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  سیستم تهویه مطبوع
  توجهات

  A/Cتوجهات در مورد سیستم  
  توجه

کمپرسور و یا قطعات، مطمئن شوید که مواد یا قطعات با سیستم سوار شده روي خودروي در زمان تعویض مبرد، روغن 
  مورد نظر متناسب باشد در غیر اینصورت باعث ایجاد نشتی مبرد و یا خسارت به قطعات و ایجاد خطا در سیستم خواهد شد.

  A/Cتوجهات اولیه در مورد تعمیر سرویس سیستم 

  و روغن مخصوص کمپرسور )HFC-134a )R-134aبررسی مبرد 

  اخطار
  موارد زیر را در زمان کار با مبرد انجام دهید در غیر اینصورت خطر بروز کوري و سرمازدگی شدید وجود دارد

از برخورد مبرد (گاز کولر) با پوست و چشم بپرهیزید و در حتما از دستکش و عینک مخصوص این کار استفاده نمایید. در  -
 چشم با مبرد حتما به توجهات پزشکی انجام شود.صورت تماس پوست یا 

 محل نگهداري مبرد بایستی دور از آتش باشد همچنین دماي زیاد نیز ممکن است باعث بروز آتش شود.  -

درجه فارنهایت قرار ندهید چرا که خطر انفجار وجود  95درجه سانتیگراد یا  35هرگز مخزن مبرد را تحت دماي بیش از   -
 دارد.

 ي کار با مبرد حتما در محیطی که تهویه مناسب در آن موجود است استفاده نمایید.برا -

  

  احتیاط
  از برخورد مبرد با فلزات براق جلوگیري نمایید. مبرد با رطوبت روي سطوح ترکیب شده و روي سطح فلزات لکه میگذارد.

 

  نکته

  گاز کولر را در هواي آزاد تخلیه ننمایید -
به کمپرسور خیلی سریع با رطوبت ترکیب می شود لذا باید مراقب بود همواره قطعات داخلی روغن مخصوص مربوط  -

سیستم را که آغشته به روغن کمپرسور نیز می باشند در مجاورت هواي آزاد و رطوبت قرار نگیرند. در زمانیکه هر قسمت را باز 
  ده کنید تا هوا وارد سیستم و لوله ها نشود.می کنید الزم است در دو سر لوله ها از درپوش هاي پالستیکی استفا

در صورتیکه لوله اي را تعویض می کنید الزم است با توجه به آن لوله به اندازه کافی روغن به سیستم اضافه نمایید چرا  -
که همراه آن لوله مقداري روغن از سیستم خارج شده است. در بخشهاي بعدي مشخص خواهیم کرد که براي تعویض هر 

  مت چه مقدار روغن الزم است افزوده شود.قس
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  کار با قطعات سیکل کولر و ابزار
  احتیاط

  ه را قبل از نصب کامال تخلیه نمایید در اینصورت هیچ گونه آب یا رطوبت به قطعات کولر اثر نخواهد گذاشت.لول

  

  نکته

 آغشته کنید.در زمان اتصال لوله ها، محل اتصال و اورینگ ها را با مقداري روغن کمپرسور  •
 هر گاه شیلنگها، لوله ها و یا قطعات را جدا می کنید، اورینگ ها را با اورینگ هاي جدید تعویض کنید •

  عیب یابیبخش توجهات مربوط به 
  :نکته

زمانیکه خودرو زیر سقف قرار می گیرد و در محل بدون نور خورشید باشد، چراغ داخل آن باید روشن شود که این به خاطر 
چشمک می زند حتی اگر سنسور نور خورشید در حالت  DTCسنسور نور خورشید موجود در آن می باشد، در غیر اینصورت، 

  عادي باشد.

 ماي استفاده از ابزار اسکن را مطالعه نمایید. قبل از استفاده از ابزار اسکن، راهن •
 ذخیره می گردد. DTCدر حافظه یونیت کولر به عنوان سابقه  DTCبعد از عیب یابی،  •
 ها را بعد از اتمام عیب یابی باید پاك کنید. DTCبه یاد داشته باشید که تمامی  •
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  شرح کلی

  )HAVCسیستم تهویه مطبوع ( توضیح در مورد
) یونیت کنترل کولر به طور اتوماتیک دماي بخش راننده و سرنشین را auto A/Cتهویه مطبوع اتوماتیک (در سیستم 

تنظیم و همچنین سرعت وزش باد در ورودي و خروجی ها را کنترل می کند. به محض اینکه سرنشین یا راننده دماي مورد 
رار دهد، مدول کنترل کولر دماي هواي داخل، خارج و نور عالقه خود را تنظیم کرده و سیستم را روي خودکار (اتوماتیک) ق

آفتاب سمت راننده و سرنشین را اندازه گیري می کند. این موارد را توسط سنسور دمایی که در داخل و خارج از خودرو دارد 
کند. ضمنا این  انجام می دهد همچنین براي مقدار نور خورشید از سنسوري که در سمت راننده و سرنشین دارد استفاده می

زمانیکه بررسی کرده و کنترل می کند.  ECTسیستم اتوماتیک دماي مایع خنک کننده موتور را نیز با استفاده از سنسور 
  باشد، دماي انتخاب شده در سمت راننده به سمت سرنشین نیز اعمال می شود.  OFFدر حالت  DUALکلید 

  رو را در تمام لحظات در دماي مشخص شده ثابت نگاه می دارددماي داخل خود ،کنترل کولر یونیتدر این روش، 

  )HAVCتوضیح در مورد کنترل سیستم تهویه مطبوع (
از هر بخش کنترلی به یونیت کولر ارسال می شود. جهت بررسی بیشتر شبکه  CANاطالعات زیر از طریق سیستم ارتباطی 

CAN  رجوع کنید. "توضیح در مورد سیستم ارتباطی"به بخش  
 دماي مایع خنک کننده موتور •
 سرعت موتور •
 فشار گاز کولر •
 سرعت خودرو •
 دماي هواي بیرون •
 دماي اواپراتور •
 حالت کالچ کمپرسور (بدین معنا که آیا کالچ در گیر است یا خیر) •

(سنسور دماي آب  ECMدرخواست روشن یا خاموش شدن کمپرسور را به سنسور  یونیت کولر بر اساس اطالعات باال،
  ارسال می کند.  CANموتور) از طریق شبکه 

BCM  این سیگنال را به  روي شیشه،نیز براي از بین بردن بخارECM  از طریق شبکهCAN  ارسال کرده و رله کمپرسور
بخش  کولر را روشن یا خاموش کرده تا کولر روشن یا خاموش شود. براي اطالعات بیشتردر مورد ارتباط سیگنالها به

  دیاگرامهاي خروجی/ورودي بخش کنترل الکترونیکی  کولر مراجعه کنید.

  )HAVCعملکرد بخش تهویه مطبوع ( 
  کنترل دما

را در سمت راننده و سرنشین با استفاده از اطالعات دریافتی از  خروجی هاي هوایونیت کولر دماي مورد نیاز در قسمت 
سنسور دماي داخل، سنسور دماي بیرون از خودرو، سنسور خورشید در سمت راننده و سرنشین و دمایی را که مسافر و راننده 

براي رسیدن به دماي  نیز توسط یونیت کولر از طریق پانل انتخاب کرده اند کنترل می نماید. همچنین عملگر کنترل دما
  خواسته شده توسط سرنشین و راننده کنترل می شود.
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  کنترل سرعت فن بخاري
با توجه به دماي خواسته شده توسط سرنشین یا راننده و دیگر اطالعات دریافتی از دیگر سنسورها مانند سنسور دماي 

ه کرده و آن را کنترل می نماید. با توجه به اختالفی بیرون و داخل و نور خورشید، یونیت کولر دور مناسب براي فن را محاسب
  که سرعت فن در حال حاضر دارد با نتیجه محاسبات بدست آمده، یونیت کولر سرعت فن را به سرعت الزمه می رساند.

  جریان هواي خروجیکنترل 
کنترل کرده و توسط عملگرها یونیت کنترل با توجه به اطالعات دریافتی از بخشهاي مختلف، جهت خروجی هاي هوا را نیز 

  آن ها را در جهت و موقعیت مناسب براي خنک شدن یکنواخت هواي داخل اتاق کنترل می کند.

  کنترل موقعیت ورودي هوا
یونیت کولر از طریق سیگنالهاي دریافتی از پانل کنترل کولر، سنسور دماي هواي خروجی و سنسور دماي هواي داخلی، 

  رل می کند. عملگر ورودي هوا را کنت

  توضیح در مورد بخش خنک کن فرعی
در این زیر بخش (مجموع کندانسور و خشک کن)، داخل کندانسور به دو بخش میعان کننده و خنک کننده تقسیم شده 

مبرد به دو صورت بخار و مایع موجود بوده و از یکدیگر  است و خشک کن بین این دو بخش قرار گرفته است. در خشک کن
موجود در کندانسور فرستاده می شود. این  )subcoolerخنک کن فرعی (شند. تنها مایع مبرد از خشک کن به جدا می با

  مایع مبرد به اندازه کافی توسط بخش زیر کولر (ساب کولر) خنک می شود.
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  ECMدر بخش  A/Cتوضیح در مورد عملکرد سیستم 
رله کمپرسور و رله فن  ECMاطالع می دهد،  ECMروشن شدن کولر را به  CANوقتی یونیت کنترل کولر توسط شبکه 

  کندانسور (رادیاتور) را کنترل می کند. 
  ارسال می شود.  BCMاز طریق  ECMسیگنال روشن شدن کولر از یونیت کولر به 

  مراجعه کنید تشریح شبکه ارتباطیبه بخش  CANبراي اطالعات بیشتر در مورد شبکه 

  OBDرد سیستم توضیح در مو
  یونیت کولر عیوب به وجود آمده که در بخشهاي زیر رخ می دهند را شناسایی می کند.

 سنسور دماي داخل کابین •
 سنسور نور خورشید •
 CANخطوط ارتباطی  •
 LINخطوط ارتباطی  •
 خطوط ارتباطی سري •
 عملگر کنترل دماي سمت راننده •
 عملگر کنترل دماي سمت سرنشین •
 عملگر کنترل جریان هوا •
 عملگر کنترل ورودي هوا •
 A/Cپانل کنترل  •
 یونیت کولر •

در حافظه  DTC) شروع به چشمک زدن کرده و AUTO )1عالمت زمانیکه این عیوب توسط یونیت کولر شناسایی شوند، 
  چک می شود. DTCتوسط تستر  DTCیونیت ذخیره می شود. در زمان عیب یابی، 

  
  CANتوضیح در مورد سیستم ارتباطی 
با دیگر بخشها ارتباط برقرار می کند. براي اطالعات بیشتر به بخش تشریح  CANسیستم تهویه مطبوع از طریق شبکه 

  سیستم ارتباطی رجوع کنید.
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  دیاگرامهاي شماتیک و مسیر یابی

  دیاگرام جریان هواي تهویه

  
کانال پا براي سرنشینان 

  عقب
کانال سمت   .9  بخار گیر .13

  پا
دریچه تهویه   .5

  کناري
1.  

10 هواي جلو پا .14 دریچه تهویه کناري
. 

دریچه 
 تهویه عقب

 .2 بخار گیر کناري .6

تهویه هواي   
 وسط

11
. 

گرم کن شیشه  .7 کانال عقب
 جلو

3. 

تهویه هوا   
 عقب

12
. 

دریچه تهویه  .8 گرم کن
 مرکزي

4. 
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  موقعیت مدهاي مختلف موجود و شرایط توزیع هوا

  نکته
  مقادیر داخل پرانتز درصد جریانی را نشان می دهند که در صورت بسته بودن دریچه هاي تهویه کناري ایجاد می شود. 

  
  توزیع هوا از قسمت جلو به قسمت عقب
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  دیاگرام خروجی/ورودي بخش کنترل یونیت کولر
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  )HVACمدار دیاگرام سیستم کنترل کولر (
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کناري عملگر دماي کنترل  .41 دیود کولر
 سرنشین

 4WD [A]مدل  .19

 2WD [B]مدل  .20 عملگر دماي کنترل کناري راننده .42 موتور فن

 * : LHDمدل  .21 عملگر کنترل جریان هوا .43 ر فنوکنترلر موت

مه گیر عقب (گرم کن 
 آینه)

عملگر کنترل جریان هواي  .44
 ورودي

 **   RHDمدل  .22

J/B 45. ECM 23. 1 یونیت کولر . 

 .A/C Auto   2پانل  .24 سنسور فشار گاز کولر .BACK” 46“فیوز 

“IG2 SIG” 3 چراغ چشمک زن .25 فن رادیاتور 1رله شماره  .47 فیوز. 

“DOME” 26 فن رادیاتور 2رله شماره  .48 فیوز. CPU 4. 

“RR DEF” کلید تنظیم دماي سمت  .27 فن رادیاتور 3رله شماره  .49 فیوز
 راننده

5. 

موتور فن اصلی خنک کن  .50  مه گیر عقب رله
 رادیاتور

کلید تنظیم دماي سمت  .28
 سرنشین

6. 

“MRR HTR” موتور فن غیر اصلی خنک کن  .51 فیوز
 رادیاتور

 .A/C  7کلید  .29

 .8 کلید دریچه هواي ورودي .30 رله کمپرسور .52 رله موتور فن

“BLW” کلید  .31 کمپرسور .53 فیوزAuto 9.  

“RDTR” جلو آمپر .54 فیوز )Combination 
meter( 

 .10 کلید زیاد کردن سرعت فن .32

“RDTR 2” یونیت کنترل  .55 فیوزESP  33. 11 کلید کم کردن سرعت فن. 

