شـود  مـي  ، گرفتـه   باشد توسط مواد رطوبت گير و فيلتر هايي كه در بخش رطوبت گير موجود اسـت 

 . خروجي رطوبت گير نيز مانند كندانسور مايع پر فشار خواهد بود

پس از رطوبت گير، احتياج به بخشي مي باشد كه مايع پر فشار را تبديل به گاز كند تا دوباره وارد كمپرسور 

ناگهـان فشـار   هنگامي كه .  ، لذا شير انبساطي در سر راه گاز قرار مي دهيم تا فشار زياد را كاهش دهد شود

، مايع به ذرات گاز و ذرات معلق ريز مايع تبديل مي شـود و دمـاي    ، مانند اسپري زياد مايع را كاهش دهيم

، ايـن مخلـوط نهايتـا     ، مخلوط مايع و گاز با فشار كم مي باشد پس خروجي شير انبساط.  آن پايين مي آيد

شود و گرماي مورد نياز خـود را  امال تبديل به گاز ميوارد مبدل حرارتي به نام اواپراتور مي شود و در آنجا ك

 هـواي (و باعث سرد شدن اين هوا شود كه توسط فن كولر از روي آن عبور مي كند تامين مي هوايي بوسيله 

بعـد از اواپراتـور   .  ، هواي خنك براي سرنشينان فراهم مي آيد بدين ترتيب.  مي شود) داخل اتاق ورودي به
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، دوباره گازي كه فشار و دماي نسبتا پايين دارد را خواهيم داشت كه وط را به عهده دارد تبخير مخلكه نقش 

 . مجدد وارد كمپرسور مي شود و چرخه ادامه پيدا مي كند

 .  مي توان در تمامي نقاط سيكل حالت گاز بودن يا مايع بودن مبرد را بدست آورد زير در جدول

 

 الف
 خروجي كمپرسور 

 ر ورودي كندانسو
 دما باال پر فشار گاز

 ب
 خروجي كندانسور    خروجي رطوبت گير

 ورودي رطوبت گير     ورودي شير انبساط
 دما باال پر فشار مايع

 ج
 خروجي شير انبساط

 ورودي اواپراتور 

مخلوط 

 مايع و گاز
 دما پايين كم فشار

 د
 خروجي اواپراتور 

 ورودي كمپرسور
 دما پايين كم فشار گاز
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 كمپرسور  روغن

درگير با  بصورت ، روانكاري و خنك كاري قطعاتي كه همانطور كه مي دانيم معموال علت استفاده از روغن

هم كار مي كنند مي باشد، سيكل كولر نيز از اين امر مستثني نيست و بخشهايي مانند كمپرسور وجود دارد 

روان كردن و جلوگيري از گيريپاژ و  كه پيستون در آن در حال حركت مي باشد و احتياج به روغن براي

شير انبساط نيز يك قطعه مكانيكي مي باشد كه در آن قطعات در كنار هم .  همينطور خنك كردن مي باشد

       درصد روغني كه در كارتر ريخته 10تا  3اما معموال .  حركت مي كنند و احتياج به روغن كاري دارد

ن خود باعث آب بندي سيكل مخصوصا اورينگ ها مي شود كه از مي شود در سيكل جريان مي يابد كه اي

      جا  مي توان  به اين  نتيجه رسيد كه روغن  انتخابي به  دليل  اينكه  در سيكل  همراه با  گاز حركتهيمن

، خاصيت لزجتآننيز به نوعي باشدكه درهنگامي كه  ، بايد عالوه بر اينكه با گاز كولر تركيب نشودمي  

 . ، خواص روانكاري خودرا از دست ندهد آن به نزديك صفر مي رسد يا زماني كه دماي آن باال مي روددماي 

   بـا اسـتفاده از ايـن گـيج    .  در شكل زير مي توان گيج روغن را كه در باالي كمپرسور قرار دارد مشاهده كرد

آن      توان مقدار روغن موجود در كارتر كمپرسور را چك كرد كه اگر از حد خو بايـد بـه  باشـد  د پايين تـر 

 . روغن اضافه كرد

، ابتدا بايد گاز سيكل را خالي نمود و  ي كه در سيكل گاز موجود است، نبايد پيچ گيج را باز كردهنگام:  نكته

 . سپس پيچ باالي كمپرسور را باز كرد و مقدار روغن را چك كرد

داده شـده و همينطـور مـارك روغـن مـورد       در زير نماي ظاهري كمپرسور و محل اضافه كردن روغن نشان

 . استفاده در خودروهاي پژو و جدولي كه مقادير مورد نظر را مي توان در آن يافت

 

 

كند 
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 و آردي 206و  405مشخصات گاز و روغن براي دو خودروي پژو 

 نوع گاز كولر نوع خودرو
مقدار گاز 

 كولر
 مقدار روغن مارك روغن نوع روغن

405 R-134a 850  20 
معدني 

mineral 
Sp20 135  10 

206 R-134a 620  20 
روغن 

 سينيتيك
sp10 135  10 

R-134a 680 پژو آردي  20 
روغن 

 سينيتيك
Sp20 135  10 
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  كمپرسور
در حقيقت كمپرسـور  .  گاز كم فشار در كمپرسور افزايش فشار يافته و به چرخش در سيستم ادامه مي دهد

كمپرسـور حـركتش را بـه    .  بخشي از مدار كولر است كه گاز كولر را در مجموعه كولر به گردش در مي آورد

به سرعت متغير موتور و فشار باالي مورد نياز مناسب تـرين  با توجه .  كمك تسمه و پولي از موتور مي گيرد

 . نوع كمپرسور، مدل پيستوني مي باشد

نحوه عملكرد كمپرسور به اين شكل مي باشد كه در هنگامي كه پيستون به سمت پايين حركت مـي كنـد،    

سوپاپ ورودي بـاز   داخل سيلندر خال نسبي ايجاد مي شود و با توجه به اختالف فشار خارج و داخل سيلندر،

بـه عكـس وقتـي    .  بنابراين گاز به داخل سـيلندر مكيـده مـي شـود    .  شده و سوپاپ خروجي بسته مي ماند

يعنـي در  .  ، سوپاپ ورودي بسته شده و سوپاپ خروجي باز مي شـود  پيستون به سمت باال حركت مي كند

را فقط در يك جهـت هـدايت    حقيقت سوپاپهاي ورودي و خروجي شيرهاي يك طرفه اي مي باشند كه گاز

بنابراين در هر رفت و بر گشت پيستون به اندازه حجم داخلي سـيلندر گـاز وارد سـيلندر شـده و     .  مي كنند

 . فشرده مي شود

 كمپرسور طريقه شناسايي

. ، پالك شناسايي است كه روي هر كمپرسور وجود دارد اولين چيزي كه روي كمپرسور بايد به آن دقت كرد

ين پالك مي توان به اسم كارخانه سازنده و  تعداد پيستون و نوع كمپرسور و همچنـين ظرفيـت آن   از روي ا

مي باشد كه كارخانه سازنده ايـن نـوع    Sandenبه معني  SD،  همانطور كه در شكل زير مي بينيد. پي برد

عـدد بعـدي   .  دو سمند از اين نوع كمپرسور استفاده مي شـو  405و  206كمپرسور مي باشد و در خودروي 

ثابت يا متغير بودن حجم جابه جايي پيسـتون را مشـخص    Vو يا  Hتعداد پيستون را به ما نشان مي دهد و 

، حجم مشخصي از گـاز   از نوع حجم متغير مي باشند كه به تناسب نياز سيكل 206كمپرسورهاي .  مي كند

 كولر را وارد  خود كرده  و به صورت  فشرده  خارج  مي كنند كه اين مسئله كاركرد كولر  و موتور را  بهينه 

اجزاي اصلي سيكل
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و  405، حجمكمپرسور را نشان مي دهد بـه عنـوان مثال بـراي       ضرب كنيم 10عدد آخر را اگر در.  كند

گاز را به داخل مي كشـد،   cc150نوشته شده است اين بدان معناست كه هر بار گردش كمپرسور  15سمند 

  ،  اين  عدد  ماكزيمم  ظرفيتي  براي كمپرسورهاي حجم متغير.   فشرده  مي كند و به كندانسور مي فرستد

. در زير مثالي از اين مسئله نشان داده شده است.  باشد كه كمپرسور مي تواند گاز را به داخل بكشدمي   

SD  : بوسيله شركت ساخته شدهSANDEN 

 تعداد پيستونها را نشان مي دهد:  7

V  :شان مي دهد كه سه نوع مي تواند باشد جايي كمپرسور را ننوع حجم جابه 

H  : ،به معناي حجم ثابت مي باشد V  : ،به معناي حجم متغير مي باشدC  : به معناي حجم متغير با كنترل

 بيروني مي باشد

 cc130يعني  13و  cc120ضرب مي شود يعني  100حجم را نشان مي دهد كه در :  12

در صـورت بـاز كـردن پيسـتونهاي     .  ي كمپرسور مجاز نمي باشدبايد توجه داشت كه باز كردن قطعات داخل

برابـر فشـار    5/15بار يـا   5/15حدود  (، آب بندي آنها از بين مي رود و قادر به تحمل فشار بااليي كمپرسور

 . كه در كمپرسور توليد مي شود نخواهند بود) محيط

. سيستم ميل لنگ استفاده مي شـود جهت تبديل حركت دوراني پولي به حركت رفت و برگشتي پيستون از 

ولي امروزه جهت كاهش وزن و ساده تر نمودن اجزاء از سيستمي به نام صفحه لنگ يا همان صـفحه مـورب   

، بـه خـاطر حالـت     اين صفحه اساس كار كمپرسور مي باشد كه بوسيله شفت مي چرخد . استفاده مي كنند

زاويه اين صفحه .  عقب بروند و گاز را متراكم كنندلو و ، باعث مي شود پيستونها به ترتيب ج موربي كه دارد

رب را  در كمپرسور نشان   شكل  زير  صفحه مودرجه  مي باشد   120سيلندر ، 6اراي براي كمپرسورهاي  د

.  دهد  

بــه عنــوان 

 مثال

  

مي 

 مي
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 و بوبين يسيالكترومغناط كالچ -1

 شفت -2

 لنگ صفحه -3

 ستونهايپ -4

 ورودي سوپاپ -5

 خروجي سوپاپ -6

 لندريسرس -7

 كم فشار -8

 اديز فشار -9
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 مغناطيسي فعال شده و درگير مي شود كه نهايتاً ، كالچ الكترو هنگامي كه برق به دو سر بوبين مي رسد

اين شفت ، صفحه لنگ را كه  به صورت مورب  قرار دارد به حركت در شفت به چرخش در مي آيد  

. آورد  

در هنگام مكش گاز، سوپاپهاي .  اويه دار بودن اين صفحه، مقدار كورس پيستونها را ايجاد مي كندز 

خروجي بسته بوده و سوپاپهاي ورودي باز مي شوند و گاز به داخل كمپرسور نفوذ كرده و توسط پيستونها 

ند سوپاپهاي در اين هنگام فشار گاز داخل كمپرسور به حدي مي رسد كه مي توا.  فشرده مي شوند

خروجي را كه نيروي بيشتري براي باز شدن نياز دارند را باز كنند و بدين ترتيب از قسمت خروجي از 

 . كمپرسور خارج مي شوند

 

 كالچ مغناطيسي

زماني كليد كولر خـودرو را  .  استدر حال چرخش  انهپولي كمپرسور به طور آزاد،  همانطور كه مي دانيم

شود در نتيجه كالچ را به سـمت  ربا ميسر بوبين رسيده و بوبين تبديل به آهن كنيم برق به دوروشن مي

 . آيدخود كشيده و كالچ همراه با پولي به حركت در مي

اين انتقال .  شودميبا چرخيدن صفحه كالچ، بوسيله هزار خاري درون صفحه كالچ، نيرو به شفت منتقل 

، حركت دوراني بـه حركـت رفـت و برگشـتي      وربتوسط صفحه م مي شود و چرخيدن شفت نيرو باعث

 . آيندتبديل شده و نهايتا پيستونها به حركت در مي

كامال واضح است در صورتيكه صفحه كالچ صاف شده باشد، نمي تواند به خوبي نيرو را منتقل كند و روي 

 . چرخدپولي مي

 .  بوبين را مي توان توسط اهم متر تست كرد ضمناً

 

 

  .

مي
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 پولي .6
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 كندانسور

گاز كولر پس از اينكه درون كمپرسور به صـورت فشـرده   .  وظيفه كندانسور، تبديل گاز به مايع مي باشد 

دن در لوله هاي كندانسور، خنك شده و بـه مـايع پرفشـار    ، به كندانسور مي رسد كه با چرخي در مي آيد

 .  تبديل مي شود

پشت سپر ابتدا كندانسور را مي توان مشاهده كرد و . گيري كندانسور در جلوي خودرو مي باشدمحل قرار

علت قرار گيري كندانسور جلوي رادياتور اين است كه هوايي كه در يك روز گرم تابستان . سپس رادياتور

 درجـه 40معموال  از  دريچه هاي  جلوپنجره  خودرو  عبور مي كند و  به كندانسور  مي رسـد در حـدود   

باشد از طرفي مايعي كه در كندانسور در حال گردش مي باشد(كه همانگاز كولرمي باشد كـه در اين    

يم، در چرا كه همانطور كه گفت. درجه سانتيگراد دارد 80دمايي در حدود ) بخش به مايع تبديل مي شود

گازها، دما با فشار رابطه مستقيم دارد و با افزايش فشار، دما نيز باال مي رود كـه در ايـن قسـمت نيـز بـا      

با برخورد هواي ورودي .  درجه سانتيگراد باال مي رود 80باالرفتن فشار درون كمپرسور، دما نيز تا حدود 

با لوله هاي كندانسور دماي  هوا  باال رفته و دماي گاز  فشرده  در قسمتهاي  بااليي لولـه هـا  را  كـاهش     

اما جريان   . اين تبادل انرژي باعث مي شودكه گاز در كندانسورخنك شده و به مايع تبديل شـود . دهد

درجه سانتيگراد خواهد داشـت كـه ايـن جريـان بـراي       55هوايي كه از كندانسور مي گذرد دمايي حدود 

 .  كار مي كند كفايت مي كندسانتيگراد درجه  90تا  85خنك كردن رادياتوري كه در حدود 

 70بـه   ، رادياتور دمـاي هـواي عبـوري را تقريبـاً     اما اگر محل قرار گيري كندانسور در پشت رادياتور بود

 . درجه مي رساند كه اين جريان ديگر نمي توانست كندانسور را آنطور كه بايد خنك كند

 

 

 

 

مي   

مي     
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 405كندانسور مصرفي در پژو 

 گيررطوبت 

 . نقش مهمي در مدار كولر داردرسيوردراير رطوبت گير يا 

وجود رطوبت شديدا به رطوبت حساسيت داشته و  R134aهمانطور كه در بخش گاز كولر گفته شد، گاز 

 . شـود باشد كه در صورت وقوع باعث از دست رفتن خاصـيت مبـرد مـي   مي واكنش شيميايي براي يعامل

بـا هـوا و رطوبـت     اراي ضريب اكسيداسيون بااليي مـي باشـد كـه سـريعاً    روغن استفاده شده در سيكل د

،  عالوه بر اين.  مي باشد       واكنش مي دهد و خاصيت خورندگي پيدا مي كند كه براي مدار كولر مضر

مي كنند و وظيفـه خـود را انجـام         گاز و روغن  بدون اينكه با هم واكنش دهند، مدام در كنار هم كار 

، روغن و گاز نيز با هم واكنش خواهند داد و ديگـر خـواص    د اما اگر رطوبت در سيكل پيدا شودمي دهن

 . سابق خود را نخواهند داشت
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با توجه  به توضيحات  باال ، يكي از مهم ترين  وظايف  رطوبت گير ، گرفتن رطوبـت موجـود در سـيكل     

گرفتن رطوبت سيكل بوسيله مواد جاذب رطوبت كه در كپسول رطوبت گيـر قـرار دارد انجـام      . باشد

اگر اين مواد 5 دقيقه درجريان آزاد هوا قـرار گيرنـد،كـامال اشباع     .عمر اين مواد 3سال ميباشد . شود

حتما از درپوش براي لوله هـاي بـاز شـده    ،  لذا بايد دقت كنيم براي تعويض قطعات سيكل.  خواهند شد

 . و رطوبت گير را از بين نبرد استفاده كنيم تا هوا در مدار جريان نيابد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خروجي گاز ورودي گاز

مي

مي
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وارد و از سمت راست خارج مي شـود    ، جريان گاز از سمت چپ ديده مي شود باال همانطور كه در شكل

كه ورودي گاز كه در اين مرحله به صورت مايع مي باشد، در باالي مواد جاذب رطوبت گيـر مـي باشـد و    

حتمـا از مـواد رطوبـت گيـر عبـور       مايع مبـرد مي شود بدين ترتيب  خروجي آن از زير مواد جاذب انجام

 . خواهند كرد

، به وسيله رطوبت گير، مي توان از كم يا زياد بودن شارژ كولر اطالع يافت بطوريكه با  بر موارد فوق عالوه

 مشاهده حباب در چشمي قرار گرفته روي رطوبت گير، مي توان به مقدار شارژ پي برد

 . ند ثانيه حباب پديد آيد و از بين برود يعني شارژ گاز مناسب استاگر پس از چ

در صورتي كه حباب به صورت كف در زير چشمي بوجود آيد و از بين نرود و مـدام زيـر چشـمي حبـاب     

 .  ، بدين معناست كه شارژ كم است هاي ريز مشاهده شود

 .  تر از حد خود مي باشددر صورتي كه هيچ گونه حبابي مشاهده نشود يعني شارژ گاز زياد

، لحيم مخصوصي قرار گرفته كه در صـورت بـاال رفـتن    در مخزن رطوبت گيري كه چشمي نداشته باشد 