“A/C” 56 فیوز. DLC 34.  کلیدMODE  براي جریان
  هوا

12. 

 .13 کلید گرم کن .4WD   35یونیت کنترل .57 به سمت باطري

 .14 کلید گرم کن عقب .BCM 58. BCM 36به سمت 

 .OFF  15کلید  .37 سنسور دماي هواي بیرون .59 رله گرم کن آینه
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 .DUAL 16کلید  .38 سنسور دماي اواپراتور .60 به سمت آینه بغل

 .17 سنسور نور خورشید .39 مدار تغذیه .61 

 62. LIN  40. 18 سنسور دماي داخل کابین. 
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  مختلفموقعیت بخشهاي 

  جایابی بخشهاي اصلی سیستم کولر
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  پیچ نگهدارنده کمپرسور
 

اورینگ روغن   .13
  .7 مخصوص کمپرسور

یونیت سیستم 
 تهویه

1 . 

12 N·m (1.2 kgf-m, 9.0 lbf-ft) 
 

 .2 شلنگ مکش .8 درپوش فیلتر

10 N·m (1.0 kgf-m, 7.5 lbf-ft) 
 

 .3 شلنگ تخلیه  .9 واشر

10.8 N·m (1.1 kgf-m, 8.0 lbf-ft) 
 

 .4 کمپرسور کولر .10 لوله مایع

 استفاده مجدد ممنوع
: 

مجموعه  .11 سنسور فشار گاز کولر
 کندانسور

5. 

مواد رطوبت  .12 لوله مکش   
 گیر

6. 
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 جایابی بخشهاي الکترونیکی سیستم کولر
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:[A] سنسور نور خورشید .15  یونیت کنترل کولر .7  موتور قسمت جلو  
:[B] پانل  .8  موتور قسمت داخل اتاقA/C 16. ECM 

  رله کمپرسور .17  سنسور دماي اواپراتور  .9  سنسور فشار گاز کولر . 1
  کمپرسور .18  کنترلر موتور فن .10  سنسور دماي هواي بیرون .2
  کندانسور  .19  موتور فن .11  عملگر کنترل جریان هوا .3
عملگر کنترل دماي سمت  .4

  راننده
12. BCM 20.  یونیت کولر  

    عملگر کنترل دماي سمت سرنشین .13  رله موتور فن .5
  عملگر کنترل هواي ورودي .14  سنسور دماي داخل کابین .6

  روندها و اطالعات عیب یابی
  بررسی کارآیی سیستم کولر

 بررسی کنید که خودرو و شرایط محیطی به صورت زیر باشند. )1
 خودرو در محیط مسقف باشد •
 درجه سانتیگراد باشد 35تا  25بین  دماي محیط •
 درصد باشد 70تا  30رطوبت نسبی بین  •
 در محیط باد وجود نداشته باشد •
 در شرایط عادي باشد HAVCسیستم  •
 موتور فن در شرایط عادي باشد •
 هیچ گونه هوا از داکتهاي هوا وارد نشود. •
 فینهاي کندانسور تمیز باشند. •
 گردو غبار یا کثیفی نداشته باشد.فیلتر هواي کولر گرفتگی ناشی از  •
 ولت داشته باشد (باطري در شرایط خوب باشد) 11ولتاژ باطري بیش از  •
 فن رادیاتور به طور نرمال کار کند. •

 ) گیج منیفولد به طور کامل بسته باشند.2) و شیر فشار پایین (1اطمینان یابید شیر فشار باال ( )2
) متصل 6) را به شیر فشار پایین (4)  و شیلنگ فشار پایین(5باال روي خودرو ()  را به شیر فشار 3شیلنگ فشار باال ( )3

 نمایید.
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  موتور را روشن کنید تا گرم شود. )4
کولر را روشن کرده و سرعت فن را روي حالت ماکزیمم قرار دهید. و دماي سمت راننده و سرنشین را روي خنک ترین  )5

دریچه هاي ار دهید و حالت سوییچ چرخش هوا را انتخاب کرده و قر VENTرا روي حالت  MODEحالت قرار دهید.. 
 کنار وسط و عقب را باز بگذارید. (اطمینان یابید که کمپرسور و فن خنک کن رادیاتور کار می کنند)

 دقیقه صبر کنید تا سیستم کولر به حالت پایدار برسد.  10 )6
 تمامی دربها را باز کرده و کاپوت را نیز باال بزنید. )7
) را نزدیک ورودي 2میلیمتري دریچه مرکزي تهویه قرارداده و دماسنج تر مخزن( 20) را در 1سنج خشک مخزن (دما )8

 قرار دهید. HVACمجموعه 
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  بخش سایه دار در منحنی قرار می گیرد یا خیر هر دو فشار باال و پایین را بررسی کرده و ببینید در محدوده )9
 به بخش عیب یابی براي فشارهاي غیر عادي رجوع کنیددر صورت وجود هر گونه عدم تطابق 

  :نکته

محیط تغییر می کند بنابراین، بعد از دیدن فشار ها براي اینکه ببینید نرمال هستند یا  دمايفشار ثبت شده روي گیج با 
 خیر از منحنی داده شده استفاده نمایید.

 باشد منحنی ها و اعداد زیر توسط گیج باید خوانده شود. درجه سانتیگراد 30به عنوان مثال در شرایطی که دماي محیط 

 
  فشار

1300 – 1580 kPa (13.2 – 16.1 kgf/cm2) ) فشار قسمت پر فشار گیجHI( 

261 – 382 kPa (2.7 – 3.9 kgf/cm2)   فشار گیج ( کمفشار قسمتLO( 
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 [A]: فشار بخش پر فشار [C]: دما در خروجی دریچه مرکزي E: رطوبت

 [B]: فشار بخش کم فشار [D]: دماي محیط  

 

با استفاده از منحنی رابطه بین دماي پورت ورودي و دماي پورت خروجی را مقایسه کنید. در صورتیکه دما نزدیک  )10
درجه سانتیگراد باشد، نقطه  1/20درجه سانتیگراد باشد و هواي خروجی از دریچه تهویه  HVAC 30هواي ورودي به 

تالقی آنها در محدوده قابل قبولی خواهد بود که در منحنی نشان داده شده است. در این حالت بازده سرما خوب بوده و 
  در شرایط قابل قبولی می باشد.
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  عیب یابی مربوط به فشار غیر طبیعی
  :کتهن

درجه سانتیگراد محیط اندازه  30مقادیر فشار در بخش فشار باال و فشار پایین که در جدول زیر آورده شده اند در دماي 
گیري شده اند. و همانطور که می دانید این فشارها کامال به دماي محیط بستگی دارند. به همین دلیل دو مرحله زیر را قبل از 

  شروع انجام دهید.
را اندازه گیري کرده و با استفاده از آن مقدار عدد نرمالی را از منحنی داده شده در بخش قبل، مرحله دماي محیط  .1

 بخوانید. 9

 آن مقدار را در فشار نرمال در جدول زیر قرار دهید. .2

  شرایط
 HIپر فشار  LOکم فشار   جزئیات  )Kgf/cm2) (psiگیج منیفولد (  اصالح  علت احتمالی

261 – 382 
(2.7 – 3.9) 

(37.8 – 55.4)  

1300 – 1580 
(13.2 – 16.1) 

(188 – 229) 
  -  -  شرایط معمولی

  فشار منفی

500 – 600 
(5.1 – 6.1) 

(72.5 – 87.0) 

بخش فشار پایین فشار منفی می 
خواند و بخش پر فشار نیز تا حد 

امکان فشار پایین را نشان می 
دهد. وجود شبنم اطراف لوله اي 

کندانسور به سمت شیر که از 
  انبساط می رود

ذرات گرد و غبار یا 
قطرات آب داخل 

شیر انبساط یخ زده و 
مانع عبور جریان 
  مبرد می شوند

  تعویض شیر انبساط
تعویض مجموعه 

  کندانسور
  تعویض گاز کولر

  معمولی 
261 – 382 
(2.7 – 3.9) 

(37.8 – 55.4) 
↑ ↓  

  غیر نرمال: فشار منفی

  معمولی:
1300 – 1580 

(13.2 – 16.1) 
(188 – 229) 

↑ ↓  
  غیر طبیعی:

700 – 1000 
(7.1 – 10.2) 
(102 – 145  

در زمان عملکرد کولر، بخش کم 
فشار بعضی وقتها فشار منفی و 

بعضی وقتی ها فشار نرمال نشان 
می دهد. همچنین بخش پرفشار 
نیز مرتبا بین فشار معمول و غیر 

  معمول نوسان دارد

دلیل شیر انبساط به 
وجود رطوبت یخ 
زدگی داشته و به 
طور موقت مسیر 
  مبرد را می بندد.

شیر انبساط را 
  تعویض کنید.

مجموعه کندانسور را 
  تعویض کنید.

تعویض گاز کولر با 
  گاز جدید

50 – 150 
(0.5 – 1.5) 

(7.25 – 21.8)  700 – 1000 
(7.1 – 10.2) 
(102 – 145  

هر دو بخش کم فشار و پر فشار 
  کمی را نشان می دهند.مقادیر 

  هواي خروجی کمی سرد است.

کافی نبودن مبرد در 
سیستم  (نشتی در 

  سیستم

با استفاده از نشت 
یاب، نشتی را بیابید و 
در صورت نیاز تعمیر 

انجام دهید. سپس 
گاز کولر را به اندازه 

  شارژ نمایید و 

400 – 600 
(4.1 – 6.1) 

(58.0 – 87.0) 

فشار در قسمت کم فشار باالست. 
  فشار در قسمت پر فشار کم است. 

که کولر را هر دو فشار در زمانی 

نشتی داخلی در 
  کمپرسور

کمپرسور را بررسی 
کنید و در صورتیکه 
الزم است تعویض یا 
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  تعمیر انجام دهید.  خاموش می کنیم برابر می شوند.

400 – 450 
(4.1 – 4.6) 

(58.0 – 65.3) 
2000 – 2500 

(20.4 – 25.5) 
(290 – 363) 

  فشار در هر دو قسمت باالست

گاز کولر زیاد می 
  مقدار گاز را کم کنید  باشد

ایراد در خنک شدن 
  مجموعه کندانسور

کندانسور را تمیز 
  کنید

ایراد درعملکرد فن 
  کندانسور

بررسی و تعمیر فن 
  کندانسور

  فشار در هر دو قسمت باالست
فشار پایین به اندازه لوله سمت 

  کافی سرد نیست

وجود هوا در سیستم 
(عدم وکیوم کردن 

مناسب هوا از 
  سیستم)

  تعویض کندانسور
مقدار روغن کمپرسور 
را نیز بررسی کنید و 
از عدم وجود آلودگی 

در روغن اطمینان 
  یابید.

سیستم را وکیوم 
کرده و با گاز کولر 
  جدید شارژ نمایید.

450 – 550 
(4.6 – 5.6) 

(65.3 – 79.8) 

  فشار در هر دو قسمت باالست
مقدار زیادي شبنم و برفک روي 

  لوله فشار پایین

 ایراد در شیر انبساط
جریان مبرد به طور 

کامل تنظیم نمی 
  باشد

شیر انبساط را 
  تعویض کنید

  عیب یابی سیستم از روي نشانه ها
  عمل مورد نیاز  علت احتمالی  شرایط

  نداردموتور فن عملکرد 

فیوز مربوطه را بررسی کنید و سپس بررسی کنید که   سوختگی فیوز
  با زمین اتصال کوتاه نشده باشد.

  بررسی رله موتور فن  ایراد در رله موتور فن
  بررسی کنترلر موتور فن  ایراد در کنترلر موتور فن

  موتور فن را بررسی کنید  ایراد در موتور فن
  تعمیر وایرینگ  بدنهایراد در سیم کشی و سیم 
 یونیت کنترل کولر  ایراد در یونیت کنترل کولر

  ماده خارجی را بیرون آورید  وجود ماده خارجی

  کولر سرد نمی کند
  (کولر کار نمیکند)

  سیستم را وکیوم کرده و مجدد شارژ نمایید.  کولر گاز ندارد
کوتاه فیوزهاي مربوطه را بررسی کنید و سپس اتصال   سوختن فیوز

  را به بدنه بررسی کنید.
  سنسور مربوطه را بررسی کنید  ایراد در سنسور اواپراتور
  بررسی مربوطه را بررسی کنید  ایراد در سنسور فشار

  تعمیر وایرینگ  ایراد در وایرینگ و سیم کشی بدنه
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  را بررسی کنید ECTسنسور    ECTایراد در سنسور 
  ECMبررسی  ECMایراد در 

  بررسی مدول کنترل کولر  ایراد در مدول کنترل کولر
  بررسی کالچ  ایراد در کالچ کولر

  تعویض تسمه یا قطعه و در صورت نیاز تسمه سفت کن  شل شدگی یا شکستگی قطعات تسمه
  بررسی کمپرسور  ایراد در کمپرسور

  بررسی رله کمپرسور  ایراد در رله کمپرسور
  تعویض پانل  کولرایراد در پانل اتوماتیک 

 BCMبررسی  BCMایراد در 

  کولر سرد نمی کند
(موتور فن عملکرد 

  ندارد)

بررسی فیوز مربوطه و سپس بررسی احتمال اتصال   فیوز سوخته
  کوتاه به بدنه

  بررسی کنترلر موتور فن  ایراد در کنترلر موتور فن
  بررسی یونیت کولر  ایراد در یونیت کولر

  تعمیر وایرینگ  کشی و سیم بدنهایراد در سیم 
  بررسی موتور فن  ایراد در موتور فن

  بررسی رله  ایراد در رله موتور فن

باد سرد بیرون نمی آید 
  یا باد سرد کم است

  بررسی مقدار گاز کولر  زیاد بودن یا کافی بودن گاز کولر
  بررسی کندانسور  گرفتگی کندانسور

  بررسی اواپراتور و سنسور دماي آن  گرفتگی یا یخ زدگی اواپراتور
  بررسی سنسور فشار  ایراد در سنسور فشار 

  بررسی سنسور دماي اواپراتور  ایراد در سنسور اواپراتور
 ECMبررسی   ECMایراد در 
 BCMبررسی   BCMایراد در 

  بررسی شیر انبساط  ایراد در شیرانبساط
  بررسی رطوبت گیر  گرفتگی در رطوبت گیر

شدگی یا شکستگی قطعات تسمه  شل
  کمپرسور

  تعویض تسمه یا تسمه سفت کن در صورت نیاز

  بررسی مگنت کالچ  ایراد در کالچ  
  بررسی کمپرسور  ایراد در کمپرسور

  تعویض رطوبت گیر و وکیوم و شارژ گاز  وجود هوا در سیستم کولر
  تعمیر وایرینگ  نشتی هوا از مجموعه تهویه یا داکت هوا

 HVACبررسی مجموعه   ایراد در بخاري و سیستم تهویه
  تعویض پانل  ایراد در پانل اتوماتیک

 HVACبررسی مدول کنترل   ایراد در مدول کنترل تهویه
  بررسی عملگر کنترل دما  ایراد در عملگر کنترل دما

  تعمیر وایرینگ  ایراد در وایرینگ و سیم کشی بدنه

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  تهویه مطبوع :فصل عنوان

23  

 
  کولر صداي غیر عادي از کمپرسور

  عمل مورد نیاز  علت احتمالی  شرایط
در زمانی که کمپرسور کار میکند صداي 

ناهنجاري از کمپرسور به طور مداوم شنیده 
  می شود و متناسب با دور موتور می باشد.

  تعویض کمپرسور  وجود لقی ناقص در محل چرخش

در دور موتور مشخصی صدایی شنیده می 
  می باشد. شود که نا متناسب با حرکت موتور

ایراد در شل بودن تسمه یا خرابی 
  بخشهاي متحرك در کمپرسور

  تعویض تسمه یا تسمه سفت کن

شل شدن پیچهاي نگهدارنده 
  کمپرسور

  سفت کردن مجدد پیچها

در دورهاي پایین موتور صداي بلند تغ تغ 
  شنیده می شود

شل شدن پیچ صفحه کالچ 
  کمپرسور

  سفت کردن مجدد پیچ صفحه کالچ
تعویض کمپرسور در صورتیکه به مدت 

  طوالنی در این حالت کار کرده باشد.
  شنیده شدن صداي غیر نرمال از کالچ 

  عمل مورد نیاز  علت احتمالی  شرایط
صداي تغ تغ در زمانیکه کولر کار نمی کند 

  شنیده می شود
خورده شدن یا صدمه دیدن 

  یاتاقانها
  تعویض مجموعه کالچ

کار کردن کمپرسور به صداي ضربه زدن در 
  گوش می رسد.

ایراد در کالچ (شل بودن بیش از 
  حد)

  تنظیم لقی کالچ

  تعویض مجموعه صفحه کالچ  خورده شدن صفحه کالچ
نشت کردن روغن کمپرسور از آب 

بند شافت و آلوده کردن صفحه 
  کالچ

  تعویض مجموعه کمپرسور

  لوله هاصداي غیر عادي از 
  مورد نیاز عمل  علت احتمالی  شرایط

نصب مجدد بست لوله ها یا اضافه   ایراد در گیره (بست) هاي لوله ها  شنیده شدن صداي ممتد از داخل خودرو
  کردن تعداد آنها

صدایی که به طور مرتب از 
  تغییرات فشار ایجاد می شود 

نصب یک صدا خفه کن روي لوله ها یا 
  تغییر طول و موقعیت لوله

 
  مجموعه کندانسورصداي غیر عادي از 
  عمل مورد نیاز  علت احتمالی  شرایط

تشدید صدا از مجموعه بدنه و   لرزش قابل مالحظه در مجموعه کندانسور
  براکت کندانسور

نصب صدا خفه کن بین براکت و 
  مجموعه کندانسور
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  صداي غیر عادي از اواپراتور
  عمل مورد نیاز  علت احتمالی  شرایط

با توجه به ترکیب دماي داخل و   اواپراتورشنیده شدن صداي سوت از 
خارج، دور موتور و فشار مبرد، گاز 
کولر از شیر انبساط خارج شده و 

در شرایط خاصی ایجاد صدا سوت 
  میکند

کم کردن مقداري از گاز ممکن است 
  این صدا را از بین ببرد

شیر انبساط را بازرسی کنید و در 
  صورت وجود ایراد آن را تعویض کنید.

  موتور فنصداي غیر عادي از 
 عمل مورد نیاز علت احتمالی شرایط

موتور فن به نسبت سرعت آن، صداي جیر 
 جیر می کند

بخش خوردگی یا خرابی در 
 گرداننده آن

 تعویض موتور فن

احتمال رفتن برگ یا حسم   صداي لرزش یا وزوز از موتور فن
  خارجی در موتور فن وجود دارد

  موتور فن جدا کنیدجسم خارجی را از 

  بررسی یونیت کنترل کولر و مدار آن
  می توان یونیت و مدار آن را چک کرد. با استفاده از اندازه گیري ولتاژ در وایرینگ کانکتور یونیت کولر

  احتیاط
 نکنید.یونیت کولر خودش را نمی تواند چک کند. هرگز ولتمتر را به یونیت کولري که کانکتور آن قطع می باشد متصل 

  بررسی ولتاژ و سیگنال
 یونیت کنترل سیستم تهویه را جدا کنید )1
 در هر خروجی ولتاژ را بررسی کنید. )2

  :نکته

ولت یا بیشتر در زمانیکه سوییچ روي حالت  11از آنجایی که ولتاژ ترمینالها از باطري می آیند الزم است در هر ترمینال  -
  روشن باشد مشاهده شود. 

) با ولتمتر قابل اندازه گیري به طور صحیح نمی باشند چرا که آنها سیگنالهاي 1*مدارهاي ستاره دار (ولتاژ معمولی  -
  مثبت می باشند آنها را با اسیلوسکوپ اندازه گیري کنید.

ا وقتی دماي کنترلی در کمترین دم) مقادیر مرجع متناظر با حاالت زیر می باشند. 2ولتاژ معمولی مدارهاي ستاره دار (* -
قرار داشته  RECتنظیم می شود. عملگر کنترل هواي ورودي روي حالت  VENTتنظیم می شود،  جریان هوا روي موقعیت 

  ولت می باشد 12و ولتاژ باطري تقریبا 
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[A]:  کانکتور یونیت کنترل کولر (View: [a]) 

 

 شرایط ولتاژ نرمال رنگ سیم مدار خروجی

G20-1 

سیگنال سنسور نور خورشید سمت 
 )LHDسرنشین (مدل 

PNK/GRN 

  تقریبا 
 . 0.3 V 

میلیمتري باالي سنسور  100از فاصله 
وات را به آن  100نور آفتاب یک المپ 

 می تابانیم

سیگنال سنسور نور خورشید سمت 
  )RHDراننده (مدل 

 

  تقریبا
. 0 V 

 با اعمال سایه روي سنسور نور خورشید

G20-2 

سیگنال سنسور نور خورشید سمت 
  )LHDراننده (مدل 

 PNK 

  تقریبا
. 0.3 V 

میلیمتري باالي سنسور  100از فاصله 
وات را به آن  100نور آفتاب یک المپ 

 می تابانیم

سیگنال سنسور نور خورشید سمت 
 )RHDسرنشین (مدل 

  تقریبا
. 0 V 

 با اعمال سایه روي سنسور نور خورشید

G20-3  دماي هواي داخلیسنسور LT GRN/RED 

  تقریبا
. 2.4 V 

 ONسوییچ روي حالت 
 درجه سانتیگراد 25دماي درون خودرو 

  تقریبا
. 3.8 V 

 ONسوییچ روي حالت 
 درجه سانتیگراد 0دماي درون خودرو 

G20-4 

سیگنال سنسور موقعیت عملگر 
کنترل دماي سمت سرنشین (مدل 

LHD( 
BLU/RED 

  تقریبا
. 4.5 V 

سلکتور دماي سمت سرنشین روي 
 .”MAX COOL“حالت 

  تقریبا
. 0.6 V 

سلکتور دماي سمت سرنشین روي 
 .”MAX HOT“حالت 

سیگنال سنسور موقعیت عملگر 
کنترل دماي سمت راننده (مدل 

RHD( 

  تقریبا
. 4.5 V 

سلکتور دماي سمت راننده روي حالت 
“MAX COOL”. 

  تقریبا
. 0.6 V 

سلکتور دماي سمت راننده روي حالت 
“MAX HOT”. 
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G20-5 

سیگنال سنسور موقعیت عملگر 
کنترل دماي سمت راننده (مدل 

LHD( 

GRY/RED 

  تقریبا
. 4.5 V 

سلکتور دماي سمت راننده روي حالت 
“MAX COOL”. 

  تقریبا
. 0.6 V 

سلکتور دماي سمت راننده روي حالت 
“MAX HOT”. 

سیگنال سنسور موقعیت عملگر 
کنترل دماي سمت سرنشین (مدل 

RHD( 

  تقریبا
. 4.5 V 

سلکتور دماي سمت سرنشین روي 
 .”MAX COOL“حالت 

  تقریبا
. 0.6 V 

سلکتور دماي سمت سرنشین روي 
 .”MAX HOT“حالت 

G20-6 
سیگنال سنسور موقعیت عملگر 

 GRN/RED کنترل جریان هوا

  تقریبا
. 4.5 V 

 VENTروي حالت  MODEسوییچ 

  تقریبا
. 0.6 V 

 ONروي حالت  DEFROSTکلید 

G20-7 
سیگنال سنسور موقعیت عملگر 

 YEL/RED کنترل دریچه تهویه (گردش هوا)

  تقریبا
. 3.9 V 

کلید دریچه تهویه ورودي روي حالت 
REC 

  تقریبا
. 1.1 V 

کلید دریچه تهویه ورودي روي حالت 
FRE 

G20-8 — — — — 

G20-9 
ولتی براي موقعیت  5خروجی 

  تقریبا RED/WHT سنسور عملگرها
. 5 V 

 ONمغزي سوییچ روي حالت 

G20-10 — — — — 
G20-11 بدنه براي سنسورها BLK/RED 0 – 1 V  بدون تغییر و ثابت 

G20-12 منبع تغذیه BRN/YEL 10 – 14 V  مغزي سوییچ روي حالتON 

G20-13  (پشتیبان)منبع تغذیه دوم WHT/RED 10 – 14 V  بدون تغییر و ثابت 

G20-14 بدنه براي یونیت کولر BLK 0 – 1 V  بدون تغییر و ثابت 

G20-15 
ولتی براي براي سنسور  5خروجی 

  تقریبا PNK/BLU نور خورشید
. 5 V 

 ONمغزي سوییچ روي حالت 
 

G20-16 — — — — 
G20-17 ارتباطی  1*سیگنالLIN RED/GRN  رجوع شود به سیگنال ارتباطاتLIN 

G20-18 بدنه براي سنسور دماي هواي داخل  LT GRN/BLK 0 – 1 V Constantly. 

G20-19  خط ارتباطیCAN *1)HIGH( RED  رجوع شود به سیگنال ارتباطاتCAN 
G20-20 — — — — 

G20-21 
عملگر کنترل دماي سمت سرنشین 

)COOL) مدل (LHD( BLU 
10 – 14 V 

عملگر کنترل دماي سمت سرنشین از 
تغییر  COOLبه حالت  HOTحالت 
 می کند

0 – 1 V شرایطی غیر از شرایط باال 
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عملگر کنترل دماي سمت راننده 
)COOL) مدل (RHD( 

10 – 14 V 
عملگر کنترل دماي سمت راننده از 

تغییر  COOLبه حالت  HOTحالت 
 می کند

0 – 1 V  شرایط باالشرایطی غیر از 

G20-22 

عملگر کنترل دماي سمت سرنشین 
)HOT) مدل (LHD( 

BLU/BLK 

10 – 14 V 
عملگر کنترل دماي سمت سرنشین از 

تغییر  HOTبه حالت  COOLحالت 
 می کند

0 – 1 V شرایطی غیر از شرایط باال 

عملگر کنترل دماي سمت راننده 
)HOT) مدل (RHD( 

10 – 14 V 
عملگر کنترل دماي سمت راننده از 

تغییر  HOTبه حالت  COOLحالت 
 می کند

0 – 1 V شرایطی غیر از شرایط باال 

G20-23  عملگر کنترل جریان هوا(VENT) GRN/BLK 
10 – 14 V 

به  DEFعملگر جریان هوا از حالت 
 تغییر می کند VENTحالت 

0 – 1 V شرایطی غیر از شرایط باال 

G20-24  عملگر کنترل جریان هوا(DEF) GRN 
10 – 14 V 

به  VENTعملگر جریان هوا از حالت 
 تغییر می کند DEFحالت 

0 – 1 V شرایطی غیر از شرایط باال 

G20-25 

عملگر کنترل دماي سمت راننده 
)COOL) مدل (LHD( 

GRY 

10 – 14 V 
عملگر کنترل دماي سمت راننده از 

تغییر  COOLبه حالت  HOTحالت 
 می کند

0 – 1 V شرایطی غیر از شرایط باال 

عملگر کنترل دماي سمت سرنشین 
)COOL) مدل (RHD( 

10 – 14 V 
عملگر کنترل دماي سمت سرنشین از 

تغییر  COOLبه حالت  HOTحالت 
 می کند

0 – 1 V شرایطی غیر از شرایط باال 

G20-26 

عملگر کنترل دماي سمت راننده 
)HOT () مدلLHD( 

GRY/BLK 

10 – 14 V 
عملگر کنترل دماي سمت راننده از 

تغییر  HOTبه حالت  COOLحالت 
 می کند

0 – 1 V شرایطی غیر از شرایط باال 

عملگر کنترل دماي سمت سرنشین 
)HOT) مدل (RHD( 10 – 14 V 

عملگر کنترل دماي سمت سرنشین از 
تغییر  HOTبه حالت  COOLحالت 
 می کند
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0 – 1 V شرایطی غیر از شرایط باال 

G20-27  عملگر کنترل دریچه هوا
(FRESH AIR) 

YEL 
10 – 14 V 

عملگر کنترل جریان ورودي ازحالت 
REC  به حالتFRE تغییر می کند 

0 – 1 V شرایطی غیر از شرایط باال 

G20-28  عملگر کنترل دریچه هوا
(RECIRCULATION AIR) 

YEL/BLK 
10 – 14 V 

عملگر کنترل جریان ورودي ازحالت 
FRE  به حالتREC تغییر می کند 

0 – 1 V شرایطی غیر از شرایط باال 

G20-29  2*سیگنال کنترل کنترلر موتور فن PPL/GRN 

0 – 1 V  سرعت فن روي حالتOFF. 