پـس مـي تـوان بـه نـوعي      .  ، اين لحيم ذوب گشته و مقداري از گاز خارج مي شود بيش از حد فشار گاز

 . مخزن رطوبت گير را سوپاپ اطمينان مدار ناميد

 

، سوييچ سه مرحله اي قرار دارد كه در زير شـكل   ، سمند و پارس، روي مخزن405وهاي ضمنا در خودر

 . مخزن و سوييچ سه مرحله اي و چشمي نشان داده شده است
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 شير انبساط

 قسمت كاهش فشار در ماده مبرد به وجود مي آيد ايندر ،  ، شكستن فشار مي باشد وظيفه شير انبساط

پايين آورده كه به تبع آن دمـاي  شير انبساط فشار را .  شار استفاده بهينه صورت مي گيرداز اين افت ف ،

اين كار شباهت .  آورددر مي مخلوط مايع و گازشير انبساط مايع مبرد را به صورت  . شودمبرد نيز كم مي

، فشـار گـاز    پريدر اسپري ها نيز بوسيله خروجي اس.  زيادي به كار اسپري هاي خوشبو كننده هوا دارد

خواهـد رسـيد كـه ايـن مسـئله      ) بار(اتمسفر 1داخل كپسول به ناگاه از فشار زياد داخل كپسول به فشار 

 . شير انبساط نيز همين كار را مي كند.  دماي مايع معطر را پايين مي آورد

،  استمخزن رطوبت گير مي باشد و مايعي كه توسط مخزن رطوبت گيري شده  از محل شير انبساط بعد

هنگـام خـروج از اواپراتـور مجـددا وارد شـير      . شده و پس از آن وارد اواپراتور مـي شـود   انبساط وارد شير

شكل شماتيك شـير و   صفحه بعددر .  انبساط مي شود و از خروجي شير انبساط وارد كمپرسور مي شود

 . مسيرها نشان داده شده است

 يچشم
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 : نكات خاص در مورد شير انبساط

، در قسمت زيرين شير انبساط يك عدد فنر وجود دارد كه از  شكل زير مشاهده مي شود همانطور كه در

نيرو وارد مي كند و آن را به باال هدايت مي كند و در قسمت بااليي شـير   ، پايين به سوزن كنترل جريان

شد كه اين گاز كولر موجود مي بانيز پرده ديافراگمي وجود دارد كه در پشت اين ديافراگم، گاز ازت يا گاز 

 . نيز از باال در مواقع مورد نياز به سوزن كنترل جريان نيرو وارد كرده و آن را به پايين هدايت مي كند

، دماي خروجي اواپراتور نيز گرم خواهد بود، لذا در خروجي اواپراتـور   هنگامي كه هواي محيط گرم باشد

، گاز پشت ديافراگم به داخل  با باال رفتن ديافراگم . گاز منبسط شده و ديافراگم را به باال هدايت مي كند

پـايين رفـتن   .  لوله منتقل شده و به سوزن نيرو وارد مي كند و سوزن را به سمت پايين هدايت مي كنـد 

سوزن باعث بيشتر باز شدن ورودي شير انبساط خواهد شد و مقدار جريان ورودي گاز كـولر بيشـتر مي    

. با زياد شدن مقدار جريان گاز، اواپراتورخنكتر شده و دماي بخشخروجياواپراتور پايين مي آيد .شود

در اين هنگام فشار پشت ديافراگم به علت كاهش دماي گاز خروجي ، افت پيـدا كـرده  و نيـروي پشـت     

لذا فنر سوزن را به سمت بـاال هـدايت كـرده و ورودي    .  ديافراگم كم شده و نيروي فنر بيشتر خواهد بود

 . ساط كنترل مي شودشير انب

كنترل كردن به اين روش باعث مي شود كه خروجي شير انبساط يا به عبارت ديگر ورودي كمپرسور 

بيان ديگر اين روش طوري دما و فشار را  با كم و زياد كردن مقدار جريان كنترل مي به هميشه گاز باشد 

،به طور كاملدر اواپراتور به گاز تبديل شود ودرخروجي مايع وجود نداشته باشد . ورودي مايعكند كه 

از طرفي فشار ورودي كمپرسور نيز كنترل مي شود چرا كه ورودي كمپرسور فشار پايين مي باشد و اگر 

 . اين كنترل صورت نگيرد، بعد از مدتي اين فشار باال رفته و كمپرسور راندمان الزم را نخواهد داشت
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 سوزن كنترل جريان

ساچمه ورودي 
 گاز كولر

 گمديافرا

 از سمت مخزنورودي 
 اواپراتور  به ورودي رطوبت گير

 خروجي از اواپراتور
به  خروجي شير انبساط
 سمت كمپرسور

 فنر

مي

 مي 



خودروی پژو 405 ، سمند و پارسسیستم تهویه مطبوع 

25

 

 

 سيستم تهويه مطبوع   
 

 ، سمند و پارس 405خودروي پژو 

23 

 

 

 

  

 

 

 سوزن كنترل جريان

ساچمه ورودي 
 گاز كولر

 گمديافرا

 از سمت مخزنورودي 
 اواپراتور  به ورودي رطوبت گير

 خروجي از اواپراتور
به  خروجي شير انبساط
 سمت كمپرسور

 فنر



26

خودروی پژو 405 ، سمند و پارسسیستم تهویه مطبوع   

 

 سيستم تهويه مطبوع   
 

 ، سمند و پارس 405خودروي پژو 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خروجي ورودي

 لوله محتوي گاز
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 اواپراتور

، انتقال حرارت با محيط اواپراتور مي باشد كه نتيجه آن محيط اواپراتور خنك شده و با  وظيفه اين بخش

 .  ، هواي خنك به داخل اتاق هدايت مي شود دميدن فن تهويه

.  مي كند    ، اين بخش نيز عكس كندانسور عمل همانطور كه شير انبساط عكس كمپرسور عمل مي كند

شـايد ايـن سـوال    . كندانسور گاز را به مايع تبديل مي كرد و در اين بخش مايع به گاز تبـديل مـي شـود   

 مطرح شود كه خاصيت اين تبديل گاز به مايع و برعكس و افزايش و كاهش فشار در چيست؟

بـه  تمامي مدار كولر و بخشهاي مختلف دست به دست هم مي دهند تا گاز را با دمـاي مـورد انتظـار مـا     

،  در اين بخش اصلي ترين عملي كه نتيجه آن سرماست و هدف ما نيز مي باشـد . بخش اواپراتور برسانند

اواپراتور نيز مانند كندانسور به صورت لوله هاي مارپيچ مي باشد كه مخلوط گـاز و مـايع   .  انجام مي شود

پس دمـاي   كاهش يافته ،ن نيز خارج شده از شيرانبساط در اين لوله ها به گاز تبديل شده و چون فشار آ

سـرد  مـاده مبـرد   ،  ، گـرم مـي شـود    از آنجا كه يك جسم سرد در مجاورت جسم گرم.  پاييني نيز دارد

موجود در لوله هاي اواپراتور نيز گرماي محيط را گرفته و به طور كامل به گاز تبديل مـي شـود و نهايتـا    

كه اكنون خنك شده، بوسيله فن تهويه به داخـل   هواي محيط نيز.  مقداري به دماي آن افزوده مي شود

 خودرو هدايت مي شود كه نتيجه آن باد سردي است كه سرنشينان داخل خودرو آن را احساس مي كنند

گردش انجام مي شود و تمامي بخشها دست به دست هم مـي   اين گاز به سمت كمپرسور رفته و مجدداً. 

 . رد نظر برساننددهند تا گاز را در اواپراتور به دماي مو
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.  خودرو هدايت مي شود كه نتيجه آن باد سردي است كه سرنشينان داخل خودرو آن را احساس مي كنند

هم تمامي بخشها دست به دست  اين گاز به سمت كمپرسور رفته و مجدداً گردش انجام مي شود و

 . رد نظر برساننددهند تا گاز را در اواپراتور به دماي مو

 

         

 مي  
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 اجزاي الكترونيكي سيكل

 HVACمجموعه 

بخـش داخـل خـودرو و بخـش     . بايد توجه داشت كه مدار كولر را مي توان به دو بخش كلي تقسيم كـرد 

بخش هاي داخلي كه يونيتها و سنسـورها و دسـته سـيم هـا و     . خارج خودرو كه در كنار موتور مي باشد

كه از  HVACمجموعه .  مي نامند HVACخل خودرو شامل مي شود را مجموعه فن و اواپراتور را در دا

گرفته شده است، داخل خودرو و زير داشبور قـرار   Heating and Ventilation Air Conditionكلمه 

اما شكل كلي  و  وظيفه  آنها در  هر  خودرويي  مشـابه . 

 . لهايي از اين بخش آورده شده استدر ادامه شك.  باشد

در مدار كولر عالوه بر بخشهاي مكانيكي بخشهاي الكترونيكي نيز موجود مي باشـند و بـر درسـت عمـل     

. . . اين بخشها  شامل  رله ها  و  يونيت كولر  و فن و سنسورها و .  كردن بخشهاي مكانيكي نظارت دارند

رله ها ويونيت ها را در   سنسور كه فعاليت  3باشد كه در اين بخش تنها  دارند توضيح داده ميشوند 

عالوه بر اين كنترل پانل هاي مختلف نيز در زير آورده شده و معرفي .  بخش مدار برقي شرح خواهيم داد

 . مي شوند   در مبحث عيب يابي عيوب كنترل پانل ها نيز مطرح. مي شوند

 

 

 

 

دارد كه در هر خودرو تغييرات جزئي با هم دارد 

و 
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نشـان داده شـده اسـت كـه بـا توجـه بـه         206و  405ه پـژو  مربوط ب HVACدر شكل زير بخش كامل 

، مي توان مشخصـات نشـان داده شـده از     پالكهاي نمايش داده شده كه روي كاور بخش كولر نصب شده

محل قـرار گيـري   . قبيل شركت سازنده و گاز كولر مصرفي و شماره قطعه و ولتاژ دريافتي را مشاهده كرد

 .  شكلها بعد مشخص مي باشداين بخش در زير داشبورد نيز در 
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مي  
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 سنسور اواپراتور

بدين صـورت  .  اين سنسور در روي اواپراتور نصب مي شود كه درست كار كردن اواپراتور را چك مي كند

، ايـن سنسـور عمـل كـرده و غيـر مسـتقيم        كه در صورتي كه دماي محيط اواپراتور نزديك صـفر شـود  

 . شودسور به منظور جلوگيري از ايجاد برفك روي اواپراتور استفاده ميين سنا.  كمپرسور را قطع مي كند

تنها زماني (درون لوله يخ نمي زند توجه داشته باشيم كه هر چقدر دماي اواپراتور سرد شود هيچ گاه گاز 

و اگر سنسـور  ). ممكن است اين اتفاق بيفتد كه رطوبت گير اشباع شده و سيكل كولر حاوي رطوبت باشد

 .راتور عمل مي كند تنها براي جلوگيري از ايجاد برفك بر روي لوله هاي اواپراتور مي باشد نه درون آناواپ

بديهي است . ميليمتر بايد باشد 10اين سنسور تا اواپراتور نيز مقداري استاندارد دارد كه اين فاصله  فاصله

 . واهد داشتدر صورت زياد يا كم شدن اين فاصله اواپراتور كارآيي الزم را نخ

 .  ، قطع و وصل سريع كمپرسور را به همراه خواهد داشت كم باشد فاصلهاگر  -1

 . ، برفك بر روي لوله هاي اواپراتور تشكيل مي شود در صورت زياد بودن فاصله -2

، مقاومت آن افـزايش مـي    مي باشد كه اين بدان معناست كه با كاهش دما NTCاز نوع  اواپراتور سنسور

 . يابد

 

 

 

 

 

 



خودروی پژو 405 ، سمند و پارسسیستم تهویه مطبوع 

31

 

 

 سيستم تهويه مطبوع   
 

 ، سمند و پارس 405خودروي پژو 

29 

 سنسور اواپراتور

بدين صـورت  .  اين سنسور در روي اواپراتور نصب مي شود كه درست كار كردن اواپراتور را چك مي كند

، ايـن سنسـور عمـل كـرده و غيـر مسـتقيم        كه در صورتي كه دماي محيط اواپراتور نزديك صـفر شـود  

 . شودسور به منظور جلوگيري از ايجاد برفك روي اواپراتور استفاده ميين سنا.  كمپرسور را قطع مي كند

تنها زماني (درون لوله يخ نمي زند توجه داشته باشيم كه هر چقدر دماي اواپراتور سرد شود هيچ گاه گاز 

و اگر سنسـور  ). ممكن است اين اتفاق بيفتد كه رطوبت گير اشباع شده و سيكل كولر حاوي رطوبت باشد

 .راتور عمل مي كند تنها براي جلوگيري از ايجاد برفك بر روي لوله هاي اواپراتور مي باشد نه درون آناواپ

بديهي است . ميليمتر بايد باشد 10اين سنسور تا اواپراتور نيز مقداري استاندارد دارد كه اين فاصله  فاصله

 . واهد داشتدر صورت زياد يا كم شدن اين فاصله اواپراتور كارآيي الزم را نخ

 .  ، قطع و وصل سريع كمپرسور را به همراه خواهد داشت كم باشد فاصلهاگر  -1

 . ، برفك بر روي لوله هاي اواپراتور تشكيل مي شود در صورت زياد بودن فاصله -2

، مقاومت آن افـزايش مـي    مي باشد كه اين بدان معناست كه با كاهش دما NTCاز نوع  اواپراتور سنسور

 . يابد
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 سنسور دماي آب موتور

، سيسـتم كـولر    همانطور كه مي دانـيم . اين سنسور نيز دماي مايع خنك كننده موتور را كنترل مي كند

پس در صورتي كه اين رفاه باعث وجود بار بيش . براي رفاه است و وجود كمپرسور باري اضافه براي موتور

جدا شود تا بيش از اين به سيستم موتور فشار وارد ، الزم است كه اين مدار از خودرو  از حد به موتور شود

يعني در صورتي كه به هر دليلي دماي مايع خنـك  .  اين سنسور نيز همين وظيفه را بر عهده دارد. نشود

تا موتور با بار كمتري كار كند و بـه موتـور خـودرو     شودميكننده موتور باال رود، كمپرسور از مدار خارج 

مي باشد يعني با باال رفتن دما، مقاومت آن نيز باال  PTCاين سنسور از نوع .  نشود بيش از اين فشار وارد

، به رله منفي فرستاده و رله را قطـع مـي   11، يونيت فن از طريق پايه  هنگام باال رفتن مقاومت .مي رود

فن به داخل ، يونيت  اخيرا در خودروهاي جديد.  ، كمپرسور نيز قطع خواهد شد با قطع كردن رله.  كند

ECU  منتقل شده و اين كار راECU ضمنا در بعضي خودروهـا نيـز ايـن سنسـور از نـوع      . دهدانجام مي

NTC باشدمي . 

 

و سنسـور دمـاي مـايع     NTCممكن است اين سوال مطرح شود كه چرا سنسور اواپراتـور از نـوع   :  نكته

 مي باشد؟ NTCخنك كننده از نوع 

را باال مي برد بدين شكل كـه در صـورت خرابـي سنسـور اواپراتـور، يـا       اين مسئله ضريب ايمني سيستم 

، سنسور مقاومت بي نهايت را احساس مي كنـد و از آنجـا كـه سنسـور از نـوع       برداشتن آن يا قطعي آن

NTC ايـن مسـئله باعـث    . مي باشد اين طور برداشت مي شود كه دماي اواپراتور بسيار پايين آمده است

، كولر قطع نمي شـد و لولـه    بود، در صورت خرابي يا قطعي PTCاگر از نوع . شد قطع شدن كولر خواهد

 . هاي اواپراتور برفك مي بست كه كارآيي اواپراتور را پايين مي آورد

، يعنـي در صـورت خرابـي يـا قطعـي يـا        در مورد سنسور دماي مايع خنك كننده نيز به همـين صـورت  

خنك كننده مايع  برداشـت،  برداشتن سنسور دماي  بي نهايت را احساس مي كند و اينطور          مقاومت 
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،  مـي افتـد   شود كه دماي مايع خنك كننده موتور بسيار باال رفته لذا عالوه بر اينكه دور تند فن به كـار  

، خرابي زيادي بـراي   تنها دور تند فن به كار مي افتد و كولر از كار مي افتديعني كولر نيز قطع مي شود 

، در صورت خرابي سنسور دمـاي مـايع    نبود   PTCاگر اين سنسور به از نوع .  ود نمي آوردموتور به وج

 .  خنك كننده حس نمي شد و كولر قطع نمي شد لذا بار بيش از حد باعث سوخت موتور مي شد

 سوييچ سه مرحله اي

اينكـه فشـار و دمـا    با توجه به .  سه مرحله اي نيز يكي از مهمترين بخشهاي مدار كولر مي باشد  سوييچ

نقش مهمي را در مدار كولر بازي مي كنند لذا كنترل فشار نيز در مدار كولر از اهميـت بـااليي برخـوردار    

اين سوييچ به طور مكـانيكي فشـار   .  اين كنترل فشار در سوييچ سه مرحله اي انجام مي شود.  مي باشد

.  وييچ روي مخزن رطوبـت گيـر مـي باشـد    مي كند محل قرار گيري اين س اندازه گيريجريان عبوري را 

سـوييچ  ، فنرهاي داخل را فشرده مي سـازد و   عملكرد آن به اين صورت مي باشد كه فشار جريان عبوري

 . دهد، جريان را از پايه مشخصي عبور مي عمل كرده و با توجه به فشار حس شده

 

 : مرحله كاري سوييچ به صورت زير مي باشد 3

 . بار باشد 3/2است كه فشار زير  مرحله اول، هنگامي -1

 . بار برسد 18مرحله دوم هنگامي است كه فشار به   -2

 . بار عبور كند 32مرحله سوم هنگامي است كه فشار از  -3

غيـر   206در مـورد خـودروي   .  ، سمند، پارس و آردي مي باشد405اين اعداد مربوط به خودروهاي پژو 