  تقریبا
. 2.5 V 

  7تا  1سرعت فن بین سرعت 

  تقریبا
. 8.3 V 

 8سرعت فن روي سرعت 

G20-30  2*کنترلر موتور فن  BRN 

10 – 14 V  سرعت فن روي حالتOFF. 

  تقریبا
. 8.5 V 

 1سرعت فن روي سرعت 

  تقریبا
. 7.5 V 

 2سرعت فن روي سرعت 

  تقریبا
. 6.5 V 

 3سرعت فن روي سرعت 

  تقریبا
. 5.5 V 

 4سرعت فن روي سرعت 

  تقریبا
. 4.5 V 

 5سرعت فن روي سرعت 

  تقریبا
. 3.5 V 

 6سرعت فن روي سرعت 

  تقریبا
. 2.0 V 

 7سرعت فن روي سرعت 

Approx. 
0.9 V  8سرعت فن روي سرعت 

G20-31 — — — — 
G20-32 — — — — 
G20-33 — — — — 

G20-34 
سیگنال سوییچ شیشه گرم کن 

 WHT/GRN عقب
0 – 1 V  شیشه گرم کن عقب حالتOFF 

10 – 14 V  شیشه گرم کن عقب حالتON 

G20-35 — — — — 
G20-36 — — — — 
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G20-37 — — — — 
G20-38 — — — — 
G20-39  خط ارتباطیCAN *1)LOW( WHT  رجوع شود به سیگنال ارتباطاتCAN 
G20-40 — — — — 

  منبع شکل موج
  نمایشگر اسیلوسکوپ

 اسیلوسکوپ ایجاد شده استشکل نشان داده شده در زیر شکل موج معمولی است که توسط  •

 
 

VOLT/DIV  براي هر کانال [c]:  1شکل موج کانال [a]: 

TIME/DIV [d]: بدنه هر کانال [b]: 

 شکلهاي موج با مشخصات خودرو و شرایط اندازه گیري تغییر می کنند. •

 LINسیگنال ارتباطی 

 )LIN )1 سیگنال ارتباطی 

 شماره ترمینال  پروب  کانال

1  + G20-17 
– G20-14 
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  اندازه گیري شرط
  ONاستارت بدون کلید خودرو روي حالت  •

 
 CANسیگنال ارتباطی 

  CAN )1((High) سیگنال ارتباطی 

 شماره ترمینال  پروب  کانال

1  + G20-19 
– G20-14 

 

  CAN )2((High) سیگنال ارتباطی 

 شماره ترمینال  پروب  کانال

1  + G20-39 
– G20-14 

 

  گیريشرط  اندازه 
  ONاستارت بدون کلید خودرو روي حالت  •
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 ECMبررسی سیستم کولر در 

  بررسی کنید. ECMولتاژ مربوط به سیستم کولر را در ترمینالهاي 

  بررسی سیستم تهویه
  خیر  بله  عمل الزم  مرحله

تحلیل شکایت مشتري را   به مرحله دو بروید  آیا تحلیل شکایت مشتري انجام شده است  1
  انجام دهید

  بررسی چشمی انجام دهید  2
  آیا به ایرادي برخورد کردید؟

قسمت معیوب را تعمیر یا 
  تعویض کنید

  بروید 3به مرحله 

  را انجام دهید DTCبررسی   3
  آیا کد خطا موجود می باشد؟

  بروید 5به مرحله   بروید 4به مرحله 

  را انجام دهید DTCعیب یابی مربوط به   4
  انجام شد؟ایا این بررسی و تعمیر 

قطعه /قطعات معیوب را   بروید 7به مرحله 
  بررسی و تعمیر کنید.

  موارد دیگر را بررسی کنید  5
  هیچ گونه ایرادي یافت می شود؟

قطعه/قطعات معیوب را 
  تعویض یا تعمیر کنید

  بروید 6به مرحله 

با توجه به عیب یابی بر اساس نشانه ها، سیستم تهویه را   6
  بررسی و تعمیر تکمیل می شود؟ عیب یابی کنید. آیا

قطعات معیوب را بررسی و   بروید 7به مرحله 
  تعمیر کنید
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  تست نهایی را انجام دهید  7
یا مورد غیر طبیعی به  DTCآیا نشانه اي از ایراد در 

  چشم می خورد؟

سیستم تهویه مطبوع در   بروید 4به مرحله 
  شرایط خوبی کار می کند.

  تحلیل شکایت مشتري
  مشکل را همانطور که توسط مشتري توصیف می شود را(خرابی، شکایت) ثبت کنید. جزئیات

براي این منظور، از پرسشنامه مخصوص که به جمع آوري اطالعات الزم براي انالیز و عیب یابی صحیح کمک می کند 
  استفاده نمایید. 

  :نکته

 ه هر فروشگاه تغییر کنداین فرم، نمونه اي استاندارد می باشد. این فرم بایستی با توجه ب

  مثالی از پرسشنامه مشتري
 مشتري نام  : VIN مدل:  
        

 تاریخ صدور تاریخ ثبت: تاریخ به وجود آمدن ایراد:  کارکرد خودرو تا کنون

 AUTOکار نمی کند/ چشمک زدن عالمت  VFDشرایط مدول کنترل سیستم تهویه:  •
 نشان داده شده است غیر طبیعی است/ دیگر موارد VFDروي جزئیات نمایشگر که در 

 : از کمپرسور، از رادیاتور، موتور فن و ...صداي غیر طبیعی زمان گرفتن کولر •
 باد خنک بیرون نمی آید •
 باد گرم بیرون نمی آید •
 موتور فن رادیاتور کار نمی کند •
 کمپرسور کار نمیکند •
 موتور فن کار نمی کند. •

 نشانه هاي عیب

 تعداد دفعات وقوع عیب متناوب/بعضی وقتا/ ...................... دفعه در روز/ماه/ غیره

 زمانیکه خودرو در جا کار می کند و کمپرسور کار میکند (کولر روشن است) •
 مدتی بعد از اینکه کولر روشن می شود •
 وقتی دماي هواي بیرون باال می باشد •
 وتی دماي هواي بیرون پایین است •
 همواره عیب وجود دارد •

 شرایط وقع عیب

  هوا: صاف/ابري/بارانی/برفی/ غیره ...........................................
 دما: ................فارنهایت (.....................سانتیگراد)

 شرایط محیطی

 بررسی اول: کد نرمال/ کد عیب  (...........................) •
 دوم: کد نرمال/کد عیب (...........................)بررسی  •

DTC 

  بررسی چشمی
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  به عنوان مرحله اولیه حتما یک بررسی چشمی از مواردي که در کارکرد مناسب کولر نقش مهمی دارند داشته باشید.

  DTCبررسی 
  مراجعه کنید. DTCبه بخش 

  بررسی براي مشکلهاي متناوب
  ارد می شوند را بررسی کنید مانند دسته سیم، کانکتور و ...قطعاتی را که متناوبا مشکل د

  عیب یابی از راه نشانه ها در سیستم کولر
  قطعات مشکوك روي سیستم که مشکوك هستند را به عنوان مشکل احتمالی بررسی کنید.

  تایید نهایی تست
تایید کنید که نشانه هاي عیب از بین رفته و سیستم تهویه بدون عیب کار می کند. در صورتیکه مواردي که تعمیر شده اند 

  نیز پاك شوند. DTCربط دارند الزم است خطاهاي  DTCبه 

  بررسی چشمی
  به صورت چشمی موارد زیر را بررسی کنید.

 اصالح بررسی مورد
  نشتی مبرد و تغییر در مقدار رداننده کمپرسور مراجعه کنیدگبه بخش بررسی تجهیزات جانبی 

 قطع لوله یا شیلنگ کولر ، شل شدن یا خرابی
 شل شدن و خرابی  بخش گراننده کمرپرسور 
 کم شدن آب باطري و رسوب در اتصال باطري

 قطعی و سایش کانکتورهاي دسته سیمهاي الکتریکی
 سوختگی فیوزها

 خرابی و ایراد در نصب
 قطعاتی که می شود با بررسی چشمی چک شوند.دیگر 

  دیتاي ابزار اسکن
  مدول کنترل کولر

نشان داده شده در جدول زیر اطالعات استاندارد بوده و در حالت نرمال خودرو توسط ابزار اسکن که اطالعات  از آنجایی
تعمیرکار و کاربر قرار گیرد. حتی اگر مخصوص سوزوکی اندازه گیري شده است می توانند به عنوان مرجع خوبی در اختیار 

خودرو در شرایط مناسب کار کند باز شرایطی وجود دارد که اطالعات اندازه گیري شده در محدوده این اطالعات به خاطر 
مغایرت داشتن شرایط جاي نخواهد گرفت. لذا قضاوت اینکه خودرو در شرایط نامناسب قرار دارد تنها بر اساس داده ها قضاوت 

 ناسبی نمی باشد.م

  شرایط  شرایط عادي/مقادیر مرجع  داده ابزار اسکن

سلکتور سمت راننده روي ماکزیمم سرما   ماکزیمم سرما  سوییچ کنترل دما (راننده)
  تنظیم می باشد
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15 °C – 29 °C / 55 °F – 83 
°F or 18 °C – 32 °C / 61 °F 
– 89 °F 

هر گونه بر طبق سلکتور دماي سمت راننده 
مقدار مرجعی با موقعیت انتخاب شده 

  متناسب است

گرما ماکزیمم  
سلکتور سمت راننده روي ماکزیمم گرما 

  تنظیم می باشد

سوییچ کنترل دما 
  (سرنشین)

سلکتور سمت سرنشین روي ماکزیمم سرما   ماکزیمم سرما
  تنظیم می باشد

15 °C – 29 °C / 55 °F – 83 
°F or 18 °C – 32 °C / 61 °F 
– 89 °F 

بر طبق سلکتور دماي سمت سرنشین هر 
گونه مقدار مرجعی با موقعیت انتخاب شده 

  متناسب است

 ماکزیمم گرما
سلکتور سمت سرنشین روي ماکزیمم گرما 

  تنظیم می باشد

  موقعیت سوییچ کنترل

FACE  موقعیت سوییچ روي حالتVENT 

B/L 
موقعیت سوییچ روي حالت 

VENT+FOOT 
 FOOTموقعیت سوییچ روي حالت  پا
DE-FO FOOT+DEF موقعیت سوییچ 
DEF  سوییچDefrost  روي حالتON 
AUTO  سوییچAuto  روي حالتON 

  سوییچ کنترل فن

OFF  فن حالتOFF 

1st – 8th 
بر طبق سلکتور سرعت فن هر گونه مقدار 

  مرجعی با موقعیت انتخاب شده متناسب است
AUTO  سوییچAuto  روي حالتON 

  حالت دریچه تهویه
REC دریچه تهویه روي حالت گردش هوا  
FRE  دریچه تهویه روي حالتFRE 
AUTO  سوییچAuto  روي حالتON 

  خودرو ثابت  km/h (0 mph) 0  سرعت خودرو

ECT 
-176یا ( سانتیگراددرجه  100- 80تقریبا 

 درجه فارنهایت) 212
بعد از  در دور موتور مشخص در حالت درجا

  گرم شدن موتور
 – C – 87.5 °C (–40 °F° 40– دماي هواي خروجی

189.5 °F) 
  عدد مرجع متناسب با دماي هواي خروجی

 – C – 87.5 °C (–40 °F° 40–  دماي کابین
189.5 °F) 

  عدد مرجع متناسب با دماي هواي داخلی
  وقعیتمقدار مرجع بسته به م W/m2 1000 – 140  نور خورشید (سمت راننده)

نور خورشید (سمت 
  مقدار مرجع بسته به موقعیت W/m2 1000 – 140  سرنشین)

  C – 5 °C (32 °F – 41 °F)° 0  دماي اواپراتور
 A/Cبه مبحث بازبینی عملکرد سیستم 

 A/C :ONسوییچ 
سلکتور انتخاب دما در سمت راننده و 
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  سرنشین روي حالت ماکزیمم سرما  مراجعه شود
  1سرعت سوییچ سرعت فن روي 

  فشار مبرد

 kPa 1750 – 1300 تقریبا
(کمپرسور کولر کار می  ONکولر روي حالت 

  درجه سانتیگراد) 25کند و دماي محیط 

  kPa 1000 – 600 تقریبا

دقیقه پس از خاموش شدن  10بیش از 
  کمپرسور

  درجه سانتیگراد 25دماي محیط 
ECT :90  درجه سانتیگراد 100تا  

هوا سنسور موقعیت میکس 
  (راننده)

  سلکتور دما سمت راننده: ماکزیمم سرما V 4.5 . تقریبا
  سلکتور دما سمت راننده: ماکزیمم گرما V 0.6 . تقریبا

سنسور موقعیت میکس هوا 
  (سرنشین)

  سلکتور دما سمت سرنشین: ماکزیمم سرما V 4.5 . تقریبا
  سلکتور دما سمت سرنشین: ماکزیمم گرما V 0 . تقریبا

 MODEسنسور موقعیت 
 VENTروي حالت  MODEکلید  V 4.5 .تقریبا 
 ON: روي حالت  Defrostکلید  V 0.6 .تقریبا 

 R/Fسنسور موقعیت 
  RECکلید دریچه تهویه :  موقعیت  V 4.0 .تقریبا 

 FREکلید دریچه تهویه :  موقعیت  V 1 .تقریبا 

  ولتاژ مورد انتظار فن

  1فن: موقعیت  سوییچ سرعت V 4 .تقریبا 
  2سوییچ سرعت فن: موقعیت  V 5.2 .تقریبا 
  3سوییچ سرعت فن: موقعیت  V 6.5 .تقریبا 
  4سوییچ سرعت فن: موقعیت  V 7.7 .تقریبا 
  5سوییچ سرعت فن: موقعیت  V 9.0 .تقریبا 
  6سوییچ سرعت فن: موقعیت  V 10.2 .تقریبا 
  7موقعیت سوییچ سرعت فن:  V 11.7 .تقریبا 
  8سوییچ سرعت فن: موقعیت  V 13.3 .تقریبا 

 A/Cسیگنال کنترل 
ON  کلید کولر روي حالتON 
OFF  کلید کولر روي حالتOFF 

 ONکلید گرمکن شیشه عقب :  ON  نشانگر گرمکن عقب
OFF  : کلید گرمکن شیشه عقبOFF 

  کمپرسور کولر روشن ON  کالچ کمپرسور کولر
OFF  کولر خاموشکمپرسور  

  )scan toolتعاریف دستگاه عیب یاب( ابزار اسکن) (
TEMP CONT SWITCH 
(DRIVER): 

این پارامتر موقعیت انتخاب شده سلکتور کنترل دماي سمت راننده را نشان می دهد. 
 (ماکزیمم دما یا ماکزیمم سرما بر حسب درجه سانتیگراد و فارنهایت)

TEMP CONT SWITCH 
(PASS): 

پارامتر موقعیت انتخاب شده سلکتور کنترل دماي سمت سرنشین را نشان می دهد. این 
 (ماکزیمم دما یا ماکزیمم سرما بر حسب درجه سانتیگراد و فارنهایت)

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  تهویه مطبوع :فصل عنوان

36  

MODE CONT SWITCH   این پارامترموقعیت انتخاب شده کلیدMODE  (حالت جریان هوا روي دریچه ها) را نشان
  می باشد. B/L,FOOT,DE-FO,DEFورت)،(ص AUTO ،FACEمی دهد. شامل 

 
FAN CONT SWITCH   این پارامتر موقعیت انتخاب شده براي سرعت فن را نشان می دهد. شامل حالتهاي زیر می

 (Blower speed switch, AUTO, OFF, 1st – 8th) باشد
AIR INTAKE MODE   دهد. شامل حالتهاي زیر این پارامتر موقعیت انتخاب شده براي دریچه تهویه را نشان می

 (Air intake switch position, AUTO, FRE, REC)می باشد
VEHICLE SPEED   سرعت خودرو را با محاسبات انجام شده توسط  پارامتراینECM نشان می دهدkm/h, 

mph)( 
ECT    این پارامتر دماي مایع خنک کننده که توسطECM  محاسبه می شود را نشان می دهد

  برحست سانتیگراد یا فارنهایت
 

OUTSIDE AIR TEMP   دماي هواي خروجی که توسط  پارامتراینBCM  محاسبه می شود را به سانتیگراد یا
 فارنهایت نشان می دهد

CABIN 
TEMPERATURE:  

محاسبه می شود را به این پارامتر دماي هواي داخلی که توسط سنسور دماي هواي داخلی 
 سانتیگراد یا فارنهایت نشان می دهد

SUN LOAD (DRIVER)   این پارامتر مقدار نور خورشید جذب شده توسط سنسور نور خورشید سمت راننده را بر
 نشان می دهد W/m2حسب 

SUN LOAD (PASS)   مقدار نور خورشید جذب شده توسط سنسور نور خورشید سمت سرنشین را بر  پارامتراین
 نشان می دهد W/m2حسب 

EVAPORATOR TEMP 
(°C °F) 

محاسبه می شود نشان می  BCMدماي هواي عبوري از اواپراتور را که توسط  پارامتراین 
  دهد
 

REFRIGERANT 
PRESSURE (kPa) 

 محاسبه می شود را نشان می دهد ECMاین پارامتر فشار مطلق گاز کولر را که توسط 

AIR MIX POS SEN 
(DRIVER) (V) 

این پارامتر سیگنال ورودي که از سنسور موقعیت درعملگر کنترل دماي سمت راننده حس 
 برحسب ولت خوانده می شود کهمی شود را نشان می دهد 

AIR MIX POS SEN 
(PASS)  
( V) 

پارامتر سیگنال ورودي از سنسور موقعیت در عملگر کنترل دماي سمت سرنشین حس  این
 می شود را نشان می دهد که برحسب ولت خوانده می شود

MODE POS SENSOR 
(V) 

  این پارامتر سیگنال ورودي ازسنسور موقعیت در عملگر کنترل جریان را نشان می دهد.
 

R/F POS SENSOR  سیگنال ورودي ازسنسور موقعیت در عملگر کنترل دریچه تهویه را نشان می  پارامتراین
 دهد.

FAN DESIRED VOLT 
(V) 

 )Vاین پارامتر ولتاژ مورد نیاز موتور فن را نشان می دهد بر حسب ولت (

A/C CONT SIG (ON, 
OFF) 

  را نشان می دهد A/Cحالت نشانگر روشن یا خاموش بودن  پارامتراین 
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REAR DEF INDICATOR 
(ON, OFF) 

این پارامتر حالت نشانگر روشن یا خاموش بودن چراغ شیشه گرم کن عقب را نشان می 
 دهد

A/C COMP CLUTCH  
(ON, OFF) 

  این پارامتر درگیر یا خالص بودن کالچ کمپرسور را نشان می دهد
 

  DTCچک 
  :نکته

  دستگاه عیب یاب سوزوکی مراجعه کنیدبراي جزئیات بیشتر به راهنماي استفاده از  -
یافت شد الزم است مجدد با وجود نور به  B1505یا  B1504در صورتیکه خودرو در معرض نور خورشید نمی باشد و  -

را چک کنید. در صورتیکه دیگر خطاي مورد نظر یافت نشد، سنسور نور خورشید در شرایط  DTCسنسور تابش خورشید 
  مناسبی قرار دارد.

  استفاده از عیب یاب سوزوکی
 قرار داشته باشد OFFمطمئن شوید که سیستم استارت خودرو در حالت  )1
 متصل کنید )1( DLCعیب یاب را به کانکتور اتصال  )2

 می باشد  A :SUZUKI scan tool (SUZUKI-SDT) دستگاه عیب یاب

 
  میلیمتري سنسور نگاه دارید. 100واتی را در فاصله  100قیم از باالي سنسور نور خورشید، نور به طور مست )3
 قرار گیرد ONکلید استارت خودرو را فشار دهید تا در حالت  )4
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را خوانده و از آن پرینت بگیرید یا اینکه آنها را  DTCبر طبق اطالعات نشان داده شده روي عیب یاب سوزوکی،  )5
 یادداشت نمایید. براي جزئیات بیشتر به دفترچه راهنماي عیب یاب مراجعه کنید.

شد بررسی کنید که آیا اتصال عیب یاب به یونیت در صورتیکه ارتباط بین عیب یاب و یونیت کنترل کولر امکان پذیر نمی با
مکان پذیر می باشد یا خیر؟ در صورتیکه با خودروي دیگر اتصال برقرار می شود، عیب یاب کنترل کولر خودروي دیگر ا

 را بررسی کرده و مدار را در چک کنید تا دلیل عدم برقراري ارتباط را بیابید. DLCسالم می باشد. سپس 

 جدا کنید. DLCقرار داده و عیب را از  OFFپس از اتمام چک، سوییچ استارت را روي حالت  )6

  بدون استفاده از عیب یاب
DTC جاري  

 باشد OFFسوییچ استارت روي حالت  )1
  میلیمتري سنسور نگاه دارید. 100واتی را در فاصله  100به طور مستقیم از باالي سنسور نور خورشید، نور  )2
 قرار گیرد ONکلید استارت خودرو را فشار دهید تا در حالت  )3
 درجه فارنهایت قرار دهید. 72درجه سانتیگراد یا  25ن را روي حالت سلکتور انتخاب دما در سمت راننده و سرنشی )4
 ) را همزمان فشار دهید.2) و کلید گرم کن شیشه (1( AUTOکلید  )5

  :نکته

  پایان یابند. 2ثانیه بعد از اتمام مرحله  15بایستی در عرض  4و  3 مراحل

 ).DTCبررسی کنید (مبحث جداول  VFD)  را روي 3( DTCنمایشگر  )6

 

 

  :نکته
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به مدت چند ثانیه نشان داده می  VFD روي ”- - -“بررسی شود، عالمت  DTCدر صورتیکه پس از استارت موتور  •
  نشان می دهد که سیستم در حال بررسی یونیت کولر می باشد.. این عالمت شود
نشان داده  VFDدقیقه به صورت پیوسته روي  3به مدت  DTCرا مشاهده کند،  DTCدر صورتیکه یونیت کنترل  •

  می شود.
ثانیه نشان  4به مدت  VFDروي صفحه نمایشگر   ”END“در صورتی که مورد غیر عادي مشاهده نشود، عالمت  •

  داده می شود.
یا بیشتر مشاهده کند، هر کدام که در اولیت بیشتري باشند نشان داده می   2DTCدر زمانی که یونیت کنترل  •

  شود.
• DTC  بر طبق مراحل زیر رويVFD .نشان داده می شود  
a( DTC  ثانیه نشان داده می شوند. 4هاي مهمتر که در اولویت باالتري قرار دارند براي 
b(  ثانیه هیچ  0.5به مدتDTC نشان داده نمیشود 
c(  ثانیه نشان داده می شود. 4اولویت هاي بعدي به مدت 
d(  ثانیه  0.5به مدتDTC .نمایش داده نمی شود 
e( د تا زمانیکه دیگر این پروسه آنقدر تکرار می شوDTC .نشان داده نشود 
f( .مراحل باال به مدت سه دقیقه تکرار می شود 
  را کنسل می کند. DTCیونیت کولر در شرایط زیر نمایشگر  •
o  کلید استارت خودرو روي حالتOFF .قرار گیرد 
o  کلیدAUTO .و کلید شیشه گرم کن همزمان فشار داده شوند 
 قرار دهید. OFFپس از بررسی هاي باال، سوییچ استارت خودرو را روي حالت  )7

  DTCسابقه 
 قرار گیرد ONسوییچ استارت را فشار داده تا روي حالت  )1
 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. 25دماي سمت راننده و سرنشین را روي حالت  )2
 ) را همزمان فشار دهید.2( MODE) و 1( AUTOکلید  )3

  : نکته

  کامل گردند. 1ثانیه بعداز مرحله  15بایستی در مدت  3و  2مرحله 

 ) 3را بررسی کنید ( DTCوجود  )4

  :نکته

دقیقه به  3به مدت  VFDروي  DTC) و سابقه 4ذخیره شده باشد، عالمت فن ( DTCدر صورتیکه در یونیت کولر  •
  طور مداوم نشان داده می شود.
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دقیقه به طور  3به مدت  VFDروي  endدر حافظه ثبت نمی شود، عالمت فن و DTCدر صورتیکه هیچ سابقه  •

 پیوسته نشان داده می شود.
 ، آنها را به ترتیب اولویت نشان می دهد.ذخیره می کند DTC 2زمانیکه یونیت کولر بیش از  •

• DTC  بر طبق مراحل زیر رويVFD .نشان داده می شود  
a( DTC  ثانیه نشان داده می شوند. 4هاي مهمتر که در اولویت باالتري قرار دارند براي 
b(  ثانیه هیچ  0.5به مدتDTC نشان داده نمیشود 
c(  ثانیه نشان داده می شود. 4اولویت هاي بعدي به مدت 
d(  ثانیه  0.5به مدتDTC .نمایش داده نمی شود 
e(  این پروسه آنقدر تکرار می شود تا زمانیکه دیگرDTC .نشان داده نشود 
f( .مراحل باال به مدت سه دقیقه تکرار می شود 
  را کنسل می کند. DTCیونیت کولر در شرایط زیر نمایشگر  •
o  کلید استارت خودرو روي حالتOFF .قرار گیرد 
o  کلیدAUTO .و کلید شیشه گرم کن همزمان فشار داده شوند 
 قرار دهید. OFFپس از بررسی هاي باال، سوییچ استارت خودرو را روي حالت  )5
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  DTCاز بین بردن 
  استفاده از عیب یاب سوزوکی