 . مالتي پلكس به صورت جدول زير مي باشد

بار وضعيت صفر ناميده شده كه البته به عنوان حالت  2.5ر اينجا وضعيت اين سوئيچ براي فشارهاي زير د

اي  سـوئيچ سـه مرحلـه   .  كار آن محسوب نشده و صرفاً براي روشن شدن بيشتر مطلب آورده شـده اسـت  
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، شود كه دماي مايعخنك كننده موتور بسيار باال رفته لذا عالوه بر اينكه دور تند فن به كـار  مي افتد  

، خرابي زيادي بـراي   تنها دور تند فن به كار مي افتد و كولر از كار مي افتديعني كولر نيز قطع مي شود 

، در صورت خرابي سنسور دمـاي مـايع    نبود   PTCاگر اين سنسور به از نوع .  ود نمي آوردموتور به وج

 .  خنك كننده حس نمي شد و كولر قطع نمي شد لذا بار بيش از حد باعث سوخت موتور مي شد

 سوييچ سه مرحله اي

اينكـه فشـار و دمـا    با توجه به .  سه مرحله اي نيز يكي از مهمترين بخشهاي مدار كولر مي باشد  سوييچ

نقش مهمي را در مدار كولر بازي مي كنند لذا كنترل فشار نيز در مدار كولر از اهميـت بـااليي برخـوردار    

اين سوييچ به طور مكـانيكي فشـار   .  اين كنترل فشار در سوييچ سه مرحله اي انجام مي شود.  مي باشد

.  وييچ روي مخزن رطوبـت گيـر مـي باشـد    مي كند محل قرار گيري اين س اندازه گيريجريان عبوري را 

سـوييچ  ، فنرهاي داخل را فشرده مي سـازد و   عملكرد آن به اين صورت مي باشد كه فشار جريان عبوري

 . دهد، جريان را از پايه مشخصي عبور مي عمل كرده و با توجه به فشار حس شده

 

 : مرحله كاري سوييچ به صورت زير مي باشد 3

 . بار باشد 3/2است كه فشار زير  مرحله اول، هنگامي -1

 . بار برسد 18مرحله دوم هنگامي است كه فشار به   -2

 . بار عبور كند 32مرحله سوم هنگامي است كه فشار از  -3

غيـر   206در مـورد خـودروي   .  ، سمند، پارس و آردي مي باشد405اين اعداد مربوط به خودروهاي پژو 

 . مالتي پلكس به صورت جدول زير مي باشد

بار وضعيت صفر ناميده شده كه البته به عنوان حالت  2.5ر اينجا وضعيت اين سوئيچ براي فشارهاي زير د

اي  سـوئيچ سـه مرحلـه   .  كار آن محسوب نشده و صرفاً براي روشن شدن بيشتر مطلب آورده شـده اسـت  

مي
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يا از وصل كديگر ممكن است به يچهار پايه دارد كه در فشارهاي مختلف پايه يك و دو و پايه سه و چهار 

 . هم قطع باشند

اي در وضـعيت صـفر خـود قـرار دارد      بـار باشـد، سـوئيچ سـه مرحلـه      2.5اگر فشار سيكل كمتـر از  

شـود و اگـر دمـاي     انـدازي نمـي   هـاي آن از يكـديگر جـدا بـوده و بـه طبـع آن كمپرسـور راه        و تمام پايه

 .  ماند ميدرجه سانتي گراد باشد، فن نيز خاموش  95تر از  موتور پايين

ــين   ــر فشــار ب ــا  2.5حــال اگ ــار باشــد 19ت ــه  ب ــك خــود   ، ســوئيچ ســه مرحل اي وارد وضــعيت ي

شــود امــا پايــه ســه همچنــان از پايــة چهــار  در ايــن حالــت پايــه يــك آن بــه دو وصــل مــي.  شــود مــي

 . شود اندازي مي كند و فن نيز با دور كند راه در اين حالت كمپرسور شروع به كار مي. جداست

هـاي سـه و چهـار نيـز بـه       در اين حالت پايـه . شود يچ وارد وضعيت دو ميبار سوي 27تا  19فشار بين  در

بار فن با دور  تفاوت شرايط كاري در اين حالت با حالت قبل در اين است كه اين. شوند يكديگر متصل مي

 . شود اندازي مي تند راه

در اين حالت در حالي كه .  شود ضعيت سوم خود مييچ وارد وبار برسد سوي 27شار گاز به باالي چنانچه ف

به واسطه اين تغيير .  شود ي، پاية يك از دو جدا م هاي سه و چهار همچنان به يكديگر متصل هستند پايه

شود اما فن همچنان با دور تنـد بـه كـار خـود ادامـه       اي كمپرسور از مدار خارج مي يچ سه مرحلهدر سوي

 . دهد مي

 بار 27بيشتر از  بار 27تا  19 بار 19تا  2.5 بار 2.5تا  فشار گاز كولر

 سه دو يك صفر اي سه مرحله  وضعيت سوئيچ

 اي هاي سوئيچ سه مرحله وضعيت پايه
 قطع 2از  1

 قطع4از  3

 وصل 2به  1

 قطع4از  3

 وصل 2به  1

 وصل 4به  3

 قطع 2از  1

 وصل 4به  3

 خاموش روشن روشن خاموش وضعيت كمپرسور

 دور تند دور تند دور كند خاموش ت فنوضعي
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و سـمند و   405همانطور كـه در شـكل ديـده مـي شـود، ايـن سـوييچ كـه محـل آن در خـودروي           

پايـه مــي باشـد كــه در بخـش مــدار برقــي     4، داراي  پـارس روي مخــزن رطوبـت گيــر مـي باشــد   

 . بررسي مي شوند

 

 

فشار گاز قرار دارد كه خطي نسور اي س مالتي پلكس به جاي سوئيچ سه مرحله 206در پژوهاي 

 . نحوه عملكرد آن كامالً متفاوت است
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و سـمند و   405همانطور كـه در شـكل ديـده مـي شـود، ايـن سـوييچ كـه محـل آن در خـودروي           

پايـه مــي باشـد كــه در بخـش مــدار برقــي     4، داراي  پـارس روي مخــزن رطوبـت گيــر مـي باشــد   

 . بررسي مي شوند

 

 

فشار گاز قرار دارد كه خطي نسور اي س مالتي پلكس به جاي سوئيچ سه مرحله 206در پژوهاي 

 . نحوه عملكرد آن كامالً متفاوت است
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 روش تست سوييچ

، الزم است هيچ كدام از پايه ها به هم راه ندهند ضمنا پايه ها بـه بدنـه نيـز نبايـد راه      براي تست سوييچ

 . بدهند

 

هميـد كـه سـوييچ سـالم     اما اين تست تنها بخش برقي سوييچ را تست مي كند و از نظر برقي خـواهيم ف 

همانطور كه گفته شد، سوييچ بخش مكانيكي نيز دارد كـه بـراي تسـت آن راهـي جـز تسـت روي       . است

براي اين كار، الزم است سوييچ را در فشارهاي متفاوت آزمايش كنيم تا ببينيم كـه در  . خودرو نمي باشد

 . مي كنيم    ت زير عملبراي اين كار به صور. هر فشار عمل الزم را انجام مي دهد يا خير

چرا كه فشار كـم گـاز و كـم بـودن گـاز باعـث       . بار نبايد كمپرسور كالچ كند 3/2براي فشار زير  -1

سوييچ اجازه كالچ دادن به همين دليل زير فشار مورد نظر .  صدمه زدن به كمپرسور خواهد شد

 . به كمپرسور را از طريق رله قطع كن نمي دهد

بار مي باشد، الزم است كه كمپرسـور كـالچ كنـد و دور كنـد فـن را راه      18و  3/2فشار بين  هنگامي كه 

 .  اين فشار، فشار نرمال مدار كولر مي باشد. بيندازد

راه  .بايد همچنان كمپرسور كار كند و اين بار دور تند فن را راه بيندازد 32تا  18براي فشار بين  -2

گيـري فشـار، هـر گـاه      با اندازه. اي مي باشد انداختن دور تند فن نيز به عهده سوييچ سه مرحله

اين  .دور تند فن را فعال مي كند ECUبار بود، از طريق كنترل يونيت فن يا  32تا  18فشار بين 
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فشار، فشار بااليي براي مدار محسوب مي شود و با كار افتادن دور تند فن، كمي از اين فشار باال 

تري نسبت به قبل كار كند، كندانسور را خنك تر مي هنگامي كه فن با دور تند. كاسته مي شود

 كند كه به تبع آن، گاز كولر داخل كندانسور خنك تر شده و در نتيجه از فشـار آن كاسـته مـي   

،  ، باال رفتن يا پـايين آمـدن فشـار در يـك بخـش      از آنجايي كه مدار كولر بسته مي باشد.  شود

 .  ولر خواهد شدباعث باال يا پايين آمدن فشار در كل مدار ك

بار، سوييچ سه مرحله كمپرسور را قطـع مـي كنـد و همچنـان فـن را در       32براي فشار باالتر از  -3

بدين وسيله، در صورت بروز مشكل در هر بخش از مدار و باال . حالت دور تند فعال نگاه مي دارد

تا موتـور خـودرو    رفتن فشار در مدار، سوييچ كمپرسور را از مدار خارج مي كند و اجازه مي دهد

 . بدون كولر كار كند كه اين مسئله از باالتر رفتن فشار در مدار جلوگيري مي كند

، بدين معناست كـه سـوييچ درسـت     اگر سوييچ تست برقي را جواب دهد و بخشهاي باال را نيز ارضا كند

 . بوده و مشكلي ندارد

 گرمايش سيكل

 معرفي

ردن اتاق خودرو را به عهده ندارد، بلكه مطلـوب نگـاه داشـتن    ، تنها وظيفه خنك ك سيستم تهويه مطبوع

 ACUكه سيستم  ELXبه عنوان مثال، در خودرو سمند و پارس . هواي داخل خودرو در آن اهميت دارد

، دماي داخل اتاق كنترل مي شود و با توجه به دماي درخواسـت شـده توسـط سرنشـينان، هـواي       دارند

لذا نقش سيكل گرمايش نيز در اينجا اهميـت  .  در زمستان گرم مي شودداخل خودرو در تابستان سرد و 

 .  پيدا مي كند

 

 



خودروی پژو 405 ، سمند و پارسسیستم تهویه مطبوع 

37

 

 

 سيستم تهويه مطبوع   
 

 ، سمند و پارس 405خودروي پژو 

35 

فشار، فشار بااليي براي مدار محسوب مي شود و با كار افتادن دور تند فن، كمي از اين فشار باال 

هنگامي كه فن با دور تندتري  نسبت به قبل كار كند ، كندانسور را  خنك تر . 

 كند  كه به تبع آن ، گاز كولر داخل كندانسور خنك تر شده و در نتيجه از فشـار آن كاسـته

، از آنجايي كه مدار كولر بسته مي باشد، باال رفتن يا پايين آمدن فشار در يك بخـ     ش . شود 

 .  ولر خواهد شدباعث باال يا پايين آمدن فشار در كل مدار ك

بار، سوييچ سه مرحله كمپرسور را قطـع مـي كنـد و همچنـان فـن را در       32براي فشار باالتر از  -3

بدين وسيله، در صورت بروز مشكل در هر بخش از مدار و باال . حالت دور تند فعال نگاه مي دارد

تا موتـور خـودرو    رفتن فشار در مدار، سوييچ كمپرسور را از مدار خارج مي كند و اجازه مي دهد

 . بدون كولر كار كند كه اين مسئله از باالتر رفتن فشار در مدار جلوگيري مي كند

، بدين معناست كـه سـوييچ درسـت     اگر سوييچ تست برقي را جواب دهد و بخشهاي باال را نيز ارضا كند

 . بوده و مشكلي ندارد

 گرمايش سيكل

 معرفي

ردن اتاق خودرو را به عهده ندارد، بلكه مطلـوب نگـاه داشـتن    ، تنها وظيفه خنك ك سيستم تهويه مطبوع

 ACUكه سيستم  ELXبه عنوان مثال، در خودرو سمند و پارس . هواي داخل خودرو در آن اهميت دارد

، دماي داخل اتاق كنترل مي شود و با توجه به دماي درخواسـت شـده توسـط سرنشـينان، هـواي       دارند

لذا نقش سيكل گرمايش نيز در اينجا اهميـت  .  در زمستان گرم مي شودداخل خودرو در تابستان سرد و 

 .  پيدا مي كند

 

 

كاسته مي شود 

 مي 
 

 مي



38

خودروی پژو 405 ، سمند و پارسسیستم تهویه مطبوع   

 

 سيستم تهويه مطبوع   
 

 ، سمند و پارس 405خودروي پژو 

36 

 اجزاي سيكل گرمايش 

اين رادياتور وظيفه .  سيكل گرمايش از يك رادياتور بخاري كه پشت داشبورد قرار دارد تشكيل شده است

خودرو را بـه عهـده دار  د  داخل اتاق  به  هواي ورودي  راديـاتو ر بخـاري عملكـردي شـبيه. گرم كردن

 . ، به عبارت ديگر وظيفه انتقال حرارت را به عهده دارد كندانسور، اواپراتور و رادياتور موتور دارد

در زيـر شـكل   .  اين انتقال حرارت اين بار از آب درون رادياتور كه گرم است به هـواي ورودي مـي باشـد   

توجه داشته باشيم كه رادياتور .  نشان داده شده است رادياتور بخاري و محل قرار گيري آن در زير داشبور

 . ي ريز زيادي مي باشد كه باعث سرعت در انتقال حرارت خواهد شدبخاري نيز داراي فينها
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 نحوه عملكرد بخاري

هواي ورودي را مي توان بوسيله فن تهويه ايجاد كرد يـا اينكـه از جريـان هـواي عبـوري از روي خـودرو       

. ، كافيست كـه كليـد مربـوط بـه چـرخش هـوا را بـزنيم        براي انتخاب هر يك از اين موارد. رداستفاده ك

همينطور كه در شكل مي بينيم، با زدن اين كليد، موتور تهويه به كار افتاده و دريچه هاي ورودي را باز يا 

ادياتور بخاري مي شود ، هوا از خارج خودرو داخل بخش اواپراتور و ر با باز شدن اين دريچه.  كندبسته مي

بسـته شـدن   . و با فشردن اين كليد، موتور تهويه به صورت معكوس عمل كرده و دريچه را خواهـد بسـت  

، به منزله اين است كه فن تهويه هواي داخل خودرو را بـه جريـان مـي انـدازد و از روي راديـاتور       دريچه

ن بازدهي گرمايي كمك مي كند و اتاق خـودرو  كه اين مسئله به باال برد بخاري يا اواپراتور عبور مي دهد

 . سريعتر گرم مي شود

 

 

 

 

 

 

، مجبور به روشن كردن فن نيستيم و مي تـوانيم بـا زدن كليـد چـرخش هـوا،       براي روشن كردن بخاري

جريان عبوري از روي خودرو را به داخل خودرو هدايت كرده و از روي رادياتور عبور دهيم و اتاق خـودرو  

در صورتيكه بازدهي الزم را نداشت، مي توان دريچـه هـا را بوسـيله زدن كليـد  چـرخش،      .  نيمرا گرم ك

 .  ببنديم و فن را روشن كرده تا هواي داخل اتاق را به گردش در بياورد

بـه     
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عالوه بر گرم كردن سيكل بخاري در زمستان، مي توان از بخاري براي از بين بردن بخار روي شيشـه هـا   

 . استفاده كرد

، از آنجايي از بين مي بردكه روي شيشه هاست  را و بخاري مي شودشيشه ها  باعث گرم شدن واي گرمه

 .  ، ظرفيت جا دادن رطوبت نيز باال رفته و رطوبت ها ناپديد خواهند شد كه هواي داخل اتاق گرم شده

اما در روزهاي باراني كه هواي بيرون چندان سرد نيست، 

ي بـراي از بـين بـردن    ممكن است روشـن كـردن بخـار   

رطوبت روي شيشه ها چندان بـراي سرنشـينان مطبـوع    

نباشد، در اين هنگام، مي تـوان كـولر را روشـن كـرد، و     

در ايـن  . اهرم بخاري را نيز روي بخش بخـاري قـرار داد  

حالت، هواي ورودي از دريچه هاي داخل خودرو، هـم از  

شده ، كه با اين حركت سرد  روي اواپراتور عبور مي كند

و رطوبت آن به مايع تبديل مي شود و روي  لوله هاي اواپراتور مي ماند كه  از آنجا از طريق  لوله تخليه 

پس از گرفته شدن رطوبت ، توسط رادياتور بخاريگرم شدهو رطوبت نسبي هوا كاهش  .زمين مي ريزد

ودرو از طريق دريچه هـاي  پس جريان ورودي به داخل خ. يافته و قادر به جذب رطوبت بيشتر خواهد شد

ضمنا اين .  ، جرياني است كه در يك مرحله رطوبت گيري شده و در مرحله اي ديگر گرم شده است كولر

جريان عالوه بر جذب بيشتر رطوبت نسبت به حالتي كه تنها بخاري روشن است، گرماي زيادي نداشته و 

 . را مي گيرد هواي داخل خودرو را گرم نمي كند تنها رطوبت روي شيشه ها
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 بازو بست قطعات

 قطعات باز شدني و معرفي ابزار مخصوص

 پولي كش

اي در آوردن پولي از ابزار نشان داده شده بر 

 در شكل مي توان استفاده كرد

 

 كالچصفحه 

باز كردن بخشهاي مجاز كمپرسـور، بـا    براي

باز كردن مهره نگاه دارنده، مي توان صـفحه  

 ا كردكالچ را از بخش پولي جد
 

ابزار مخصـوص بـاز   

كـــردن بـــوبين   

 كمپرسور
 

 

 : براي تعويض قطعاتي كه در مدار وجود دارند، بايد به نكات زير توجه كرد

 . براي باز كردن پيچها و بست ها از ابزار مخصوص استفاده كنيد -1

 
 به
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ر از آنجايي كه داخل سـيكل د .  براي بستن پيچها به مقدار گشتاور مخصوص آن پيچ دقت كنيم -2

هر قسمت گاز با فشار متفاوتي جريان دارد، لذا هر قسمت گشتاور خاصي بـراي بسـتن پيچهـاي    

 . آن قسمت الزم دارد

 . هنگام باز كردن قطعات حتما دقت كنيم كه گاز داخل مدار كامال تخليه شده است -3

 . ، حتما از سرپوش براي لوله ها استفاده كنيد هنگام باز كردن لوله ها -4

 . استفاده كنيد مخصوص ، حتما از عينك و دستكش دن قطعات و لوله هاي مدارهنگام باز كر -5

، حتمـا رطوبـت گيـر را نيـز      در صورتي كه خودرويي تصادف كرده است و مـدار شكسـته اسـت    -6

 . تعويض نماييد

.  ، اما تمامي قطعات قابل تعمير نيستند بايد توجه داشته باشيم تمامي قطعات مدار را مي توان عوض كرد

، شير انبساط و رطوبت گير و سنسورها و سوييچ سه مرحله قابل تعويض مـي باشـند امـا     به عنوان مثال

 . كندانسور و اواپراتور قابل جوش دادن يا تميز كردن مي باشند

.  اما بايد توجه داشت كه در صورت خرابي كمپرسور، تنها مجاز به باز كردن بخشهايي از كمپرسور هستيم

، نمي توان آن را كامل باز كرد، چرا كـه آب   از آنجايي كه كمپرسور فشار بااليي را در خود حفظ مي كند

در زير بخشهايي از كمپرسور را كه مجاز به باز كردن آنها هستيم و طريقه . بندي خود را از دست مي دهد

 .  باز كردن آنها را معرفي مي كنيم
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 چ كمپرسورنحوه باز كردن صفحه كال

 

 نحوه فيلر گيري

توسط اين ابزار، مـي تـوان فاصـله هـوايي بـين      

صفحه كالچ و پولي را انـدازه گيـري و تنظـيم    

 كرد
 

 

گشتاور اتصاالت مسير عبور ماده مبرد بر حسب 
Kgf 
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  باز نشدني قطعات

،  ، در صورت باز كردن بخشهاي داخلي از آنجايي كه كمپرسور فشار بااليي را در داخل خود نگاه مي دارد

بار را درداخل خود نگاه دارد و  15ست داده و ديگر نمي تواند فشار حدود كمپرسور آب بندي خود را از د

لذا اكيدا توصيه مي شود كه قسمتهاي داخلي كمپرسـور را بـاز نكنيـد تنهـا     .  دچار نشتي گاز خواهد شد

 . ، بخشهاي داخلي را در زير مشاهده خواهيد كرد جهت باالرفتن اطالعات از نحوه عملكرد قطعات داخلي

 ستونهاپي

پيستونها وظيفه كمپرس كردن گاز را به عهـده  

داشته و تعداد آنها بستگي بـه مـدل كمپرسـور    

  دارد

  صفحه مورب

محل قرار گيري بلبرينگ كف گرد و صفحه 

مورب كه پشت آن قرار مي گيرد در اين شكل 

  مشخص است

 بلبرينگ كف گرد

بلبرينگ كف گرد و شافت اصلي كه نيرو را 

 كندمنتقل مي 
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 پوسته كمپرسور
در اين عكس محل فشرده شدن گاز در پشت 

 پيستونها مشخص مي باشد

 

 سوپاپهاي ورودي گاز

 

 سوپاپهاي خروجي گاز

 

 محل ورود و خروج گاز

قسمت ورودي از ناحيه كنار و قسمت خروجي 

 از بخش وسط صورت مي گيرد
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 پوسته كمپرسور
در اين عكس محل فشرده شدن گاز در پشت 

 پيستونها مشخص مي باشد

 

 سوپاپهاي ورودي گاز

 

 سوپاپهاي خروجي گاز

 

 محل ورود و خروج گاز

قسمت ورودي از ناحيه كنار و قسمت خروجي 

 از بخش وسط صورت مي گيرد
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 نشت يابي

 روشهاي مختلف

 : شت يابي وجود داردروشهاي مختلفي براي ن

 بوسيله كف و صابون -1

 با استفاده از دستگاه نشت ياب -2

 با استفاده از دستگاه شارژ كولر -3

 و ماده فلورسنت با استفاده از عينك هاي مخصوص -4

 

 . اين روشها هر كدام معايب و مزاياي خاص خود را دارا مي باشند

.  مي باشد       اما در بعضي  مواقع كار آمد روش اول كه استفاده  از كف و صابون مي باشد يك روش سنتي

در اين روش مي توان محل دقيق نشتي را يافت اما امكان چك كردن تمامي نقاط وجود ندارد به عبارت 

ديگر تمامي قسمتهاي مدار كولر قابل دسترسي نيست و نمي توانيم از كف و صابون براي چك كردن آن 

 . قسمتها استفاده كرد
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به عنوان مثال ناحيه نشتي را اگر با روشهاي .  توان براي تكميل روشهاي ديگر به كار برداين روش را مي 

 . ، مي توان محل دقيق آن را با كف پيدا كنيم ديگر بيابيم

، كف را كنار زده و ديگر حباب ديده نمي  يكي ديگر از معايب اين روش اين است كه اگر نشتي زياد باشد

وش براي زماني مناسب است كه مقدار نشتي بسيار كم باشد تا تشكيل حبـاب  شود به عبارت ديگر، اين ر

-استفاده ميشايان ذكر است در روش سنتي براي يافتن محل نشتي از فرستادن هوا به داخل مدار  . دهد

 توانيم از گاز كولر يابراي اين كار مي.  شدكردند كه كار اشتباهي بود و باعث از بين رفتن رطوبت گير مي

 . نيتروژن استفاده كنيم

در اين روش از يـك دسـتگاه مخصـوص بـه اسـم نشـت يـاب        .  روش دوم كاربردي ترين روش مي باشد

حساس بوده و هنگامي كه سنسور سر ميله اين دستگاه ايـن   R134اين دستگاه به گاز . استفاده مي شود

بعضـي از ايـن دسـتگاه هـا     .  ، بوق مخصوصي مي زند و ناحيه نشتي را نشان مـي دهـد   گاز را حس كند

 .  مي باشند و مي توان قبل از استفاده گاز مورد استفاده را انتخاب كرد R134و  R12حساس به 

توسط اين روش تنها مي توان به وجود نشـتي  .  روش سوم با استفاده از دستگاه شارژ كولر انجام مي شود

اين روش در بخش شارژ كولر . د استفاده كردپي برد و براي يافتن محل دقيق نشتي از روشهاي مكمل باي

 . توضيح داده مي شود

اما در روش آخر، ماده فلورسنت را به داخل سيكل مي فرستند و با عينـك مخصـوص مـدار را نگـاه مـي      

بـه كمـك چـراغ قـوه      با استفاده از اين عينك مي توان ماده فلورسنت كه از مدار نشت مي كند را. كنند

قابل ذكر است كه تنها بعضـي از دسـتگاه هـاي اتوماتيـك     . محل نشتي را يافت و مشاهده كرد مخصوص

 . شارژ كولر قادر به اين كار مي باشند
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به عنوان مثال ناحيه نشتي را اگر با روشهاي .  توان براي تكميل روشهاي ديگر به كار برداين روش را مي 

 . ، مي توان محل دقيق آن را با كف پيدا كنيم ديگر بيابيم

يكي ديگر از معايب اين روش اين است كه اگر نشتي زياد باشد ، كف  را كنار  زده  و  ديگر  حباب ديده

شود به عبارتديگر،اين روش براي زمانيمناسب استكه مقدار نشتي بسياركم باشد تا تشكيل حباب  

. دهد استفاده شايان ذكر است در روش  سنتي  براي  يافتن  محل نشتي  از فرستادن هوا  به داخل مدار  

 توانيم ازگازكولر يابراي اينكار مي.  شدكردند كه كار اشتباهي بود و باعث از بين رفتن رطوبتگير مي

 . نيتروژن استفاده كنيم

در اين روش از يـك دسـتگاه مخصـوص بـه اسـم نشـت يـاب        .  روش دوم كاربردي ترين روش مي باشد

حساس بوده و هنگامي كه سنسور سر ميله اين دستگاه ايـن   R134اين دستگاه به گاز . استفاده مي شود

بعضـي از ايـن دسـتگاه هـا     .  ، بوق مخصوصي مي زند و ناحيه نشتي را نشان مـي دهـد   گاز را حس كند

 .  مي باشند و مي توان قبل از استفاده گاز مورد استفاده را انتخاب كرد R134و  R12حساس به 

توسط اين روش تنها مي توان به وجود نشـتي  .  روش سوم با استفاده از دستگاه شارژ كولر انجام مي شود

اين روش در بخش شارژ كولر . د استفاده كردپي برد و براي يافتن محل دقيق نشتي از روشهاي مكمل باي

 . توضيح داده مي شود

اما  در روش آخر ، ماده فلورسنت را به داخل  سيكل مي فرستند و با عينـك مخصـوص مـدار  را  نگـاه 

بـه كمك چراغ قـوه      با استفاده از اين عينك ميتوان ماده فلورسنتكه از مدار نشت مي كند را. كنند

قابل ذكر است كه تنها بعضـي از دسـتگاه هـاي اتوماتيـك     . محل نشتي را يافت و مشاهده كرد مخصوص

 . شارژ كولر قادر به اين كار مي باشند

 

 
نمي

 مي

مي      
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 شارژ و دشارژ كردن 

، الزم است طريقـه   از آنجايي كه مدار كولر هميشه سالم نمي ماند و ممكن است در آن نشتي ايجاد شود

نـيم و يـا ممكـن اسـت مجبـور باشـيم       ، مدار را مجددا شـارژ ك  ومشارژ گاز كولر را بدانيم تا در مواقع لز

دو روش در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرد يكي روش سنتي و ديگر .  مقداري گاز به مدار اضافه نماييم

روش سنتي هنوز نيز قابل استفاده است امـا بـه شـرط اينكـه مـوارد مهمـي را       .  روش استفاده از دستگاه

قابل توجه اين است كه مراحل كار در هر دو روش يكي است تنها نحوه عمـل كـردن    نكته.  رعايت كنيم

جدول زير نيز مقدار گاز براي هر خودرو را نشان مي دهد كه الزم است هـر خـودرو بـا     .متفاوت مي باشد

 . توجه به جدول زير شارژ شود

 نوع خودرو به واحد گرم R134aمقدار گاز 

620 206خودرو پژو  20  

580 405خودرو پژو  20  

580  خودرو سمند،پژو پارس 20
680 20 

 پژو آردي و روا 

 

 

 سيستم تهويه مطبوع   
 

 ، سمند و پارس 405خودروي پژو 

47 

  مراحل كار

 . شيلنگ قرمز به قسمت پر فشار و شيلنگ آب به قسمت كم فشار:  اتصال شيلنگها -1

، ابتـدا مـدار را    عموال به علت اينكه از مقدار و نوع گاز داخل مدار اطالعـي نـداريم  م:  تخليه گاز -2

 . دشارژ مي كنيم تا كامال از گاز تخليه گردد

بـراي شـارژ مـدار، الزم    .  بار مي رسـد  يك، فشار درون مدار به حدود  پس از تخليه گاز:  وكيوم -3

اين كار توسط . برسانيم) اتمسفر(بار  1ير است در سيكل خال ايجاد كنيم و فشار داخل آن را به ز

 . دستگاه يا پمپ وكيوم انجام مي شود

 مي دهيم  در اين مرحله به صورتي كه در ادامه گفته خواهد شد نشت يابي را انجام :  نشت يابي -4

در صورتي كه نشتي مشاهده شود مجدد از اول شروع مي كنـيم و گـاز را تخليـه مـي كنـيم و      . 

 . مي رويم    اما در صورت عدم مشاهده نشتي، به مرحله بعد .  كنيم نشتي را رفع مي

در اين مرحله پس از وكيوم كردن روغن را به مقدار الزم به سيكل اضافه مي :  اضافه كردن روغن -5

 . كنيم كه روش اين كار در ادامه گفته خواهد شد

 . نيمدر اين مرحله با باز كردن شيرها، مدار را شارژ مي ك:  شارژ گاز -6

 . باز كردن شيلنگها به صورتي كه توضيح داده خواهد شد و اتمام كار -7

 و ايرادات مربوط به اين روش روش سنتي

.  در اين روش با استفاده از يك گيج فشار و شيلنگها و كوپلينگهاي مورد نياز مي توان شارژ را انجـام داد 

 . غلطمرحله باال را انجام مي دادند اما به  7در گذشته تمامي 

 اتصال شيلنگها -1

مي شـد    استفاده  R12، آن را در هوا آزاد مي كردن به خاطر اينكه در گذشته  براي تخليه گاز -2

 . ، گاز بازيافت نخواهد شد توجه داشته باشيم در روش سنتي.  كار غلطي بود
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  مراحل كار

 . شيلنگ قرمز به قسمت پر فشار و شيلنگ آب به قسمت كم فشار:  اتصال شيلنگها -1

، ابتـدا مـدار را    عموال به علت اينكه از مقدار و نوع گاز داخل مدار اطالعـي نـداريم  م:  تخليه گاز -2

 . دشارژ مي كنيم تا كامال از گاز تخليه گردد

بـراي شـارژ مـدار، الزم    .  بار مي رسـد  يك، فشار درون مدار به حدود  پس از تخليه گاز:  وكيوم -3

اين كار توسط . برسانيم) اتمسفر(بار  1ير است در سيكل خال ايجاد كنيم و فشار داخل آن را به ز

 . دستگاه يا پمپ وكيوم انجام مي شود

 مي دهيم  در اين مرحله به صورتي كه در ادامه گفته خواهد شد نشت يابي را انجام :  نشت يابي -4

در صورتي كه نشتي مشاهده شود مجدد از اول شروع مي كنـيم و گـاز را تخليـه مـي كنـيم و      . 

 . مي رويم    اما در صورت عدم مشاهده نشتي، به مرحله بعد .  كنيم نشتي را رفع مي

پس از وكيوم كردن روغن را به مقدار الزم به سيكل اضافه  : اضافه كردن روغن  -5 در اين مرحله 

 . كنيم كه روش اين كار در ادامه گفته خواهد شد

 . نيمدر اين مرحله با باز كردن شيرها، مدار را شارژ مي ك:  شارژ گاز -6

 . باز كردن شيلنگها به صورتي كه توضيح داده خواهد شد و اتمام كار -7

 و ايرادات مربوط به اين روش روش سنتي

.  در اين روش با استفاده از يك گيج فشار و شيلنگها و كوپلينگهاي مورد نياز مي توان شارژ را انجـام داد 

 . غلطمرحله باال را انجام مي دادند اما به  7در گذشته تمامي 

 اتصال شيلنگها -1

مي شـد    استفاده  R12، آن را در هوا آزاد مي كردن به خاطر اينكه در گذشته  براي تخليه گاز -2

 . ، گاز بازيافت نخواهد شد توجه داشته باشيم در روش سنتي.  كار غلطي بود

   

 مي 
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عمل  قبل تر ها از بخش وكيوم صرفنظر مي شد كه بعد از آن با استفاده از يك پمپ وكيوم، اين -3

 دقيقه  پمپ كار مي كرد  و  فشار داخل مدار  را به زيـر  1 20را  انجام  مي دادند كه در حدود 

 . رساند

، از پمپ باد استفاده مي كردند و هوا در مدار مي فرستادند و با كـف   در گذشته براي نشت يابي -4

كه  اين مسئله اولين كاري كه  مي كرد ، مخزن  رطوبت گير  را  از بين . محل آن را مي يافتند 

 . برد و آن را اشباع مي كرد

در گذشته مرحله پنجم انجام نمي شد، و اگر قرار بود روغني اضافه شود، از طريق گيج كمپرسور  -5

مـي ريخـت كـه      سرريز مي شد و مقدار آن نيز مشخص نبود و هر كس به دلخواه خـود روغـن   

مپرسور  و بستن  لوله هاي  اواپراتور روغن زياد باعث باال رفتن فشار در سيكل  و خرابي شاتون ك

 . شود و روغن كم نيز باعث فرسايش كمپرسور و قسمتهاي محرك مي شود

  ، تنها با استفاده  از فشار نشان داده شـده توسـط گـيج عمـل      اوايل  براي  شارژ  كردن  مدار -6

ي است چراكه اين كار غلط. .  كردند

فشار با دما رابطه مستقيم دارد و فشار داخل مدار خودرويي كه در سايه است با خودرويي كه در 

به همين دليل نمي توان به فشاري كه گيج نشان . آفتاب است براي مقدار گاز مشخص، فرق دارد

ه مقدار گاز مورد اما اكنون در زير كپسول يك ترازو قرار مي دهند و هر گا.  مي دهد اعتماد كرد

 . ، شير ها را مي بندند نظر كم شد

، چراكـه   ، هنگام جدا كردن شيلنگها، مقـداري گـاز اضـافه وارد سـيكل مـي كردنـد       در گذشته -7

در حاليكه روش درست اين است كه پس از بستن . مقداري گاز هميشه در شيلنگها باقي مي ماند

با ايـن  . يم تا كمپرسور خودرو شروع به كار كندشيلنگ قرمز، ماشين را روشن كرده و كولر را بزن

كار مقدار گاز باقي مانده در شيلنگ ها كشيده شده و نهايتا شيلنگ آبي را بسته و از مـدار جـدا   

 . مي كنيم

و هر گاه به فشار مورد نظر ميرسيدند شيرها را مي بستند 
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بايد توجه داشت كه هميشه دستگاه شارژ كولر در اختيار نيست و روش سنتي بسـيار روش كـم خـرج و    

ضمنا بايد توجه داشت كوپلينگهاي سر .  بايد از آن به درستي استفاده كرد ، اما مقرون به صرفه اي است

 .  شيلنگها به صورت بر عكس باز و بسته مي شوند
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 روش استفاده از دستگاه

براي شارژ كولر دستگاه هاي مختلفي وارد بازار شده اسـت،  ،  همانطور كه در شكل زير مشاهده مي كنيد

از آنجـايي كـه     ، ا دستگاه هاي مختلفي از كشورهاي مختلف وارد مي كننـد شركتهاي مختلف ايراني بعض

، و آموزش  نمي كنيم   ، در اين بخش روي دستگاه خاصي صحبت  نمي خواهيم كليت مسئله از بين رود

در اينجـا بيشـتر بـه    .  مي شود     هر دستگاه و نحوه كار آن بوسيله راهنماي آن به استفاده كننده ابالغ 

شارژ كولر توسط پرداخته مي شود و سعي مي شود كه خواننده با مطالعه اين بخـش بتوانـد بـا هـر      نحوه

 . دستگاهي كار كند

بايد دانست كه مراحل كار با مراحل كار در روش سنتي تفاوتي نمي كند اما در ايـن توسـط دسـتگاه، آن    

 . مراحل راحت تر و كامل تر و بي نقص تر انجام خواهد شد

      
براي كار با  دستگاه ، ابتدا بايد شيلنگ ها را به  خودرو متصل كنيم كه همانند  قبل ، قسمت آبي مربوط

. بخش كم فشار و قسمت قرمز مربوط به بخش پر فشار مي باشد  

دستگاه هاي  شارژ كولر ، داراي يك كمپرسور  براي تخليه  و يك پمپ بـراي  وكيـوم  كـردن سـيك ل    ، 

در هر دو مدل   ، ابتـدا   . اين دستگاهها در دو مدل اتوماتيك و نيمه اتوماتيك موجود ميباشند .  