 قرار داشته باشد OFFمطمئن شوید که سیستم استارت خودرو در حالت  )1
 متصل کنید )1( DLCعیب یاب را به کانکتور اتصال  )2

 می باشد  A :SUZUKI scan tool (SUZUKI-SDT) دستگاه عیب یاب

 

 قرار گیرد ONکلید استارت خودرو را فشار دهید تا در حالت  )3
را پاك کنید. براي جزئیات بیشتر به دفترچه  DTCبر طبق دستورالعمل نشان داده شده روي عیب یاب سوزوکی،  )4

 راهنماي عیب یاب مراجعه کنید.
 داراي شرایط عادي را (بدون کد خطا) نشان می دهد. DTCرا انجام داده و مطمئن شوید که  DTCچک  )5
 جدا کنید. DLCقرار داده و عیب را از  OFFپس از اتمام چک، سوییچ استارت را روي حالت  )6

  بدون استفاده از عیب یاب
 ببینید و براي جزئیات بیشتر به بخش هاي باال مراجعه کنید VFDرا روي  DTCسابقه  )1
 ) نمایش داده می شوند.1و عالمت فن ( DTCمطمئن شوید که  )2
 ) را همزمان براي چند ثانیه فشار داده و نگاه دارید.3( MODE) و 2( OFFکلید  )3
 ) نمایش داده می شود.4( Clrبعد از اتمام عملیات پاك کردن،  )4
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  نشان داده نشود DTCهیچگونه  VFDروي صفحه نمایشگر ) بررسی کنید که 5

  DTCجدول 
  :نکته

  را انجام داده اید. HVACقبل از عیب یابی مطمئن شوید که بررسی سیستم 

DTC 

 DTCشرایط دیدن  DTCنام

اولویت کد 
DTC ي مورد نظر

براي نمایش داده 
شدن روي پانل 

  پانلنمایشگر   کولر
AUTO A/C 

عالمتی که 
روي ابزار عیب 

یاب نشان 
 داده می شود

عالمتی که 
روي پانل 
نشان داده 
 میشود

در حال 
 حاضر

 سابقه

— End — معمولی. — — — 

B1502-H 2.1  خرابی در سنسور
دماي هواي داخل 
  یا/و ایراد در مدار آن
 

ولتاژ سنسور دماي هواي داخل 
می  9/4بیش از مقدار تعیین شده 

 باشد
7 5 Lights up 

B1502-L  2.2 

ولتاژ سنسور دماي هواي داخل 
 0.1کمتر از مقدار تعیین شده 

 ولت می باشد
8 6 Lights up 
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B1503  3.4 

ایراد در سنسور 
دماي اواپراتور و 

 مدار آن

یونیت کنترل کولر اطالعت 
سنسور دماي اواپراتوررا از  نامعتبر
BCM  از طریق خطوط ارتباطی
CAN دریافت می کند 

30 26 Lights up 

B1504-H  4.2 
ایراد در سنسور نور 

خورشید سمت 
 راننده و مدار آن

ولتاژ سنسور نور خورشید سمت 
ولت می  9/3راننده بیش از مقدار 

 باشد
9 7 Lights up 

B1504-L  4.1 

ولتاژ سنسور نور خورشید سمت 
ولت می  0.1راننده کمتر از مقدار

 باشد
35 — Off 

B1505-H  5.2  ایراد در سنسور نور
خورشید سمت 

 سرنشین و مدار آن

ولتاژ سنسور نور خورشید سمت 
ولت  9/3سرنشین بیش از مقدار 

 می باشد
10 8 Lights up 

B1505-L  5.1 

ولتاژ سنسور نور خورشید سمت 
ولت  0.1سرنشین کمتر از مقدار

 می باشد
36 — Off 

B1511-H 20.1  ایراد در عملگر
کنترل دماي سمت 

راننده (سنسور 
 موقعیت) و مدار آن

ولتاژ سنسور موقعیت عملگر 
راننده بیش از کنترل دماي سمت 

 ولت می باشد 8/4
11 9 Lights up 

B1511-L  20.2 

ولتاژ سنسور موقعیت عملگر 
کنترل دماي سمت راننده کمتر از 

 ولت می باشد 8/4
12 10 Lights up 

B1512-H  23.1  ایراد در عملگر
کنترل جریان هوا 

(سنسور موقعیت) و 
 مدار آن

ولتاژ سنسور موقعیت عملگر 
 8/4هوا بیش از کنترل جریان 
 ولت می باشد

17 15 Lights up 

B1512-L  23.2 

ولتاژ سنسور موقعیت عملگر 
 0.1کنترل جریان هوا کمتر از 

 ولت می باشد
18 16 Lights up 

B1513 20.3 

ایراد در عملگر 
کنترل دماي سمت 

راننده (موتور) و 
 مدار آن

اختالف بین بازشدن هدف و 
انتظار می بازشدن واقعی بیش از 
کنترل  باشد ولو اینکه عملگر

دماي سمت راننده براي مدت 
 مشخصی عملکرد داشته باشد.

 

13 11 Lights up 

B1514  23.3  ایراد در عملگر اختالف بین بازشدن هدف و  19 17 Lights up 

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  تهویه مطبوع :فصل عنوان

44  

کنترل جریان هوا 
 (موتور) و مدار آن

بازشدن واقعی بیش از انتظار می 
باشد ولو اینکه عملگر کنترل 

براي مدت مشخصی  جریان هوا
 عملکرد داشته باشد.

B1515-H  21.1  ایراد در عملگر
کنترل دماي سمت 

سرنشین (سنسور 
 موقعیت) و مدار آن

ولتاژ سنسور موقعیت عملگر 
کنترل دماي سمت سرنشین بیش 

 ولت می باشد 8/4از 
14 12 Lights up 

B1515-L  21.2 

ولتاژ سنسور موقعیت عملگر 
کنترل دماي سمت سرنشین 

 ولت می باشد 0.1 کمتر از
15 13 Lights up 

B1517  21.3 

ایراد در عملگر 
کنترل دماي سمت 
سرنشین (موتور) و 

 مدار آن

اختالف بین بازشدن هدف و 
بازشدن واقعی بیش از انتظار می 

باشد ولو اینکه عملگر کنترل 
دماي سمت سرنشین براي مدت 

 باشد.مشخصی عملکرد داشته 

16 14 Lights up 

B1530-H  26.1  ایراد در عملگر
کنترل دریچه تهویه 
(سنسور موقعیت) و 

 مدار آن

ولتاژ سنسور موقعیت عملگر 
 8/4کنترل هواي ورودي بیش از 

 ولت باشد
20 18 Lights up 

B1530-L  26.2 

ولتاژ سنسور موقعیت عملگر 
 0.1کنترل هواي ورودي کمتر از 

 ولت باشد
21 19 Lights up 

B1531  26.3 

ایراد در عملگر 
کنترل دریچه تهویه 

 و مدار آن

اختالف بین مقدار باز شدن 
دریچه تهویه و مقداري که باید باز 

شود بیش از انتظار می باشد ولو 
اینکه عملگر کنترل درهواي 

ورودي براي مدتی عملکرد داشته 
 باشد

22 20 Lights up 

B1540  54.1 
مدار منبع ایراد در 

 تغذیه پشتیبان پانل

در زمانی  A/Cولتاژ باطري پانل 
که سوییچ استارت روي حالت 

OFF  قرار می گیرد دیده نمی
 شود

24 — Off 

B1541  50.1 
ایراد در مدار منبع 

 تغذیه پشتیبان 

ولتاژ منبع تغذیه پشتیبان از 
کمتر می  6/3مقدار مشخص 

 .باشد
23 — Off 

B1544  30.4  اطالعات اشتباه بین یونیت کنترل سیگنال غیر معتبر  6 4 Lights up 
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 می فرستد A/Cبه پانل  یونیت کنترل و پانل 

30.5 
یونیت کنترل سیگنال غیر معتبر 

 Lights up 3 5 دریافت می کند A/Cاز پانل 

B1546  13.6 ایراد در فشار مبرد 
فشار مبرد بیش از حد مجاز می 

اینکه دماي بیرون باشد با وجود 
 بیش از حد مشخص خود باشد

34 — Off 

B1550-H  30.1 
ازبین رفتن ارتباط 

بین یونیت کنترل و 
 پانل

ولتاژ سیگنال بین پانل و یونیت 
کولر بیش از مقدار تعیین شده 

 می باشد
3 1 Lights up 

B1550-L  30.2 

ولتاژ سیگنال بین پانل و یونیت 
شده  کولر کمتر از مقدار تعیین

 می باشد
4 2 Lights up 

B1557  11.4 

ایراد در سنسو 
رسرعت چرخ و مدار 

 آن

یونیت کنترل کولر اطالعات 
نادرست سرعت خودرو را از 

ECM می گیرد 
32 28 Lights up 

B1561  10.4 

ایراد در سنسور 
دماي مایع خنک 

کننده موتور و مدار 
 آن

یونیت کنترل کولر اطالعات 
را از  ECTنادرست سیگنال 

ECM دریافت می کند 
31 27 Lights up 

B1562  1.4 

ایراد در سنسور 
دماي هواي خارج و 

 مدار آن

یونیت کنترل کولر اطالعات 
 BCMنادرست دماي بیرون را از 
 CANاز طریق خطوط ارتباطی 

 دریافت می کند

29 25 Lights up 

B1563  13.4 

ایراد در سنسور 
فشار مبرد و مدار 

 آن

یونیت کنترل کولر اطالعات 
 ECMنادرست فشار مبرد را از 

 دریافت میکند
33 — Off 

B1580  62.6 
خطاي 

EEPROM  
در یونیت  EEPROMخطاي 

 Off — 1 کولر اتفاق می افتد

B1581  64.6 

خطاي 
EEPROM  در

 پانل

در پانل  EEPROMخطاي 
  اتفاق می افتد

 
2 — Off 

U0073  33.4 
عدم ارتباط یونیت 

 کنترل

ارسال و دریافت خطاي یونیت 
کنترل کولر براي مدت زمان 

 مشخص به طور پیوسته
25 21 Lights up 

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  تهویه مطبوع :فصل عنوان

46  

U0100  35.4 
قطع ارتباط با 

ECM 

دریافت خطاي یونیت کنترل از 
ECM  براي مدت زمان مشخص

 به طور پیوسته
27 23 Lights up 

U0140  34.4 
قطع ارتباط با 

BCM 

دریافت خطا یونیت کنترل از 
BCM  براي مدت زمان مشخص

 به طور پیوسته
26 22 Lights up 

U0155  37.4 

قطع ارتباط با مدول 
کنترل صفحه پشت 

  )IPCآمپر (
 

دریافت خطاي یونیت کنترل از 
 Combinationترکیب سنج 

meter) براي مدت زمان (
 مشخص و به طور پیوسته

28 24 Lights up 

 معرفی کدهاي خطا جدول 

DTC کدهاي خطا عملکرد  

B1502-H·L درجه سانتیگراد می باشد عملگرها را کنترل می کند. 25کنترل کولر با فرض اینکه دماي داخل  یونیت 

B1503  درجه سانتیگراد می باشد عملگرها را کنترل می کند. 10اواپراتور  دمايیونیت کنترل کولر با فرض اینکه 

B1504-L  مقدار نور خورشید صفر  اینکهیونیت کنترل کولر با فرضW/m2 می باشد عملگرها را کنترل می کند 
B1505-L 

B1511-H·L  عملگر کنترل دماي سمت راننده براي مدت زمان مشخص روي حالتMAX HOT .قرار می گیرد 

B1512-H·L  عملگر کنترل جریان هوا براي مدت زمان مشخص روي حالتDEF قرار می گیرد 

B1513  کنترل دماي سمت راننده متوقف می شود. عملگرعملکرد 

B1514 .عملکرد عملگر کنترل جریان هوا متوقف می شود 

B1515-H·L  عملگر کنترل دماي سمت سرنشین براي مدت زمان مشخص روي حالتMAX HOT .قرار می گیرد 

B1517 می شود. عملکرد عملگر کنترل دماي سمت سرنشین متوقف 

B1530-H·L  براي مدت زمان مشخص عملگر کنترل دریچه تهویه روي حالتFRE .قرار می گیرد 

B1531 عملکرد عملگر کنترل دریچه تهویه متوقف می شود 
B1550-H·L .یونیت کولر عملگرها را با در نظر گرفتن پیش فرضهاي زیر کنترل می کند  

 سانتیگراد کنترل می کند.درجه  25عملگر کنترل دما، دما را به  •
 قرار دارد DEFکنترل جریان هوا روي حالت عملگر  •
 قرار دارد FREعملگر کنترل دریچه تهویه روي حالت  •
 قرار دارد ONسیستم کولر روي حالت  •
 OFFگرم کن عقب  شیشه •

B1544 

B1557  می کند.کیلومتر بر ساعت کنترل  40یونیت کولر عملگرها را با فرض اینکه سرعت خودرو 

B1561  درجه سانتیگراد می باشد، کنترل می کند. 80یونیت کولر عملگرها را با فرض اینکه دماي آب موتور 

B1562  درجه سانتیگراد می باشد، کنترل می کند 20یونیت کولر عملگرها را با فرض اینکه دماي خارج از خودرو 
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B1563 
) می باشد، کنترل kg/cm2, 0 psi 0کولرصفر مگا پاسکال ( یونیت کولر عملگرها را با فرض اینکه فشار گاز

 می کند

DTC B1502-H  
  و محدوده ایراد DTCشناسایی شرایط

 DTCشرایط مشخص کردن   محدوده مشکل

 مدار سنسور دماي هواي داخل کابین •
 سنسور دماي هواي داخلی •
 مدول کنترل کولر •

B1502-H سنسور دماي هواي داخل/ یا ایراد در مدار سنسور :  
ولتاژ سیگنال سنسور دماي هواي داخل کابین به طور پیوسته براي 

 ولت باشد 4.9زمان مشخصی بایستی بیش از 

  دیاگرام مدار
 

 
:[A]  کانکتور یونیت کولر[a]  2.   یونیت کنترل کولر 
1.       سنسور دماي هواي داخل 

 DTCپروسه تایید 

 خودرو را روشن کرده و کولر را روشن کنید. )1

 DTCعیب یابی 

 مرحله عمل مورد نیاز بله خیر

روي عیب  Data listدماي کابین را با استفاده از مود  بروید 2 مرحلهبه  ایراد متناوب
  یاب بررسی کنید.