دستگاه شروع به كار كرده و كارها را يكي پـس از   startدستگاه را تنظيم مي كنيم و سپس با زدن كليد 

ز اتمـام  ، پـس ا  اما دستگاه نيمه اتوماتيـك .  ، انجام مي دهد ديگر همانطور كه در ابتدا تنظيم شده است

، اتمام كار خود را اعالم مي كند كه در اين مرحلـه اضـافه كـردن روغـن و      وكيوم كردن با سوت كشيدن

هاي خودكار و نيمه خودكـار در  مي توان گفت كه فرق دستگاه.  سپس شارژ مجدد دستي بايد وارد كنيم

باشند 
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-ز در ابتدا قابل تنظيم ميها مقدار افزودن روغن نيباشد بدين صورت كه در تمام خودكاربخش روغن مي

رود و نهايتـا  باشد و پس از فشردن كليد استارت ديگر احتياج به تنظيم نخواهد داشت و تا انتها پيش مي

هـاي  دهد در حاليكـه در دسـتگاه  يك برگ پرينت از عملياتي كه انجام داده است را به مصرف كننده مي

اه قطع شده و مابقي كارها را مرحله به مرحلـه بـه   نيمه خودكار، هنگام اضافه كردن روغن عمليات دستگ

 . كنيم كه توضيح و روش آن در ادامه آورده شده استآن اعمال مي

قابليت اين را دارند كه مرحله به مرحله تنظـيم شـوند بـه      هاي تمام خودكار،شايان ذكر است كه دستگاه

س از اتمام مرحله قبل، به دستگاه به صورت عبارت ديگر در صورت نياز، كاربر مي تواند تمامي مراحل را پ

 . دستي وارد كند

 : مواردي كه قبل از شروع با دستگاه بايد به آن دقت كرد

 اتصال دقيق شيلنگها -

، بايد دقت داشت كه هنگام جا افتادن، حتما صداي تيك بايد شنيده  شيلنگها به راحتي جا مي افتند

. ، چرا كه جا نيفتادن آنها مي توانـد خطـر سـاز شـود     ن شد، ضمنا بايد از جا افتادن آنها مطمئ شود

حتمـا بايـد از بسـته    .  ، كوپلينگها در جاي خود قرار نمي گيرند شايان ذكر است در صورت باز بودن

 . بودن آنها مطمئن شد

براي باز كردن كوپلينگها كافي است اهرم زير كوپلينگ را باال كشيده و به راحتي آنها را از محل خود 

 . جدا كرد

 ميزان گاز كولر موجود در دستگاه -

در زير دستگاه يك ترازوي ديجيتال مي باشد كه با روشن كردن دستگاه، اين ترازو نيز بـه كـار مـي    

بايـد توجـه داشـت در صـورت قـرار      .  افتد و مقدار گاز داخل كپسول را بر حسب گرم نشان مي دهد

تگاه، ترازو به درسـتي نمـي توانـد وزن گـاز داخـل      دادن وسيله اي بر روي دستگاه يا تكان دادن دس

 .  كپسول را نشان دهد

 بـه  

مي  
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بخش روغن ميباشد  بدين صورت كه در تمام خودكارها مقدار افزودن  روغن  نيز در ابتدا  قابل  تنظيم
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 . دستي وارد كند

 : مواردي كه قبل از شروع با دستگاه بايد به آن دقت كرد

 اتصال دقيق شيلنگها -

، بايد دقت داشت كه هنگام جا افتادن، حتما صداي تيك بايد شنيده  شيلنگها به راحتي جا مي افتند

. ، چرا كه جا نيفتادن آنها مي توانـد خطـر سـاز شـود     ن شد، ضمنا بايد از جا افتادن آنها مطمئ شود

حتمـا بايـد از بسـته    .  ، كوپلينگها در جاي خود قرار نمي گيرند شايان ذكر است در صورت باز بودن

 . بودن آنها مطمئن شد

براي باز كردن كوپلينگها كافي است اهرم زير كوپلينگ را باال كشيده و به راحتي آنها را از محل خود 

 . جدا كرد

 ميزان گاز كولر موجود در دستگاه -

در زير دستگاه يك ترازوي ديجيتال مي باشد كه با روشن كردن دستگاه، اين ترازو نيز بـه كـار مـي    

بايـد توجـه داشـت در صـورت قـرار      .  افتد و مقدار گاز داخل كپسول را بر حسب گرم نشان مي دهد

تگاه، ترازو به درسـتي نمـي توانـد وزن گـاز داخـل      دادن وسيله اي بر روي دستگاه يا تكان دادن دس

 .  كپسول را نشان دهد

 مي

بـه   

 به    
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ميـزان اضـافه كـردن روغـن بـر        ، نشت يـابي   زمان وكيوم،:  تنظيم دستگاه كه اين تنظيم شامل -

 . ، مقدار اضافه كردن گاز بر حسب گرم سيحسب سي

نگها نيز به داخـل سـيكل   ، براي اينكه گاز داخل شيل شارژ كردن گاز كولر توسط دستگاهپس از  -

. و كولر خـودرو را نيـز روشـن مـي كنـيم       خودرو را روشن كرده و شير قرمز را مي بنديم،  ، برود

مقدار گاز جا مانـده در شـيلنگ هـا را بـه داخـل        ، هنگامي كه كمپرسور خودرو به كار مي افتد

بي را نيز بست و شيلنگها ، مي توان شير آ پس از اينكه فن دور كند به راه افتاد. سيكل مي كشد

 . را جدا كرد

دهـد كـه   مقدار گاز موجود در كپسول را بر حسب گرم نشان مـي   كنيم،هنگامي كه دستگاه را روشن مي

كيلوگرم  2كمتر از  حدوداً ، در صورتيكه اين مقدار كيلوگرم نباشد 2زير  حدوداً بايد دقت كرد اين مقدار

 . طريقه شارژ دستگاه در ادامه آورده شده است. نمود ، ابتدا بايد دستگاه را شارژ باشد

 تخليه گاز يا دشارژ كردن سيكل كولر -1

كـه ايـن عمـل بـا فشـردن كليـد         ، بايد گاز درون مـدار تخليـه شـود     در اين مرحله همانند شارژ سنتي،

  ، دن آن هـا پس از اطمينان از اتصال شيلنگها، و باز كر.  مخصوص اين كار بر روي دستگاه انجام مي شود

دستگاه شروع به تخليه گاز داخل سيكل كولر خواهد   ، كليد دشارژ را مي فشاريم كه بعد از فشردن كليد

-شود و در كپسول داخل دستگاه نگاهداري ميكرد بديهي است كه گاز خارج شده در محيط پخش نمي

-گفتـه مـي  ) recovery(بازيافت به اين مرحله، .  توان از آن استفاده كردشود و تصفيه شده و مجدد مي

گير قرار داده شده اسـت كـه   در داخل دستگاه يك يا دو عدد رطوبت  ، براي تصفيه گاز خارج شده.  شود

روغن داخـل گـاز را نيـز از آن جـدا       ، هادستگاه ضمناً.  گاز را تصفيه كرده و به داخل كپسول مي فرستد

 .  دارد، نگاه مي باشديكرده و در ظرفي كه مخصوص روغن استفاده شده م
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 وكيوم كردن .1

، به انـدازه زمـاني كـه     در اين مرحله.  رسدپس از بيرون كشيدن گاز و تصفيه آن، زمان وكيوم كردن مي

اين عمل بوسيله پمپ وكيـوم كـه   .  كند، سيكل كولر را وكيوم مي دستگاه  ، ايدقبال به دستگاه وارد كرده

رسد و مي منفي يك  سيكل به نزديكنسبي ، فشار  در اين مرحله.  شودارد انجام ميداخل دستگاه قرار د

دقيقـه تنظـيم كـرده     15به عنوان مثال اگر زمان وكيـوم را در ابتـدا   .  آيددر سيكل فشار خال بوجود مي

ا كامال بيرون كند و گاز يا احتماال هواي مانده در سيكل ر، كار مي دقيقه پمپ وكيوم 15، به اندازه  باشيم

 . كشيده و سيكل را آماده دريافت گاز جديد مي كند

 نشت يابي .2

.  مي رود   يابي ، بعد از وكيوم به سراغ نشت يابي را انتخاب كرده باشيم، گزينه نشت  اگر در تنظيم اوليه

بـا  ماده فلورسنت به داخـل سـيكل فرسـتاده مـي شـود و        هاي تمام خودكار،بدين صورت كه در دستگاه

تـوان  ، مي بايد توجه داشت در صورت نبود امكانات.  ، مي توان محل نشتي را يافت هاي مخصوصعينك

اهرم هاي باز 
 كردن جريان گاز

اهرم باز كردن روغن هنگام 
 وارد كردن روغن بعد از وكيوم

 روغن تازه
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دقيقـه   5به اين صورت كه در اين مرحله، حدود . اين مرحله را انتخاب نكرد و به صورت دستي انجام داد

د، در صـورتيكه فشـارها   بوده و نبايـد تغييـر كنـ    1فشارها زير . صبر مي كنيم و فشارها را چك مي كنيم

تغيير كند بدين معنا خواهد بود كه سيكل كولر نشتي دارد و بايد بوسيله روشهاي مختلف نشت يابي كـه  

 . آن  را مرتفع نمود  ، قبال گفته شده است

 اضافه كردن روغن .3

ه روغن جـدا  شير روغن جديد را باز كرده و به اندازه اي ك  ، ، در اين مرحله در دستگاه هاي نيمه خودكار

 شده و در ظرف روغن مصرفي اضافه شده است، اجازه مي دهيم كه روغن از ظرف روغن جديد خارج شود

، همان ابتـدا   هاي تمام خودكاراما در دستگاه. بنديمپس از خارج شدن روغن به اندازه كافي، شير را مي. 

وارد كنيم كـه در ايـن مرحلـه بـه طـور      خواهيم اضافه كنيم را به دستگاه توان مقدار روغني را كه ميمي

 .  رود، به مرحله بعد مي كند و پس از اضافه كردن آنروغن را اضافه مي  خودكار،

 شارژ گاز .4

به طور خودكار دستگاه مقدار گاز مورد نظر را كه ابتدا تنظـيم كـرده ايـم را وارد سـيكل       ، در اين مرحله

 . كولر مي كند
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 طريقه شارژ دستگاه

براي اين .  يكه مقدار گاز درون دستگاه كمتر از حد مجاز باشد، الزم است دستگاه را شارژ نماييمدر صورت

 . كار طبق مراحل زير پيش مي رويم

 . كوپلينگ سر شيلنگ آبي را باز كنيد -1

 . به كپسول متصل كنيد) زير كوپلينگ(شيلنگ را توسط پيچي كه در سر آن است  -2

 . شير كپسول را باز كنيد -3

 . )شير دستگاه را باز كنيد(به صورت عمودي قرار دهيد دستگاه را  اهرم -4

 . نيددستگاه را روشن ك  -5

 . را از روي منوهاي دستگاه فشار دهيد RECOVERYكليد  -6

 . در اين لحظه دستگاه شروع به كشيدن گاز كولر از درون كپسول مي كند -7

 ر دلخواه رسيد شير كپسول را ببنديداز روي منو مقدار گاز وارد شده را بخوانيد و هر گاه به مقدا -8

. 

اجازه بدهيد دستگاه همچنان گاز را بكشد، با اين كار مقدار گاز مانده درون شيلنگ نيز به داخل  -9

 . دستگاه خواهد رفت

هر گاه مقدار گاز وارد شده به دستگاه كه روي منوهاي دستگاه نشان داده مـي شـود ثابـت مانـد بـه      

در اين لحظه شـارژ دسـتگاه بـه    .  ز داخل شيلنگها نيز كشيده شده استمنزله اين است كه مقدار گا

.  و شيلنگ را از كپسول جدا كنيد) به صورت افقي در بيايد(اتمام رسيده و مي توانيد اهرم را باال داده

 . ، كپسول را به صورت وارونه قرار ندهيد هيچ گاه براي شارژ دستگاه بايد دقت كرد
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 طريقه شارژ دستگاه

براي اين .  يكه مقدار گاز درون دستگاه كمتر از حد مجاز باشد، الزم است دستگاه را شارژ نماييمدر صورت

 . كار طبق مراحل زير پيش مي رويم

 . كوپلينگ سر شيلنگ آبي را باز كنيد -1

 . به كپسول متصل كنيد) زير كوپلينگ(شيلنگ را توسط پيچي كه در سر آن است  -2

 . شير كپسول را باز كنيد -3

 . )شير دستگاه را باز كنيد(به صورت عمودي قرار دهيد دستگاه را  اهرم -4

 . نيددستگاه را روشن ك  -5

 . را از روي منوهاي دستگاه فشار دهيد RECOVERYكليد  -6

 . در اين لحظه دستگاه شروع به كشيدن گاز كولر از درون كپسول مي كند -7

 ر دلخواه رسيد شير كپسول را ببنديداز روي منو مقدار گاز وارد شده را بخوانيد و هر گاه به مقدا -8

. 

اجازه بدهيد دستگاه همچنان گاز را بكشد، با اين كار مقدار گاز مانده درون شيلنگ نيز به داخل  -9

 . دستگاه خواهد رفت

هر گاه مقدار گاز وارد شده به دستگاه كه روي منوهاي دستگاه نشان داده مـي شـود ثابـت مانـد      

در اين لحظه  شارژ  دستگاه    . 

.  و شيلنگ را از كپسولجداكنيد) به صورت افقي در بيايد(اتمام رسيده و مي توانيد اهرم را باال داده

 . ، كپسول را به صورت وارونه قرار ندهيد هيچ گاه براي شارژ دستگاه بايد دقت كرد

منزله  اين استكه مقدار گاز داخل شيلنگها نيز كشيده  شده است 

    

 به      
      

به

 



58

خودروی پژو 405 ، سمند و پارسسیستم تهویه مطبوع   

 

 سيستم تهويه مطبوع   
 

 ، سمند و پارس 405خودروي پژو 

56 

 اتيك شارژ گازشرح دستگاه نيمه اتوم

 آشنا  شده  و طريقه استفاده از آن را به طور مختصر توضيحدر  ادامه  با  دستگاه  

. دهيم  
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توسط اين صفحه مقدار گاز وارد شده يا خارج شده و يا مقدار گاز موجود نشان :  صفحه نمايشگر -1

 . داده مي شود

2- Gas Availibility  :  هنگامي كه اين چراغ روشن است، صفحه نمايشگر مقدار گاز موجـود را در

 . واحد كيلوگرم نشان مي دهد

3- Recharging  :مي توان در صفحه نمايشگر مقدار گازي  هنگامي كه اين چراغ روشن مي باشد ،

 . را كه مي خواهيم به خودرو وارد كنيم را تنظيم كنيم

4- Recovery  : با زدن كليد استارت، گاز  كه روي اين منو بياييم و اين چراغ روشن شودهنگامي ،

 . داخل خودرو تخليه مي شود و داخل كپسول بازيافت خواهد شد

5-  Vaccum : هنگامي كه اين چراغ روشن است مي توانيم مدت زمان وكيوم را در صفحه نمايشگر

 . باال برحسب دقيقه تنظيم كنيم

6-  Stop :مي توان عمليات دستگاه را متوقف كرد ليدبا فشردن اين ك ، . 

7-  Enter :مي توان مقدار عدد تنظيم شده در صفحه نمايشگر را تاييد كـرد  با فشردن اين كليد ،  .

 . به عبارت ديگر مقدار تنظيم شده وارد حافظه دستگاه خواهد شد

8-  Start :نجام داده ايم يكي پس ، دكمه شروع مي باشد و با فشردن آن تنظيماتي را كه ا اين كليد

الزم به ذكر است كه در صورتيكه در ميان انجام برنامه . از ديگري به طور خودكار انجام مي شود

 . برنامه ادامه خواهد يافت Start، با زدن كليد  را بزنيم Stopكليد 

 هنگامي كه مي خواهيم عدد را در صفحه نمايشـگر وارد .  جهت تنظيمات به كار مي رود+ كليد  -9

 . كنيم، از اين كليد براي زياد كردن عدد استفاده مي كنيم

10- SEL : حركت كنيم و تنظيمات را انجام دهيم 5تا  2توسط اين كليد مي توانيم بين منوهاي . 

 مـي  
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توسط اين صفحه مقدار گاز وارد شده يا خارج شده و يا مقدار گاز موجود نشان :  صفحه نمايشگر -1

 . داده مي شود

2- Gas Availibility  :  هنگامي كه اين چراغ روشن است، صفحه نمايشگر مقدار گاز موجـود را در

 . واحد كيلوگرم نشان مي دهد

3- Recharging  :مي توان در صفحه نمايشگر مقدار گازي  هنگامي كه اين چراغ روشن مي باشد ،

 . را كه مي خواهيم به خودرو وارد كنيم را تنظيم كنيم

4- Recovery  : با زدن كليد استارت، گاز  كه روي اين منو بياييم و اين چراغ روشن شودهنگامي ،

 . داخل خودرو تخليه مي شود و داخل كپسول بازيافت خواهد شد

5-  Vaccum : هنگامي كه اين چراغ روشن است مي توانيم مدت زمان وكيوم را در صفحه نمايشگر

 . باال برحسب دقيقه تنظيم كنيم

6-  Stop :مي توان عمليات دستگاه را متوقف كرد ليدبا فشردن اين ك ، . 

7-  Enter :مي توان مقدار عدد تنظيم شده در صفحه نمايشگر را تاييد كـرد  با فشردن اين كليد ،  .

 . به عبارت ديگر مقدار تنظيم شده وارد حافظه دستگاه خواهد شد

8-  Start :نجام داده ايم يكي پس ، دكمه شروع مي باشد و با فشردن آن تنظيماتي را كه ا اين كليد

الزم به ذكر است كه در صورتيكه در ميان انجام برنامه . از ديگري به طور خودكار انجام مي شود

 . برنامه ادامه خواهد يافت Start، با زدن كليد  را بزنيم Stopكليد 

 هنگامي كه مي خواهيم عدد را در صفحه نمايشـگر وارد .  جهت تنظيمات به كار مي رود+ كليد  -9

 . كنيم، از اين كليد براي زياد كردن عدد استفاده مي كنيم

10- SEL : حركت كنيم و تنظيمات را انجام دهيم 5تا  2توسط اين كليد مي توانيم بين منوهاي . 
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اين عالمت براي حركت كردن بين سلولهاي صفحه نمايشگر مي باشد به عنوان مثـال هنگـامي    -11

تنظيم مي كنيم و براي تنظيم عـدد بعـدي   + ، عدد اول را با  نيمرا وارد ك 650كه مي خواهيم عدد 

اين دكمه را فشار داده تا بتوانيم عدد بعدي را تنظيم كنيم و به همينصورت عدد آخر را نيـز تنظـيم   

 . مي كنيم

اين سه چراغ كوچك، نشانگر واحد عدد نشان داده شده روي صفحه نمايشـگر مـي باشـند كـه      -12

 . مي باشد) پوند( lbsو ) دقيقه( Minو ) كيلوگرم(  Kgشامل سه بخش 

روشن باشد، به اين معني اسـت   Kg، و چراغ  نشان داده شود 5هنگامي كه در صفحه نمايشگر عدد 

 5ي است كه ، به اين معن روشن باشد Minدر صورتيكه چراغ .  كيلوگرم را نشان مي دهد 5كه عدد 

 . دقيقه را نشان مي دهد

 

 ستگاهصفحه باالي د

 

 فشار سنج مربوط به بخش كم فشار

 

 

 

 سيستم تهويه مطبوع   
 

 ، سمند و پارس 405خودروي پژو 

59 

 

 

 فشار سنج مربوط به بخش پر فشار

 

 

 

 نمايشگر فشار درون مخزن
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 فشار سنج مربوط به بخش پر فشار

 

 

 

 نمايشگر فشار درون مخزن
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 مختصري بر مدارات الكتريكي

 معرفي

يونيت كـولر بـه عنـوان كنتـرل كننـده مجموعـه       . گيرد ها در يونيت كولر انجام مي بيشتر تصميم گيري 

شود بعد از چـك    توسط كاربر فرستاده مي A/Cن راه اندازي كه از دكمه سيستم كولر بعد از دريافت فرما

اي به يونيـت كـولر متصـل اسـت و در      پاية يك سوئيچ سه مرحله( كردن دماي اواپراتور و فشار گاز كولر 

.  دهـد  انـدازي كـولر را مـي    دستور راه . )شودولتاژ دوازده ولت فرستاده ميصورت مناسب بودن فشار گاز 

 موتور متصل است ECUاي  در سوكت چهل و هشت راهة قهوه C3ن پاية سه يونيت كولر به پاية همچني

در .  شـود  موتور فرسـتاده مـي   ECUبايست كولر راه اندازي شود، يك پيغام به  بدين ترتيب چنانچه مي. 

د تا مقـدار  ده همچنين به استپر موتور دستور مي. دهد اندازي دور كند را مي دستور راه ECUاين صورت 

كند تا موتور روي پاشش سوخت و آوانس جرقه كنترل مي  ECUهواي ورودي را افزايش دهد و همچنين 

 . دچار افت دور نشود

اندازي دور تند  ، اما يونيت در راه شود هرچند كه كليه كارهاي سيستم كولر توسط يونيت كولر كنترل مي

در اين مورد چنانچه فشار به بيش از بيست و هفت . ندارددر شرايط فشار باالي بيست و هفت بار دخالتي 

اي  پايـة قهـوه  چهل و هشت سوكت  E2اي يك برق به پاية  بار برسد به طور مستقيم از سوئيچ سه مرحله

ECU  تصـميم  و ) شوددر خودروهاي داراي يونيت فن، به يونيت فن فرستاده مي(شود  فرستاده ميموتور

 . پذيرد دور تند فن است در آنجا صورت مياندازي  گيري الزم كه راه

كار  ، اين سيستم به يكي از نكات با اهميت در سيستم كولر اين است كه تا زماني كه خودرو روشن نباشد

يك پاية اين رلـه  .  گيرد اي كه در درون جعبه فيوز موتور قرار داده شده انجام مي كار با رله اين.  افتد نمي

روشن شود رلـه عمـل كـرده و بـرق      اگر خودرو.  كند خود را از آلترناتور دريافت ميبدنة دائم دارد و برق 

 . كند اي و يونيت كولر را تامين مي يچ سه مرحلهسوي
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هوايي كه بـه داخـل اتـاق    .  مقدار هواي ورودي به داخل اتاق توسط پانل بخاري و كولر قابل تنظيم است

براي تنظيم سرعت اين فن از يك مقاومت اسـتفاده شـده   .  شود شود توسط فن بخاري تامين مي وارد مي

شود  براي سرعت پايين مجموع مقاومت بيشتري نسبت به زماني كه سرعت باالتري درخواست مي.  است

 . دهد فن بخاري و مقاومت آن را نشان مي 7-3شكل  .شود در سر راه فن قرار داده مي

 

 فن بخاري و مقاومت مربوط به آن
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هوايي كه بـه داخـل اتـاق    .  مقدار هواي ورودي به داخل اتاق توسط پانل بخاري و كولر قابل تنظيم است

براي تنظيم سرعت اين فن از يك مقاومت اسـتفاده شـده   .  شود شود توسط فن بخاري تامين مي وارد مي

شود  براي سرعت پايين مجموع مقاومت بيشتري نسبت به زماني كه سرعت باالتري درخواست مي.  است

 . دهد فن بخاري و مقاومت آن را نشان مي 7-3شكل  .شود در سر راه فن قرار داده مي

 

 فن بخاري و مقاومت مربوط به آن
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  مالتي پلكس غير 206رقي پژو ب مدار

 

 نام قطعه كد قطعه

BB00 باتري 
BH12 جعبه فيوز اتاق 
BH28 جعبه فيوز اتاق 
BM34 جعبه فيوز موتور 
CA00 سوئيچ 
 آلترناتور 1020

12-- ECU موتور 
 سنسور اواپراتور 8006
 اي سوئيچ سه مرحله 8007
 كمپرسور 8020
 كولرپانل كليدهاي بخاري و  8025
 كنترل يونيت كولر 8035
 مقاومت فن بخاري 8046
 موتور فن بخاري 8050

 غير مالتي پلكس 206جدول قطعات سيستم كولر

 . كنيم براي نقشه كولر چهار حالت را بررسي مي

درجـه   113درجه سانتي گراد، دماي موتـور زيـر    3كنيم كه دماي اواپراتور باالي  در حالت اول فرض مي

 . بار است 19تا  2.5د و فشار گاز كولر بين سانتي گرا

 

 

 سيستم تهويه مطبوع   
 

 ، سمند و پارس 405خودروي پژو 

63 

 

شماره  كد قطعه رديف
 پايه

شماره 
ولتاژ  رنگ سيم سوكت

ارتباط  وضعيت سيم
 داخلي

ارتباط 
 خارجي

1 8025 3A 10VNR 4  خروجي 12 سفيد 
2 8006 1 2V NR 5  خروجي متغير بنفش 

3 8007 1 4V MR 6  خروجي 12 سبز 

4 8035 10 12V 
BE 

 ورودي 12 سفيد
7 ،8 

 
5 8035 12 12V 

BE 
  ورودي متغير بنفش

6 8035 9 12V 
BE 

  ورودي 12 سبز

7 8035 3 12V 
BE 

 9  خروجي 12 صورتي

8 8035 1, 2 12V 
BE 

 10  خروجي 12 سفيد

9 12-- C3 48V 
MR 

 ورودي 12 خاكستري

 دور كند فن و

 فرمان به

 استپر موتور

10 8020 1 2V BA ورودي 12 مشكي 
اه اندازي ر

 كمپرسور

 بار 19تا  2.5جدول راهنماي سيستم كولر براي حالت فشار بين 

در ايـن حالـت فـرض كنيـد كـه فشـار       . تفاوت حالـت دوم بـا حالـت اول تنهـا در فشـار گـاز اسـت       

 . بار رسيده است 27و كمتر از  19گاز به بيش از 
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شماره  كد قطعه رديف
 پايه

شماره 
ولتاژ  رنگ سيم سوكت

ارتباط  وضعيت سيم
 داخلي

ارتباط 
 خارجي

1 8025 3A 10VNR 4  خروجي 12 سفيد 
2 8006 1 2V NR 5  خروجي متغير بنفش 

3 8007 1 4V MR 6  خروجي 12 سبز 

4 8035 10 12V 
BE 

 ورودي 12 سفيد
7 ،8 

 
5 8035 12 12V 

BE 
  ورودي متغير بنفش

6 8035 9 12V 
BE 

  ورودي 12 سبز

7 8035 3 12V 
BE 

 9  خروجي 12 صورتي

8 8035 1, 2 12V 
BE 

 10  خروجي 12 سفيد

9 12-- C3 48V 
MR 

 ورودي 12 خاكستري

 دور كند فن و

 فرمان به

 استپر موتور

10 8020 1 2V BA ورودي 12 مشكي 
اه اندازي ر

 كمپرسور

 بار 19تا  2.5جدول راهنماي سيستم كولر براي حالت فشار بين 

در ايـن حالـت فـرض كنيـد كـه فشـار       . تفاوت حالـت دوم بـا حالـت اول تنهـا در فشـار گـاز اسـت       

 . بار رسيده است 27و كمتر از  19گاز به بيش از 
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 . يدجدول زير را براي حالت دوم پر كنجاهاي خالي را در :  پرسش

شماره  كد قطعه رديف
 پايه

شماره 
ولتاژ  رنگ سيم سوكت

ارتباط  وضعيت سيم
 داخلي

ارتباط 
 خارجي

1 8025 3A 10VNR 4  خروجي 12 سفيد 
2 8006 1 2V NR 5  خروجي متغير بنفش 

3 8007       11 

4 8007 1 4V MR 6  خروجي 12 سبز 

5 8035 10 12V 
BE 

 ورودي 12 سفيد

7 ،8 

 

6 8035 12 12V 
BE 

  ورودي متغير بنفش

7 8035 9 12V 
BE 

  ورودي 12 سبز

8 8035 3 12V 
BE 

 9  خروجي 12 صورتي

9 8035 1, 2 12V 
BE 

 10  خروجي 12 سفيد

10 12-- C3 48V 
MR 

 ورودي 12 خاكستري
 دور كند فن و

 استپر موتور

11 12--       

11 8020 1 2V BA ورودي 12 مشكي 
راه اندازي 

 وركمپرس

 

اي جدا شده و  در حالت سوم با افزايش فشار به باالي بيست و هفت بار پاية يك از دو در سوئيچ يه مرحله

هـاي يـك، دو و سـه     يونيت هم در نتيجه اين قطع جريان برق پايه.  رسد برق به پاية نه يونيت كولر نمي

يز استپر موتور را از مدار خارج ن ECUشود و همچنين  كند و كمپرسور از مدار خارج مي خود را قطع مي

 . كند مي
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در ايـن حالـت فـرض بـر ايـن اسـت كـه        .  هاي كار سيستم فن است حالت چهارم به نوعي يكي از حالت

 . رسد درجه سانتي گراد مي 113سيستم كولر در حال كار است، اما دماي موتور به بيش از 

 .)كد سنسور دماي آب است 1220:  دآورييا. ( جدول زير را براي حالت چهارم تكميل كنيد:  پرسش

شماره  كد قطعه رديف
 پايه

شماره 
ولتاژ  رنگ سيم سوكت

ارتباط  وضعيت سيم
 داخلي

ارتباط 
 خارجي

1 1220 1 3V BE 2  خروجي متغير سبز 

2 12-- E4 
32V 

NR 
  3 ورودي متغير سفيد

3 12--       4 
4 8035       

 

اي را در نقشه وايرينگ  ولر و كمپرسور و سوئيچ سه مرحلهنحوه ارتباط بين يونيت ك:  پرسش

. مشخص كنيد و اينتر كانكتورهاي موجود را جايابي نماييد
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در ايـن حالـت فـرض بـر ايـن اسـت كـه        .  هاي كار سيستم فن است حالت چهارم به نوعي يكي از حالت

 . رسد درجه سانتي گراد مي 113سيستم كولر در حال كار است، اما دماي موتور به بيش از 

 .)كد سنسور دماي آب است 1220:  دآورييا. ( جدول زير را براي حالت چهارم تكميل كنيد:  پرسش

شماره  كد قطعه رديف
 پايه

شماره 
ولتاژ  رنگ سيم سوكت

ارتباط  وضعيت سيم
 داخلي

ارتباط 
 خارجي

1 1220 1 3V BE 2  خروجي متغير سبز 

2 12-- E4 
32V 

NR 
  3 ورودي متغير سفيد

3 12--       4 
4 8035       

 

اي را در نقشه وايرينگ  ولر و كمپرسور و سوئيچ سه مرحلهنحوه ارتباط بين يونيت ك:  پرسش

. مشخص كنيد و اينتر كانكتورهاي موجود را جايابي نماييد
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 غير مالتي پلكس 206مدار برقي پژو 
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 غير مالتي پلكس 206كولر 
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 غير مالتي پلكس 206كولر 
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 مالتي پلكس 206رقي پژو بمدار 

 
 پلكس يمالت 206پژو  يمدار برق 
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 ELX رقي كولر سمند و پارسمدار ب

 

 نام قطعه كد قطعه

BB00 باتري 
BF00 جعبه فيوز اتاق 
BB10 ايجعبه فيوز كالسكه 
SW00 سوييچ 
E--- جعبه فيوز موتور 
1320 ECU موتور 
8618 ACU 

 سنسور اواپراتور 8006
 اي سوئيچ سه مرحله 8007
 كمپرسور 8020
 پانل كليدهاي بخاري و كولر 8025
 كنترل يونيت كولر 8035
 فن بخاري مدول 8045
 موتور فن بخاري 8050
 كنترل يونيت فن موتور 8010
 رله قطع كن اول 8005

8005B  رله قطع كنACU 

 بخاري فن رله 8048
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 ELX رقي كولر سمند و پارسمدار ب

 

 نام قطعه كد قطعه

BB00 باتري 
BF00 جعبه فيوز اتاق 
BB10 ايجعبه فيوز كالسكه 
SW00 سوييچ 
E--- جعبه فيوز موتور 
1320 ECU موتور 
8618 ACU 

 سنسور اواپراتور 8006
 اي سوئيچ سه مرحله 8007
 كمپرسور 8020
 پانل كليدهاي بخاري و كولر 8025
 كنترل يونيت كولر 8035
 فن بخاري مدول 8045
 موتور فن بخاري 8050
 كنترل يونيت فن موتور 8010
 رله قطع كن اول 8005

8005B  رله قطع كنACU 

 بخاري فن رله 8048
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 مدار برقي كولر سمند و پارس
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 مدار برقي سمند بدون يونيت فن

 ECU، داراي يونيت فن نمي باشند و يونيت فن به داخل  حال حاضر توليد مي شوند خودروهايي كه در

 .  انجام مي دهد ECU،  ، به عبارت ديگر كار يونيت فن را موتور منتقل شده

شايان ذكر است كه اگر مدار صفحه قبل را با مدار نشان داده شده در صفحه بعد كه مربوط به خودروهاي 

شد، مقايسه كنيد متوجه مي شويد كه تنها يونيت فن و سنسور دماي مايع خنـك  بدون يونيت فن مي با

 . كننده حذف شده است و مابقي بخشهاي مدار فرق چنداني نكرده است

، با كمي دقت خواهيد ديد  در اين مدار، اطالع رساني به يونيت فن براي راه انداختن دور تند وجود ندارد

ولت از طريق پايه دو سوييچ سه مرحله خارج مي شود و به پايه  12برق  ، ايكه بعد از سوييچ سه مرحله

اما در شرايطي .  به سر بوبين فرستاده مي شود 4رله اول مي رود و از آنجا از طريق پايه شماره  3شماره 