  سانتیگراد است؟ - 40آیا دمازیر 

1 

سنسور دماي هواي داخل را 
 تعویض کنید

با استفاده از سیم   سنسور دماي داخل را قطع کنید بروید 3به مرحله 
 LTدماي داخل خروجی هاي  سنسورتست در کانکتور 

2 
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GRN/RED  وLT GRN/BLK  را به یکدیگر متصل
  نمایید.
  می باشد؟ - 40 زیرآیا دما 

LT GRN/RED  و
GRN/BLK  را بررسی

 مجدد انجام دهید.

یونیت را تعویض 
را یک  DTCکرده و 

با ردیگر بررسی 
  کنید.

و  LT GRN/BLKبا استفاده از سیم تست خروجی هاي 
LT GRN/RED  روي کانکتورG20  را به یکدیگر

  متصل نمایید.
روي دستگاه عیب یاب  DATA LISTبا استفاده مود 

 دماي داخل کابین را بررسی کنید.
  درجه می باشد؟ -40آیا دما زیر 

3 

DTC B1502-L 
  DTCمحدوده عیب و شرط یافتن 

 DTCشرایط مشخص کردن   محدوده مشکل

 مدار سنسور دماي هواي داخل کابین •
 سنسور دماي هواي داخلی •
 مدول کنترل کولر •

B1502-Lسنسور دماي هواي داخل/ یا ایراد در مدار سنسور :  
ولتاژ سیگنال سنسور دماي هواي داخل کابین به طور پیوسته براي 

 ولت باشد 0.1زمان مشخصی بایستی کمتر از 

 دیاگرام مدار

 
 

:[A]  کانکتور یونیت کولر[a]  2.   یونیت کنترل کولر 
1.       سنسور دماي هواي داخل 
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  DTCروند تایید 
  اندازیدموتور را روشن کرده و سیستم کولر را به کار 

 مرحله عمل مورد نیاز بله خیر

روي عیب  Data listدماي کابین را با استفاده از مود  بروید 2 مرحلهبه  ایراد متناوب
  یاب بررسی کنید.

  سانتیگراد است؟ 5/87آیا دما بیش از 

1 

سنسور دماي هواي داخل را 
 تعویض کنید

   داخل بررسی مدار سیگنال سنسور دماي هواي بروید 3به مرحله 
عیب یاب  روي  DATA LISTمود  با استفاده از
SUZUKI .دماي کابین را بررسی کنید  

  می باشد؟ 5/87بیش از آیا دما 

2 

LT GRN/RED  و
GRN/BLK  را بررسی

 مجدد انجام دهید.

یونیت را تعویض 
را یک  DTCکرده و 

با ردیگر بررسی 
  کنید.

  بررسی مدار سیگنال سنسور دماي هواي داخلی
 را قطع کنید G20کانکتور  )1
 LTبررسی کنید که مقاومت بین خروجی سیم  )2

GRN/RED ؟و بدنه بینهایت است یا خیر 
   آیا شرایط مناسب می باشد؟ )3

3 

  

DTC B1503 / B1562 
  DTCمحدوده عیب و شرط یافتن 

 DTCشرایط مشخص کردن   محدوده مشکل

 اوپراتورمدار سنسور دماي  •
 سنسور دماي اوپراتور •
 کنترل کولرمدول  •
• BCM 

B1503اواپراتور و/یا عیب مدار سنسور : سنسور دماي  
یونیت سیستم تهویه دیتاي نا معتبر سنسور دماي اواپراتور را از 

BCM  از طریق خطوط ارتباطیCAN  به طور پیوسته دریافت می
 شود.

 بیرون از کابینمدار سنسور دماي  •
 سنسور دماي بیرون از کابین •
 مدول کنترل کولر •
• BCM  

B1562 :هواي بیرون از کابین و/یا عیب مدار سنسور سنسور دماي  
یونیت سیستم تهویه دیتاي نا معتبر سنسور دماي هواي بیرون از 

به طور پیوسته  CANاز طریق خطوط ارتباطی   BCMکابین را از 
  دریافت می شود.

   DTCروند تایید 

  :نکته

  پروسه انجام شوند.بررسی کنید که موارد زیر در زمان انجام 
• U0073   و/ یاU0140 تشخیص داده نمیشود  
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  خودرو را روشن کرده و سیستم کولر را روشن کنید. )1

 DTCعیب یابی 

 مرحله عمل مورد نیاز بله خیر

 DTCیونیت کولر را تعویض کرده و 
  را مجدد بررسی کنید

قابل انجام در  DTCبه 
  دیاگ بروید

  DTCبررسی 
  BCMمربوط به  DTCبررسی 

  وجود دارد؟ DTCآیا 

1 

DTC B1504-H / B1505-H 
  DTCمحدوده عیب و شرط یافتن 

 DTCشرایط مشخص کردن   محدوده مشکل

 نور خورشیدمدار سنسور  •
 سنسور نور خورشید •
 مدول کنترل کولر •

B1504-Hسنسور نور خورشید سمت راننده و/یا عیب مدار سنسور :  
راننده بایستی از مقدار مشخص ولتاژ سیگنال سنسور نور خورشید سمت 

  ولت به طور پیوسته در مدت زمان مشخص بیشتر باشد. 9/3
 

B1562 :سنسور نور خورشید سمت سرنشین و/یا عیب مدار سنسور  
ولتاژ سیگنال سنسور نور خورشید سمت سرنشین بایستی از مقدار مشخص 

  ولت به طور پیوسته در مدت زمان مشخص بیشتر باشد 9/3
  

  دیاگرام مدار

 
:[A]  کانکتور یونیت کولر[a]  2.   یونیت کنترل کولر 
1.       سنسور نور خورشید 

  DTCروند تایید 
 موتور را روشن کرده و سیستم کولر را به کار اندازید )1
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 DTCعیب یابی 

  :نکته

  سنسور نور خورشید سمت راننده و/یا عیب مدار سنسوررا نشان می دهد:  DTC B1504-Hاین بخش  •
• DTC B1505-H  را به همان روش بررسی کرده و جدول زیر بهDTC B1504-H اشاره دارد  

DTC رنگ سیم  پارامتر  
B1505-H ) سرنشیننور خورشید(  •“PNK/GRN” (LHD model) 

•“PNK” (RHD model) 

  

 مرحله عمل مورد نیاز بله خیر

  بررسی پارامتر عیب یاب بروید 2 مرحلهبه  ایراد متناوب
 Dataنور خورشید سمت راننده را با استفاده از مود 

list .روي عیب یاب بررسی کنید  
  می باشد؟ W/m2 2440آیا مقدار آن بیش از 

1 

سنسور نور خورشید را 
 تعویض کنید.

  نور خورشیدبررسی مدار سیگنال سنسور   بروید 3به مرحله 
 سنسور نور خورشید را قطع کنیدکانکتور  )1
روي عیب یاب  DATA LISTبا استفاده از مود  )2

SUZUKI نور خروشید را بررسی کنید 
   می باشد؟ W/m2 2440آیا مقدار نور خورشید 

2 

دسته سیم معیوب را 
  تعویض یا تعمیر کنید

مدول کنترل تهویه 
را تعویض کرده و 
  مجدد بررسی کنید

  بررسی مدار سیگنال سنسور نور خورشید
 را قطع کنید G20کانکتور  )1
کنید در زمانیکه سوییچ استارت روي  بررسی )2

می باشد ولتاژ بین خروجی سیم  ONحالت 
 باشد. 0-1هاي زیر و بدنه  

 PNKسیم  LHDدر مدل  •
 PNK/GRNسیم  RHDدر مدل  •

  بخش میباشد؟ ترضایآیا شرایط 

3  
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DTC B1504-L / B1505-L 

  DTCمحدوده عیب و شرط یافتن 

 DTCشرایط مشخص کردن   محدوده مشکل

 نور خورشیدمدار سنسور  •
 سنسور نور خورشید •
 مدول کنترل کولر •

B1504-Lسنسور نور خورشید سمت راننده و/یا عیب مدار سنسور :  
ولتاژ سیگنال سنسور نور خورشید سمت راننده بایستی از مقدار مشخص 

  ولت به طور پیوسته در مدت زمان مشخص کمتر باشد. 0.1
 

B1562 :سنسور نور خورشید سمت سرنشین و/یا عیب مدار سنسور  
ولتاژ سیگنال سنسور نور خورشید سمت سرنشین بایستی از مقدار مشخص 

  ولت به طور پیوسته در مدت زمان مشخص کمتر باشد 0.1

  دیاگرام مدار

 
:[A]  کانکتور یونیت کولر[a]  2.   یونیت کنترل کولر 
1.       سنسور نور خورشید 

  DTCروند تایید 
 موتور را روشن کرده و سیستم کولر را به کار اندازید )1

  DTCعیب یابی 

  :نکته

  سنسور نور خورشید سمت راننده و/یا عیب مدار سنسوررا نشان می دهد:  DTC B1504-Lاین بخش  •
• DTC B1505-L  را به همان روش بررسی کرده و جدول زیر بهDTC B1504-L اشاره دارد  

DTC رنگ سیم  پارامتر  
B1505-L  (سرنشین)نور خورشید  •“PNK/GRN” and “PNK/BLU” (LHD 

model) 
•“PNK” and “PNK/BLU” (RHD model) 
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 مرحله عمل مورد نیاز بله خیر

  بررسی پارامتر عیب یاب بروید 2 مرحلهبه  ایراد متناوب
نور را به طور عموردي به سنسور نور خورشید بتابانید.  )1

 100وات در فاصله  100یک المپ  براي این کار از
 میلیمتري از سنسور استفاده کنید.

 Dataنور خورشید سمت راننده را با استفاده از مود  )2
list .روي عیب یاب بررسی کنید  

  می باشد؟ W/m2 0آیا مقدار آن بیش از 

1 

سنسور نور خورشید را 
 تعویض کنید.

  خورشیدنور بررسی مدار سیگنال سنسور   بروید 3به مرحله 
 کانکتور سنسور نور خورشید را قطع کنید )1
خروجی هاي زیر را توسط سیم تست به یکدیگر  )2

 متصل کنید
 PNK/BLU“ و  ”PNKسیم ترمینالهاي  LHDمدل  •
و  PNK/GRNسیم ترمینالهاي  RHDمدل  •

PNK/BLU 
روي عیب یابی  DATA LISTبا استفاده از مود  )3

SUZUKI ید.نور خورشید سمت راننده را بررسی کن 
  

   می باشد؟ W/m2 0آیا مقدار نور خورشید 

2 

: سیم LHDمدل  •
PNK  باز شده یا

با بدنه شده است. 
یا اینکه 

PNK/BLU 
: سیم RHDمدل  •

PNK/GRN  باز
شده یا بدنه شده 

باز  PNK/BLUیا 
  شده

مدول کنترل 
تهویه را تعویض 

کرده و مجدد 
  بررسی کنید

 بررسی مدار سیگنال سنسور نور خورشید
استفاده از سیم تست خروجی هاي زیر را روي کانکتور با  )1

 یونیت کولر به هم متصل کنید.
 PNK/BLU“ و  ”PNKسیم ترمینالهاي  LHDمدل  •
و  PNK/GRNسیم ترمینالهاي  RHDمدل  •

PNK/BLU 
روي عیب یابی  DATA LISTبا استفاده از مود  )2

SUZUKI .نور خورشید سمت راننده را بررسی کنید 
  می باشد؟ W/m2 0آیا مقدار نور خورشید 

3  
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DTC B1511-H / B1512-H / B1515-H / B1530-H 
  DTCمحدوده عیب و شرط یافتن 

 DTCشرایط مشخص کردن   محدوده مشکل

مدار عملگر کنترل دماي  •
 سمت راننده

عملگر کنترل دماي سمت  •
 راننده

 مدول کنترل کولر •

B1511-H راننده (سنسور موقعیت) و/یا عیب مدار سنسور:عملگر کنترل دماي سمت  
ولت به طور  8/4ولتاژ سیگنال سنسور موقعیت  عملگر کنترل دماي سمت راننده بیش از 

  پیوسته براي مدت زمان مشخص باقی بماند.
 

مدار عملگر کنترل جریان  •
 هوا

 عملگر کنترل جریان هوا •
  مدول کنترل کولر •

B1512-H :) سنسور موقعیت) و/یا عیب مدار سنسورعملگر کنترل جریان هوا  
ولت براي مدت  8/4ولتاژ سیگنال سنسور موقعیت عملگر کنترل جریان هوا بایستی بیش از 

  زمان مشخص به طور پیوسته باقی بماند.