در ايـن حالـت اطالعـات از طريـق پايـه      . كه فشار سيكل كولر باال باشد، بايد دور تند فن راه اندازي شود

فرستاده مي شود كه در آنجا دور تند فن فعال  ECUسوييچ سه مرحله اي خارج مي شود و به  3شماره 

 .  خواهد شد

 . در صفحه بعد مدار اين نوع خودروها را مشاهده خواهيد كرد
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 مدار برقي سمند بدون يونيت فن

 ECU، داراي يونيت فن نمي باشند و يونيت فن به داخل  حال حاضر توليد مي شوند خودروهايي كه در

 .  انجام مي دهد ECU،  ، به عبارت ديگر كار يونيت فن را موتور منتقل شده

شايان ذكر است كه اگر مدار صفحه قبل را با مدار نشان داده شده در صفحه بعد كه مربوط به خودروهاي 

شد، مقايسه كنيد متوجه مي شويد كه تنها يونيت فن و سنسور دماي مايع خنـك  بدون يونيت فن مي با

 . كننده حذف شده است و مابقي بخشهاي مدار فرق چنداني نكرده است

، با كمي دقت خواهيد ديد  در اين مدار، اطالع رساني به يونيت فن براي راه انداختن دور تند وجود ندارد

ولت از طريق پايه دو سوييچ سه مرحله خارج مي شود و به پايه  12برق  ، ايكه بعد از سوييچ سه مرحله

اما در شرايطي .  به سر بوبين فرستاده مي شود 4رله اول مي رود و از آنجا از طريق پايه شماره  3شماره 

در ايـن حالـت اطالعـات از طريـق پايـه      . كه فشار سيكل كولر باال باشد، بايد دور تند فن راه اندازي شود

فرستاده مي شود كه در آنجا دور تند فن فعال  ECUسوييچ سه مرحله اي خارج مي شود و به  3شماره 

 .  خواهد شد

 . در صفحه بعد مدار اين نوع خودروها را مشاهده خواهيد كرد
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 405مدار برقي پژو 

 

 

 405مدار برقي پژو 
 

 405مدار برقي پژو 
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 عيب يابي

 . يه مطبوع افزايش مي يابد، عمر تجهيزات تهو با تشخيص سريع و تعميرات مناسب

 ديداري مشكالت -تشخيص شنيداري

مشكالت زير را از طريق ديدن و شنيدن . ساده ترين راه تشخيص مشكل به وسيله ديدن و شنيد ن است

 : مي توان تشخيص داد

 شل بودن تسمه محرك -1

شل را با كشـش  تسمه .  از جا در خواهد آمد يا فرسوده و پاره مي شود  ، اگر تسمه محرك شل باشد

 .  ، بايد تعويض شود مناسب مي توان تنظيم كرد اما اگر به صورت جدي پاره يا فرسوده شده باشد

 شنيده شدن صداي ناموزون از نزديكي كمپرسور -2

همه را  ، مجدداً انداگر آنها شل شده.  تسمه هاي روي كمپرسور و تكيه گاه هاي آنها را بازرسي كنيد

 .  سفت كنيد

 ن صداي ناميزان از داخل كمپرسورشنيده شد -3

اين صـورت كمپرسـور بايـد    صداي ناميزان ممكن است به علت فرسوده شدن ياتاقان ها باشد كه در 

بنابراين پيش از تعمير بايـد  .  صدا مي تواند به علت كم شدن روغن كمپرسور نيز باشد.  تعويض شود

 .  مقدار روغن كمپرسور را بررسي كنيد

 هاي كندانسور از گردوغبارپوشيده شدن فين  -4

.  يابـد مـي   ، اثر تبريد به شدت كاهش  هاي كندانسور كثيف و پوشيده از خاك و غبار باشنداگر فين

 . مراقب باشيد هنگام شست و شو فين ها خم نشوند.  براي رفع اين عيب بايد فين ها را با دقت شست
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 مسدود ياكثيف بودن فيلتر هوا -5

ظرفيت هواي عبـوري را كـاهش مـي دهـد كـه در نتيجـه آن مقـدار          ، ثيففيلتر هواي مسدود يا ك

 .  ، فيلتر كثيف را بايد تميز يا تعويض نمود بنابراين.  سرمايش پايين ترمي آيد

 به روغن آلوده شدن اتصاالت سيستم تبريد -6

كه  روغن كمپرسوري.  ، نشان مي دهد كه مبرد در حال نشست كردن است آلوده شدن روغن در سيستم

، از آن قسمت چرخه كه نشت گاز دارد خارج مي شود و محل نشسـت را روغـن    با مبرد تركيب مي شود

، براي متوقف كردن نشت گاز به آچاركشـي اجـزا يـا     شد ااگر در سيستم روغن آلوده پيد.  آلود مي سازد

 . تعويض قطعات اقدام مي كنيم

از جمله نقاطي هستند كه اغلب روغن آنها را آلوده مي ،  اتصاالت واشر بندي كمپرسور و اتصاالت لوله ها

 .  نظارت و بازرسي اين مكانها بسيار مهم مي باشد. كند

 صداي ناميزان در نزديكي فن -7

اگر صداي غيـر عـادي شـنيده    .  ، متوسط و سرعت باال قرار دهيد يكي از حالتهاي ضعيفر موتور فن را د

اگر شيئي خارجي در فن گير كنـد، سـر و   .  ور فن را تعويض كردبايد موت  شد يا دوران موتور معيوب شد،

،  بنابراين قبل از روشن كردن موتور فـن .  صداي زيادي توليد مي كند و سيستم فن  را معيوب مي سازد

 .بايد داخل فولي فن را بازديد كنيد تا از نبودن شي خارجي مطمئن شويد

 ايبررسي مقدار مبرد از داخل چشمي شيشه -8

 . توان بررسي نموداخل چشمي سه حالت را مياز د

، مبرد به صورت كف كرده مشاهده شود و حبابهاي ريز بسيار زيـاد دائـم در    در صورتيكه زير چشمي -1

 . باشد، به معني كم بودن شارژ گاز مي حال عبور باشند
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 مسدود ياكثيف بودن فيلتر هوا -5

ظرفيت هواي عبـوري را كـاهش مـي دهـد كـه در نتيجـه آن مقـدار          ، ثيففيلتر هواي مسدود يا ك

 .  ، فيلتر كثيف را بايد تميز يا تعويض نمود بنابراين.  سرمايش پايين ترمي آيد

 به روغن آلوده شدن اتصاالت سيستم تبريد -6

كه  روغن كمپرسوري.  ، نشان مي دهد كه مبرد در حال نشست كردن است آلوده شدن روغن در سيستم

، از آن قسمت چرخه كه نشت گاز دارد خارج مي شود و محل نشسـت را روغـن    با مبرد تركيب مي شود

، براي متوقف كردن نشت گاز به آچاركشـي اجـزا يـا     شد ااگر در سيستم روغن آلوده پيد.  آلود مي سازد

 . تعويض قطعات اقدام مي كنيم

از جمله نقاطي هستند كه اغلب روغن آنها را آلوده مي ،  اتصاالت واشر بندي كمپرسور و اتصاالت لوله ها

 .  نظارت و بازرسي اين مكانها بسيار مهم مي باشد. كند

 صداي ناميزان در نزديكي فن -7

اگر صداي غيـر عـادي شـنيده    .  ، متوسط و سرعت باال قرار دهيد يكي از حالتهاي ضعيفر موتور فن را د

اگر شيئي خارجي در فن گير كنـد، سـر و   .  ور فن را تعويض كردبايد موت  شد يا دوران موتور معيوب شد،

،  بنابراين قبل از روشن كردن موتور فـن .  صداي زيادي توليد مي كند و سيستم فن  را معيوب مي سازد

 .بايد داخل فولي فن را بازديد كنيد تا از نبودن شي خارجي مطمئن شويد

 ايبررسي مقدار مبرد از داخل چشمي شيشه -8

 . توان بررسي نموداخل چشمي سه حالت را مياز د

، مبرد به صورت كف كرده مشاهده شود و حبابهاي ريز بسيار زيـاد دائـم در    در صورتيكه زير چشمي -1

 . باشد، به معني كم بودن شارژ گاز مي حال عبور باشند
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معنـي زيـاد بـودن    ، بـه   در صورتيكه پس از روشن كردن كولر هيچ گونه حبابي از چشمي عبور نكند -2

 . باشد كه در اينصورت الزم است مقدار گاز داخل مدار را كاهش دادشارژ گاز كولر مي

در صورتيكه هنگام روشن كردن كولر مقداري حباب عبور كند و سـپس بـه حالـت عـادي در      و نهايتا -3

 . باشدبيايد به معني كافي بودن شارژ گاز مي

 

 نشتي مبرد -9

 هنگامي كه گاز شروع به نشت مي كند.  آيدبندي پيش ميي قابل توجه واشر آباين حالت به دليل كثيف

ها توسط روغن آلوده مي شوند، براي جلوگيري از بندي مناسبي به كار برد و زماني كه پيچبايد واشر آب  ،

بنـد آن را  ، بايد واشرهاي آب اگر اين عيب در اتصاالت رؤيت شود.  نشت گاز مبرد بايد آنها را محكم كرد

 . گاهي اوقات مبرد از قسمت هاي شكسته شده يا ترك برداشته نيز نشت مي كند.  تعويض كرد

، حال عيوب مربوط بـه سيسـتم    عيوب ياد شده مربوط به سيستم تراكم يا كمپرسور در چرخه تبريد بود

 . كالچ مغناطيسي را مورد بررسي قرار مي دهيم

 يعيوب مربوط به سيستم كالچ مغناطيس

 عدم وجود كشش در سيستم كالچ مغناطيسي

گاهي .  ، يعني در سيم پيچ كوئل قطعي مشاهده شود، بايد آن را تعويض كرد اگر سيم كشي سالم نباشد

قطعـي در سـيم كشـي يـا     تواند ميپس از روشن كردن كليد كولر نيز كمپرسور كالچ نمي كند كه علت 

 .  خرابي فيوز است

، گاهي به دليل كم بودن ولتاژ باطري يا چرب شدن صفحه كالچ يـا اتصـال    در سيستم كالچ مغناطيسي

 .  كالچ در هنگام چرخش در مي رود  ، كوتاه كوئل
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ايـن  . ي شير سرد نيست و اختالف دمايي بين ورودي و خروجـي تشـخيص داده نمـي شـود    گاهي خروج

يـا   )آوردگازي كه ديافراگم را به حركـت در      مـي  ( ر گرماحالت مي تواند ناشي از نشتي گاز لوله حسگ

بخـش هـاي قبـل در        همانطور كـه در . كم بودن ميزان مبرد يا باز بودن بيش از حد شير انبساط باشد

، باز ماندن شير انبساط به دليل خرابي فنر و بسته شدن شـير بـه دليـل     مورد شير انبساط توضيح داديم

 .  يافراگم خواهد بود كه در هر دو مورد بايد شير عوض شودخارج شدن گاز پشت د

سرد بودن يا يخ زدگي در ورودي شير، از ديگر مشكالتي است كه مي تواند بـه علـت انسـداد در مخـزن     

 .  ذخيره و خشك كن پديد آيد

 صداهاي غير عادي و ناميزان

 .  هاي زير توليد مي شودغير عادي از قسمتصداي 

 .  ها و معيوب بودن سيلندر يا شافت كمپرسور استناشي از خرابي ياتاقان: كمپرسور. الف

 . درگيري دائمي با پولي كه ممكن است به دليل كم بودن مقدار فيلر باشد : كالچ مغناطيسي. ب

 .  احتماال به طور نا مناسب سفت شده است:  لنگپولي ميل. ج

در خودروهاي .  افتدنها در خودروي آردي يا روآ ميكه اين اتفاق ت احتماال شل است:  تسمه متحرك. ت

 . شود، به طور خودكار تسمه سفت مي206و سمند و پارس و  405گروه 

 .اندها به صورت نا مناسب نصب يا سفت شدهها و بستتكيه گاه:  ها و لوله هاي الستيكيرابط. ث

ه اين مسئله به دليل خرابي شير انبساط شود كگاهي صداي زوزه از شير انبساط شنيده مي:  شير انبساط

دليل اين صدا بسته شدن شير است كه گاهي با كاهش فشار گاز به طور موقت اين صدا از بين .  باشدمي

 . رودمي

بـه كنتـرل   در اين مبحث با عيوب مربـوط  .  ه شده است، آوردHVAC در ادامه عيب يابي قطعات برقي 

در ايـن نـوع كنتـرل    شايان ذكر اسـت  .  آشنا خواهيم شد) ه دارندسرعت 4كليد فن (سلكتوري  پنل هاي
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 عيوب مربوط به شير انبساط
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و ديگري مربوط به مقاومت كليد فن و  A/Cها سه عدد رله اضافه شده است كه يكي مربوط به كليد  پنل

 . باشدمي CETديگري مربوط به بخش 

براي سه سرعت  مقاومت 3، مدول فن نيز حذف شده است و در عوض از  ضمنا در اين نوع كنترل پنل ها

لذا در صـورتي كـه ايـن    .  فن استفاده شده است و براي انتخاب سرعت چهارم مقاومتي در سر راه نيست

در .  كند و تنهـا دور چهـارم عملكـرد دارد   ، سه سرعت كليد فن كار نمي خراب شود) Resistor(مقاوت 

 . صفحات بعد عيوب مربوطه را عنوان خواهيم كرد
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  الگوريتم عيب يابي

 

دور آن بـا خـط   ( ، در صـورتيكه رلـه اول سـمت راسـت     همانطور كه در شكل نشان داده شده اسـت 

 . نور دارد اما كارآيي نخواهد داشت AC، كليد  معيوب باشد) ده استكشيده ش

 . شودهمينطور سوكت سبز رنگ پشت كنترل پنل نيز باعث اين عيب مي

 . در صفحه بعد، رله ها توضيح داده شده اند

 

 كنترل پنل A/Cعمل نكردن  كليد 
 

 عوامل

 

 ساير مشاهدات

 

 

 روش اصالحي
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 روش اصالحي
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.  ها اضافه شده است نشان داده شده است و معرفي شده است Hvacدر باال رله هايي كه در اين نوع 

در صورت خرابي ايـن  .  مي باشد كه در صفحه قبل عيب آن بررسي شد A/Cرله اول مربوط به كليد 

 .  كارآيي نخواهد داشت A/C، كليد  رله

رله وسط مربوط به كمپرسور مي باشد كه در صورت روشن نشدن كمپرسور، اين رله نيز بايد بررسي 

 . شود

ارد فقط در خودروي پژو پارس كه داراي كنترل پنل از نـوع  ها درله آخر كه رنگ متفاوتي با بقيه رله

معموال خرابي دور فن و عدم عملكرد فن در .  باشد قرار دارد و مربوط به دور فن مي باشدكشويي مي

 . سرعتهاي مختلف به خاطر اين رله مي باشد
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 R/Fعدم عملكرد كليد 

كليد بازوبسته شدن (

 )دريچه هواي تازه
 

 عوامل

 

 ساير مشاهدات

 

 

 روش اصالحي
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 )Fan Speed(عدم عملكرد كليد تنظيم سرعت فن 

 عوامل

 در آمدن سوكت سفيد رنگ پشت كنترل پنل

 عملكرد نخواهد داشت 3و 2و  1كه در اينصورت دور  مقاومتمعيوب بودن 

 ساير مشاهدات

 كليد فن سالم است

 روش اصالحي

 شناسايي، اصالح و يا تعويض قطعه معيوب

 

 

 

 

 

 

 سيستم تهويه مطبوع   
 

 ، سمند و پارس 405خودروي پژو 

83 

 )Fan Speed(عدم عملكرد كليد تنظيم سرعت فن 

 عوامل

 4در اينصـورت در پـژو پـارس دور     .باشـد اي ميمشخص شده در شكل كه به رنگ نقرهمعيوب بودن رله 

 اشتعملكرد نخواهد د

 معيوب بودن موتور فن

 معيوب بودن دسته سيم

 ساير مشاهدات

 كليد فن سالم است

 مشاهده شدن نور كليد فن

 روش اصالحي

 شناسايي، اصالح و يا تعويض قطعه معيوب
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 )Thermistor(عدم عملكرد سنسور اواپراتور 

 عوامل

 CETدر آمدن سوكت ترميستر يا 

 HVACمعيوب بودن رله 

 CETمعيوب بودن 

 روش اصالحي

 ، اصالح و يا تعويض قطعه معيوب شناسايي

 

 

 

 Thermistorعدم عملكرد صحيح سنسور اواپراتور يا 
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 نتايج بررسي

 يخ زدگي اواپراتور

 قطع نكردن كالچ كمپرسور در زمان پايين بودن بيش از حد دماي لوله مكش

 ساير مشاهدات

 وش بودن كولرخروج بيش از حد آب از اواپراتور در زمان خام

 خنك كنندگي اوليه مناسب و كاهش تدريجي ميزان خنك كنندگي

 عوامل

 اشكال در عملكرد ترميستر

 تنظيم نبودن فاصله بين ترميستر و اواپراتور

 روش اصالحي

 تنظيم كردن فاصله بين سنسور اواپراتور و اواپراتور
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 عدم عملكرد فن موتور 

 عوامل

 در آمدن سوكت موتور فن

 را مشاهده خواهيم كرد 3و  2و  1كه در اينصورت عدم عملكرد دور ) Resistor(وب بودن مقاومت معي

 فن خواهد شد 4معيوب بودن رله كه در خودرو پژو پارس اين مسئله باعث عدم عملكرد دور 

 معيوب بودن دسته سيم

با هم جا به جـا   3و  2جدا شدن اتصال سوكت از فن موتور به عنوان مثال در اين حالت ممكن است دور 

 شوند

 معيوب بودن كليد كنترل دور فن

 ساير مشاهدات

 موتور فن سالم است

 روش اصالحي

 تعويض قطعه معيوب
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 سروصدا در فن موتور

 عوامل

 صداي فن و يا وجود مواد زائد و اشياي خارجي

 ساير مشاهدات 

 سرو صدا در داخل كابين از اطراف فن اواپراتور

 روش اصالحي

 يض قطعه معيوبتعو

 

 

 عدم عملكرد موتور باز و بسته كردن دريچه هواي تازه
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 سروصدا در فن موتور

 عوامل

 صداي فن و يا وجود مواد زائد و اشياي خارجي

 ساير مشاهدات 

 سرو صدا در داخل كابين از اطراف فن اواپراتور

 روش اصالحي

 يض قطعه معيوبتعو

 

 

 عدم عملكرد موتور باز و بسته كردن دريچه هواي تازه
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 عوامل

 در آمدن سوكت موتور بازو بسته كردن دريچه هواي تازه

 Motor Actuatorمعيوب بودن موتور 

 معيوب بودن دسته سيم

 ساير مشاهدات

 عدم ورود هواي تازه به كابين خودرو

 روش اصالحي

 ويض قطعه معيوبشناسايي، اصالح و يا تع
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 بعد از برخورد با داشبور خودرو HVACشكستن قطعات بدنه 

 

 خم شدن و لهيدگي كابل كنترل بعد از برخورد با داشبور خودرو
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 بعد از برخورد با داشبور خودرو HVACشكستن قطعات بدنه 

 

 خم شدن و لهيدگي كابل كنترل بعد از برخورد با داشبور خودرو
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 مشكل برخورد دريچه ها با ساير قطعات

 

 

 

 

كرده ، دريچه هاي ورودي هوا با ساير قطعات برخورد HVAC ديده مي شود هنگام جا زدن بخش  بعضاً

 .  و باعث آسيب ديدن آنها مي شود كه هنگام استفاده به درستي باز يا بسته نمي شوند

، ممكن است سيم ها در مسير خود به درستب جـاي نگيرنـد    همانطور كه در شكلهاي باال ديده مي شود

اسـت  كه اين مسئله از باز و بسته شدن دريچه هاي تهويه و بخاري جلوگيري خواهد كرد و حتي ممكـن  

 . باعث شكستن اهرم ها شود
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 عيوب تهويه مطبوع 

 

 . در ادامه عيوبي كه ممكن است در مدار كولر و كاركرد كولر به وجود بيايد را بررسي مي كنيم

 : اين عيب ها شامل فهرست زير مي باشد كه تك تك بررسي خواهند شد

 : كه شامل عدم خنك كنندگي مناسب سيستم -1

 يستمشارژ بيش از حد س 

 گرفتگي فين كندانسور 

 معيوب بودن فن كندانسور 

 نشتي گاز كولر 

 شارژ كم گاز كولر 

 اشكال در عملكرد كمپرسور 

 معيوب بودن رطوبت گير 

 سرو صدا -2

 گرم كردن موتور -3

 بوي نامطبوع -4

 كالچ نكردن كمپرسور -5
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 عيوب تهويه مطبوع 

 

 . در ادامه عيوبي كه ممكن است در مدار كولر و كاركرد كولر به وجود بيايد را بررسي مي كنيم

 : اين عيب ها شامل فهرست زير مي باشد كه تك تك بررسي خواهند شد

 : كه شامل عدم خنك كنندگي مناسب سيستم -1

 يستمشارژ بيش از حد س 

 گرفتگي فين كندانسور 

 معيوب بودن فن كندانسور 

 نشتي گاز كولر 

 شارژ كم گاز كولر 

 اشكال در عملكرد كمپرسور 

 معيوب بودن رطوبت گير 

 سرو صدا -2

 گرم كردن موتور -3

 بوي نامطبوع -4

 كالچ نكردن كمپرسور -5
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 عدم خنك كنندگي مناسب سيستم:  عيب

 )بار 18بيش از (احيه فشار باال، زياد است فشار در ن:  وضعيت فشار در سيستم

 ثانيه بعد از خاموش كردن كولر همچنان واضح مي باشد 2دريچه نمايش حتي : نتايج بررسي

 شارژ بيش از حد: عوامل

 شارژ مناسب سيستم:  روش اصالحي

 

 
 يشجريان گاز خنك كننده از دريچه نما
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 عدم خنك كنندگي مناسب سيستم:  عيب

 )بار 18بيش از (  زياد استفشار در ناحيه فشار باال:  وضعيت فشار در سيستم

 فين كندانسور بسته شده است:  نتايج بررسي

 كافي نبودن جريان هوا براي كندانسور:  ساير مشاهدات

 تميزكردن فينهاي كندانسور:  روش اصالحي

 

 
 روش اصالح و تميز كردن فينهاي كندانسور
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 عدم خنك كنندگي مناسب سيستم:  عيب

 )بار 18بيش از (  زياد استفشار در ناحيه فشار باال:  وضعيت فشار در سيستم

 فين كندانسور بسته شده است:  نتايج بررسي

 كافي نبودن جريان هوا براي كندانسور:  ساير مشاهدات

 تميزكردن فينهاي كندانسور:  روش اصالحي

 

 
 روش اصالح و تميز كردن فينهاي كندانسور
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 عدم خنك كنندگي مناسب سيستم:  عيب

 )بار 18حدود ( فشار در ناحيه فشار باال زياد است:  وضعيت فشار در سيستم

 كافي نبودن جريان هوا براي كندانسور:  نتايج بررسي

 جريان هواي كم از فن:  ساير مشاهدات

 اشكال در عملكرد فن:  عوامل

 تعويض فن:  روش اصالحي

 بار، كليد سه كاره دور تند فن كندانسور را فعال مي كند 18در فشار باالي 

 عدم خنك كنندگي مناسب سيستم:  عيب

ناحيه فشار باال كمتر از ( استكم  و ناحيه فشار پايين، فشار در ناحيه فشار باال:  سيستم وضعيت فشار در

 ) بار 3بار و ناحيه فشار پايين كمتر از  13

 وجود حباب در زمان روشن شدن كولر و واضح نشدن آن در دريچه نمايش:  نتايج بررسي

 شارژ كم سيستم:  عوامل

 شارژ مناسب سيستم:  روش اصالحي

 

 عدم خنك كنندگي مناسب سيستم: عيب 
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  )بار 13كمتر از ( استكم  ،فشار در ناحيه فشار باال:  وضعيت فشار در سيستم

 ) بار 3كمتر از (فشار در ناحيه فشار پايين ، كم است 

 روغن كمپرسور روي اتصاالت و اجزا مدار، مشاهده مي شود: نتايج بررسي

 ش مشاهده مي شودحباب از دريچه نماي: ساير مشاهدات

  خشك بودن اورينگ ها ، شل بودن لوله ها و اجزا: عوامل

 آيدشود و فشار داخل مدار كولر پايين مياين مسئله باعث بروز نشتي مي

 بستن مناسب اتصاالت و يا تعويض قطعات: روش اصالحي
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  )بار 13كمتر از ( استكم  ،فشار در ناحيه فشار باال:  وضعيت فشار در سيستم

 ) بار 3كمتر از (فشار در ناحيه فشار پايين ، كم است 

 روغن كمپرسور روي اتصاالت و اجزا مدار، مشاهده مي شود: نتايج بررسي

 ش مشاهده مي شودحباب از دريچه نماي: ساير مشاهدات

  خشك بودن اورينگ ها ، شل بودن لوله ها و اجزا: عوامل

 آيدشود و فشار داخل مدار كولر پايين مياين مسئله باعث بروز نشتي مي

 بستن مناسب اتصاالت و يا تعويض قطعات: روش اصالحي
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 عدم خنك كنندگي مناسب سيستم:  عيب

 )بار 13كمتر از ( استكم  ،يه فشار باالفشار در ناح:  وضعيت فشار در سيستم

 ) بار 4بيش از (فشار در ناحيه فشار پايين ، زياد است    

 ، بالفاصله بعد از خاموش شدن كمپرسور يكسان شدن فشار در هر دو ناحيه:  ساير مشاهدات

 اشكال در عملكرد كمپرسور:  عوامل

 تعويض كمپرسور:  روش اصالحي
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 كنندگي مناسب سيستم عدم خنك:  عيب

 جريان هواي مناسب:  ساير مشاهدات

 يخ زدگي شير انبساط:  نتايج بررسي

 وجود آب در سيستم:  عوامل

 تعويض خشك كن و شارژ مناسب گاز بعد از و كيوم كردن سيستم:  روش اصالحي

 

 

 )پژو روآ و آردي(شل بودن تسمه واترپمپ : گرم كردن موتور

 گرم كردن موتور:  عيب

 از ناحيه موتور:  مكان عيب

 قطعات مربوط به سيستم خنك كننده  مشكل دارد :  ساير مشاهدات

 شل بودن تسمه واترپمپ:  نتايج بررسي

 تنظيم كشش تسمه و يا تعويض آن:  روش اصالحي
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 كنندگي مناسب سيستم عدم خنك:  عيب

 جريان هواي مناسب:  ساير مشاهدات

 يخ زدگي شير انبساط:  نتايج بررسي

 وجود آب در سيستم:  عوامل

 تعويض خشك كن و شارژ مناسب گاز بعد از و كيوم كردن سيستم:  روش اصالحي

 

 

 )پژو روآ و آردي(شل بودن تسمه واترپمپ : گرم كردن موتور

 گرم كردن موتور:  عيب

 از ناحيه موتور:  مكان عيب

 قطعات مربوط به سيستم خنك كننده  مشكل دارد :  ساير مشاهدات

 شل بودن تسمه واترپمپ:  نتايج بررسي

 تنظيم كشش تسمه و يا تعويض آن:  روش اصالحي
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 صداي ناهنجار به دليل شل بودن تسمه كمپرسور:  عيب

 )در پژو روآ و آردي(

 ناحيه موتور:  مكان عيب

 در زمان عملكرد كمپرسور سروصدا ايجاد مي شود :  ر مشاهداتساي

 صداي ناهنجار به دليل شل بودن تسمه كمپرسور:  عوامل

 سفت كردن تسمه كمپرسور به اندازه استاندارد :  روش اصالحي
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 اشكال در قطعات مربوط به رادياتور:  گرم كردن موتور

 گرم كردن موتور:  عيب

 ه موتوراز ناحي:  مكان عيب

 قطعات مربوط به رادياتور مشكل دارد :  ساير مشاهدات

 :  عوامل

 داخل رادياتور كثيف شده است -1

 درپوش رادياتور فرسوده شده است -2

 كم بودن آب رادياتور -3

 معيوب بودن واترپمپ -4

 پايين بودن دور فن رادياتور -5

 چك و يا تعويض قطعات معيوب:  روش اصالحي
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 اشكال در قطعات مربوط به رادياتور:  گرم كردن موتور

 گرم كردن موتور:  عيب

 ه موتوراز ناحي:  مكان عيب

 قطعات مربوط به رادياتور مشكل دارد :  ساير مشاهدات

 :  عوامل

 داخل رادياتور كثيف شده است -1

 درپوش رادياتور فرسوده شده است -2

 كم بودن آب رادياتور -3

 معيوب بودن واترپمپ -4

 پايين بودن دور فن رادياتور -5

 چك و يا تعويض قطعات معيوب:  روش اصالحي
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 بوي نامطبوع:  عيب

 اواپراتور يا فيلتر هوا:  بمكان عي

 در داخل اواپراتور …جمع شدن دود سيگار، گرد و غبار و :  عوامل

 تميز كردن اواپراتور يا تعويض فيلتر:  روش اصالحي
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 درگير نشدن كالچ كمپرسور و كار نكردن فن:  عيب

 )سوختگي و يا نسوختن آن(چك كردن شرايط فيوز :  چك اوليه

 تاه سيم كالچ كمپرسور و يا موتور فن به منبع تغذيه اتصال كو:  عوامل

 ...اي و يا يا سوييچ سه مرحله سوختگي فيوز : نتايج بررسي

 يا قطعه معيوب تعويض فيوز:  روش اصالحي

 

 

Rooki 
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 )سوختگي و يا نسوختن آن(چك كردن شرايط فيوز :  چك اوليه

 تاه سيم كالچ كمپرسور و يا موتور فن به منبع تغذيه اتصال كو:  عوامل

 ...اي و يا يا سوييچ سه مرحله سوختگي فيوز : نتايج بررسي

 يا قطعه معيوب تعويض فيوز:  روش اصالحي

 

 

Rooki 

كار نكردن فن درگير نشدن كالچ كمپرسور :  عيب
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 درگير نشدن كالچ كمپرسور:  عيب

 با اتصال مستقيم سيم كالچ كمپرسور به منبع تغذيه كالچ درگير مي شود:  چك اوليه

 معيوب بودن كليد سه كاره :  عوامل

 تعويض قطعات معيوب:  روش اصالحي

 

 

 

قطعات ديگر به صورت عادي كار (درگير نشدن كالچ كمپرسور :  عيب

 )مي كند

 با اتصال مستقيم سيم كالچ كمپرسور به باطري كالچ درگير مي شود:  چك اوليه

 C/Aچك كردن عملكرد كليد :  نتايج بررسي

 )CCU(تعويض قطعات معيوب :  روش اصالحي
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 )قطعات ديگر به صورت عادي كار مي كند(درگير نشدن كالچ كمپرسور :  عيب

 با اتصال مستقيم سيم كالچ كمپرسور به باطري كالچ درگير مي شود:  چك اوليه

 چك كردن رله كمپرسور:  نتايج بررسي

 ، باز بودن مدار بسته كولر صفر بودن ولتاژ:  عوامل

 

 

 

Rooki 
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قطعات ديگر به صورت عادي كار (درگير نشدن كالچ كمپرسور :  يبع

 )مي كند

 با اتصال مستقيم سيم كالچ كمپرسور به باطري كالچ درگير مي شود:  چك اوليه

 C/Aچك كردن عملكرد كليد :  نتايج بررسي

 )CCU(تعويض قطعات معيوب :  روش اصالحي

 

  

 

 لرزش كالچ كمپرسور:  عيب

 ازه گيري ولتاژ درگيري كالچاند:  چك اوليه

 )باشدولت مي 5/7حداقل ولتاژ درگيري كالچ (ولتاژ درگيري كالچ از مقدار آن كمتر است :  عوامل

 تعويض قطعات معيوب:  روش اصالحي
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 كار نكردن فن كندانسور:  عيب

 با اتصال مستقيم فن كندانسوربه باطري فن كندانسور كار نمي كند:  چك اوليه

 معيوب بودن فن كندانسور:  سينتايج برر

 تعويض موتور فن:  روش اصالحي

 

 لرزش كالچ كمپرسور:  عيب

 چك كردن فاصله هوايي پولي كمپرسور و صفحه كالچ:  چك اوليه

 )ميليمتر 8/0الي  4/0(فاصله هوايي بزرگتر از حد استاندارد مي باشد :  عوامل

 لي كمپرسورتنظيم فاصله هوايي صفحه كالچ با پو:  روش اصالحي
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 در مورد كار با دستگاه عيب ياب مختصري

، بايد توجه داشت كه تنها خودروهايي كه سيستم كولر  PPSبراي عيب يابي سيستم كولر توسط دستگاه 

ضـمنا نمـي   . بـه بـاال   3تيپ  206اتوماتيك دارند را مي توان از اين طريق عيب يابي كرد مانند خودروي 

تنهـا مـي تـوان صـحت     . ياب نمي توان به طور كامل سيستم را عيب يابي كـرد توان توسط دستگاه عيب 

 .  بخشي از عملگرها را چك كرد

منوهاي مربوط به سيستم كولر در زير آورده شده است كه براي رسيدن به اين منوها مي توان از قسمت 

شـكل زيـر را   در سمت چپ مسير رسيدن به منوي نشـان داده شـده در   .  سمت چپ شكل استفاده كرد

ميتوان ديد و با دنبال كردن آن مسير در دستگاه عيب ياب، موارد ذكر شده در ادامه را مـي تـوان مـورد    

 . بررسي قرار داد
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منو نشـان داده خواهـد    2 ، كه درشكل باال نشان داده شده است AirConditionبا كليك كردن بر روي 

بـا كليـك بـر    . مي باشد Parameter Measurementsو منوي ديگر  Actuator Testمنوي اول . شد

در منويي كه در شكل زير نشان داده شده است، مـي  . به منوي زير خواهيد رسيد Actuator Testروي 

توانيد عملگرها را تست كنيد به عنوان مثال از سالم بودن موتور تهويه كه وظيفه باز يا بسته بودن دريچه 

به همين ترتيب موتور هر كدام از دريچه هـا را مـي   . طمينان حاصل كردتهويه را به عهده دارد مي توان ا

يا بسته بودن آنها را مشاهده كرد به عنوان مثال مي توان توسط دستگاه دريچه هـا  توان تست كرده و باز 

در صـورت كـالچ كـردن    .  را باز يا بسته كرد و حتي به سر بوبين برق فرستاد تـا كمپرسـور كـالچ كنـد    

 . تا كمپرسور مطمئن شد ECUي توان از سالم بودن مسير كمپرسور، م

 

منوي ديگر خواهيم رسـيد   3، به Parameter Measurementsدر صورت كليك كردن بر روي منوي 

 . كه مي توانيم حالت روشن يا خاموش بودن آن عملگر را بر روي صفحه ببينيم
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و با كليك كردن بـر روي عنـوان   . خواهيم رسيد، به شكل زير  در صورت كليك كردن بر روي عنوان اول

 . دوم به شكل بعد خواهيم رسيد

همانطور كه در شكل آخـر ديـده   .  توسط عنوان سوم مي توانيم كليد هاي روي كنترل پانل را چك كنيم

 Active، آن كليد خـاص   ، با فشار دادن هر كدام از كليد هاي روي كنترل پانل، در اين قسمت مي شود

 . توسط اين روش مي توانيم از سالم بودن كليدها اطمينان حاصل كنيم.  مي شود
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