مدار عملگر کنترل دماي  •
 سمت سرنشین

عملگر کنترل دماي سمت  •
 سرنشین

  مدول کنترل کولر •

B1515-H سرنشین (سنسور موقعیت) و/یا عیب مدار سنسور:عملگر کنترل دماي سمت  
ولت به  8/4ولتاژ سیگنال سنسور موقعیت  عملگر کنترل دماي سمت سرنشین بیش از 

 طور پیوسته براي مدت زمان مشخص باقی بماند.

مدار عملگر کنترل جریان  •
 هوا

 عملگر کنترل جریان هوا •
  مدول کنترل کولر •

B1530-H :نسور موقعیت) و/یا عیب مدار سنسورعملگر کنترل جریان هوا (س  
ولت براي مدت  8/4ولتاژ سیگنال سنسور موقعیت عملگر کنترل جریان هوا بایستی بیش از 

  زمان مشخص به طور پیوسته باقی بماند.
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 دیاگرام مدار

 
[A]: کانکتور یونیت کولر (View: [a]) 1. عملگر کنترل دریچه  .4 عملگر کنترل دماي سمت سرنشین

 تهویه
:* LHD یونیت کولر .5 عملگر کنترل دماي سمت راننده .2 مدل 

:** RHD  عملگر کنترل جریان هوا .3 مدل      

  DTCروند تایید 
 موتور را روشن کرده و سیستم کولر را به کار اندازید )1

 DTCعیب یابی 

  :نکته

سمت راننده و/یا عیب مدار  موقعیت)عملگر کنترل دما (سنسور را نشان می دهد:  DTC B1511-Hاین بخش  •
  سنسور

• DTC B1512-H / B1515-H / B1530-H  را به همان روش بررسی کرده و جدول زیر بهDTC B1511-
H اشاره دارد  

DTC رنگ سیم  پارامتر  
B1512-H  سنسور موقعیت و شرایطMODE “GRN/RED” و “BLK/RED” 
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B1515-H  سنسور موقعیت هواي میکس
  (سرنشین)

•“BLU/RED” و “BLK/RED” 
(LHD model) 
•“GRY/RED” و “BLK/RED” 
(RHD model) 

B1530-H  سنسور موقعیتR/F “YEL/RED” و “BLK/RED” 
 

 مرحله عمل مورد نیاز بله خیر

  بررسی پارامتر عیب یاب بروید 2 مرحلهبه  ایراد متناوب
در عیب یاب  DATA LISTبا استفاده از مود  )1

SUZUKI  سنسور موقعیت میکس هوا (سمت
 راننده) را بررسی کنید

  می باشد؟ 8/4آیا ولتاژ بیش از 

1 

عملگر کنترل دماي سمت راننده 
 را تعویض کنید.

 3به مرحله 
  بروید

بررسی مدار سیگنال سنسور موقعیت عملگر کنترل 
  دماي سمت راننده

کانکتور عملگر کنترل دماي سمت راننده را قطع  )1
 کنید

هاي زیر را توسط سیم تست در سمت خروجی  )2
 راننده به یکدیگر متصل کنید

 و  ”BLK/REDسیم ترمینالهاي  LHDمدل  •
“GRY/RED 

و  BLU/REDسیم ترمینالهاي  RHDمدل  •
BLK/RED 

روي عیب یابی  DATA LISTبا استفاده از مود  )3
SUZUKI  سنسور موقعیت هواي میکس را بررسی

 کنید.
  باشد؟می  8/4آیا ولتاژ بیش از 

2 

 PNK: سیم LHDمدل  •
باز شده یا با بدنه شده 

است. یا اینکه 
PNK/BLU 

: سیم RHDمدل  •
PNK/GRN  باز شده یا
بدنه شده یا 
PNK/BLU باز شده  

مدول کنترل 
تهویه را تعویض 

کرده و مجدد 
  بررسی کنید

سیگنال سنسور موقعیت عملگر کنترل بررسی مدار 
 دماي سمت راننده

تست خروجی هاي زیر را روي کانکتور  با استفاده از سیم )1
 یونیت کولر به هم متصل کنید.

 و  ”BLK/REDسیم ترمینالهاي  LHDمدل  •
“GRY/RED 

و  BLU/REDسیم ترمینالهاي  RHDمدل  •
BLK/RED 

روي عیب یابی  DATA LISTبا استفاده از مود با  )4
SUZUKI  سنسور موقعیت هواي میکس را بررسی

 کنید.
  می باشد؟ 8/4آیا ولتاژ بیش از 

3  
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DTC B1511-L / B1512-L / B1515-L / B1530-L  
  DTCمحدوده عیب و شرط یافتن 

 DTCشرایط مشخص کردن   محدوده مشکل

 مدار عملگر کنترل دماي سمت راننده
 عملگر کنترل دماي سمت راننده

 مدول کنترل کولر

B1511-L عملگر کنترل دماي سمت راننده (سنسور موقعیت) و/یا عیب:
  سنسور مدار

کمتر از ولتاژ سیگنال سنسور موقعیت  عملگر کنترل دماي سمت راننده 
  ولت به طور پیوسته براي مدت زمان مشخص باقی بماند. 0.1

 
 مدار عملگر کنترل جریان هوا

 عملگر کنترل جریان هوا
  مدول کنترل کولر

B1512-L : عملگر کنترل جریان هوا (سنسور موقعیت) و/یا عیب مدار
  سنسور

کمتر از ولتاژ سیگنال سنسور موقعیت عملگر کنترل جریان هوا بایستی 
  براي مدت زمان مشخص به طور پیوسته باقی بماند.ولت  0.1

 مدار عملگر کنترل دماي سمت سرنشین
 عملگر کنترل دماي سمت سرنشین

  مدول کنترل کولر

B1515-L:  عملگر کنترل دماي سمت سرنشین (سنسور موقعیت) و/یا
  عیب مدار سنسور

ولتاژ سیگنال سنسور موقعیت  عملگر کنترل دماي سمت راننده کمتر از 
 ولت به طور پیوسته براي مدت زمان مشخص باقی بماند 0.1

 مدار عملگر کنترل جریان هوا
 عملگر کنترل جریان هوا

  مدول کنترل کولر

B1530-L :لگر کنترل جریان هوا (سنسور موقعیت) و/یا عیب مدار عم
  سنسور

ولتاژ سیگنال سنسور موقعیت عملگر کنترل جریان هوا بایستی کمتر از 
 ولت براي مدت زمان مشخص به طور پیوسته باقی بماند. 0.1
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  دیاگرام مدار

 
[A]: کانکتور یونیت کولر (View: [a]) 1. عملگر کنترل دریچه  .4 عملگر کنترل دماي سمت سرنشین

 تهویه
 یونیت کولر .5 عملگر کنترل دماي سمت راننده .LHD  2مدل :*

      عملگر کنترل جریان هوا .RHD  3مدل :**

  DTCروند تایید 
 موتور را روشن کرده و سیستم کولر را به کار اندازید )1

 DTCعیب یابی 

  :نکته

  سمت راننده و/یا عیب مدار سنسور کنترل دما (سنسور موقعیت)عملگر را نشان می دهد:  DTC B1511-Lاین بخش  •
• DTC B1512-L / B1515-L / B1530-L  را به همان روش بررسی کرده و جدول زیر بهDTC B1511-L 

  اشاره دارد

DTC رنگ سیم  پارامتر  
B1512-L  سنسور موقعیت و شرایطMODE “RED/WHT” و “GRN/RED” 
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B1515-L  میکس (سرنشین)سنسور موقعیت هواي  •“RED/WHT” و “BLU/RED” (LHD 
model) 
•“RED/WHT” و “GRY/RED” (RHD 
model) 

B1530-L  سنسور موقعیتR/F “RED/WHT” و “YEL/RED” 

  

 مرحله عمل مورد نیاز بله خیر

  بررسی پارامتر عیب یاب بروید 2 مرحلهبه  ایراد متناوب
 SUZUKIدر عیب یاب  DATA LISTبا استفاده از مود 

 سنسور موقعیت میکس هوا (سمت راننده) را بررسی کنید
  ولت می باشد؟ 0.1آیا ولتاژ کمتر از 

1 

عملگر کنترل دماي سمت 
 راننده را تعویض کنید.

بررسی مدار سیگنال سنسور موقعیت عملگر کنترل   بروید 3به مرحله 
  دماي سمت راننده

کانکتور عملگر کنترل دماي سمت راننده را قطع  )1
 کنید

روي عیب یابی  DATA LISTبا استفاده از مود  )2
SUZUKI  سنسور موقعیت هواي میکس را بررسی

 کنید.
  ولت می باشد؟ 0.1آیا ولتاژ کمتر از 

2 

بررسی مدار سیگنال سنسور موقعیت عملگر کنترل   بروید 5به مرحله   بروید 4به مرحله 
  دماي سمت راننده

 قرار دهید ONسوییچ استارت را روي حالت  )1
مقدار ولتاژ بین سیم هاي سفید و قرمز کانکتور  )2

عملگر کنترل دماي سمت راننده و بدنه را اندازه 
 گیري کنید.

  ولت وجود دارد؟  5آیا ولتاژ 

3  

دسته سیم معیوب را 
  تعویض یا تعمیر کنید

مدول کنترل 
تهویه را تعویض 

کرده و مجدد 
DTC  بررسی را
  کنید

سنسور موقعیت عملگر کنترل بررسی مدار سیگنال 
 دماي سمت راننده

 را قطع کنید G20کانکتور  )1
 موارد زیر را بررسی کنید )2

اهم  1کمتر از  RED/WHTمدار سیم مقاومت  •
 باشد

بین عملگر  RED/WHTمقاومت مدار سیم  •
کنترل دماي سمت راننده و زمین بی نهایت 

 باشد

4  
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  آیا همه موارد مناسب می باشند؟

را  دسته سیم معیوب
  تعویض یا تعمیر کنید

مدول کنترل 
تهویه را تعویض 

کرده و مجدد 
  بررسی کنید

بررسی مدار سیگنال سنسور موقعیت عملگر کنترل 
 دماي سمت راننده

الزم است مقاومت بین خروجی هاي زیر و بدنه بی نهایت  )1
 باشد.

   ”GRY/REDسیم ترمینالهاي  LHDمدل  •
  BLU/REDسیم ترمینالهاي  RHDمدل  )2

  آیا همه موارد مناسب می باشند؟

5  

DTC B1513 / B1514 / B1517 / B1531 
  DTCمحدوده عیب و شرط یافتن 

 DTCشرایط مشخص کردن   محدوده مشکل

 مدار عملگر کنترل دماي سمت راننده
 عملگر کنترل دماي سمت راننده

 مدول کنترل کولر

B1513) مدار سنسور) و/یا عیب موتور:عملگر کنترل دماي سمت راننده  
واقعیت و هدف بیش از مقدار تعیین شده باز شدن دریچه در تفاوت بین 

است ولو اینکه عملگر کنترل دماي سمت راننده براي مدت مشخصی کار 
 کرده باشد.

 مدار عملگر کنترل جریان هوا
 عملگر کنترل جریان هوا

  مدول کنترل کولر

B1514 :) و/یا عیب مدار سنسور) موتورعملگر کنترل دماي سمت راننده  
تفاوت بین باز شدن دریچه در واقعیت و هدف بیش از مقدار تعیین شده 

است ولو اینکه عملگر کنترل جریان هواي سمت راننده براي مدت 
  مشخصی کار کرده باشد.

 مدار عملگر کنترل دماي سمت سرنشین
 عملگر کنترل دماي سمت سرنشین

  مدول کنترل کولر

B1517 : و/یا عیب مدار موتور( سرنشینعملگر کنترل دماي سمت (
  سنسور

تفاوت بین باز شدن دریچه در واقعیت و هدف بیش از مقدار تعیین شده 
است ولو اینکه عملگر کنترل جریان هواي سمت سرنشین براي مدت 

 مشخصی کار کرده باشد.

 مدار عملگر کنترل جریان هوا
 عملگر کنترل جریان هوا

  ل کولرمدول کنتر

B1531 :عملگر کنترل جریان هوا و/یا عیب مدار سنسور  
تفاوت بین باز شدن دریچه در واقعیت و هدف بیش از مقدار تعیین شده 

است ولو اینکه عملگر کنترل جریان هواي سمت سرنشین براي مدت 
 مشخصی کار کرده باشد.
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 دیاگرام مدار

 
[A]: کانکتور یونیت کولر (View: [a]) 1. عملگر کنترل دریچه تهویه .4 عملگر کنترل دماي سمت سرنشین 

 یونیت کولر .5 عملگر کنترل دماي سمت راننده .LHD  2مدل :*

      عملگر کنترل جریان هوا .RHD  3مدل :**

  DTCروند تایید 
B1513   

 موتور را روشن کرده و کولر را بزنید )1
 تغییر دهید. HIبه  LOموقعیت سلکتور دما را روي راننده قرار داده و به طور تدریجی از  )2

B1514 
 موتور را روشن کرده و کولر را بزنید )1
 تبدیل شوئد DEFبه  FACEگرم کن را فشار داده تا از سوییچ  )2

B1517  
 موتور را روشن کرده و کولر را بزنید )1
 تغییر دهید. HIبه  LOداده و به تدریج از روي موقعیت سلکتور دما را روي سرنشین قرار  )2
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B1531 
 موتور را روشن کرده و کولر را بزنید )1
 تغییر یابد. FREبه  RECسوییچ هواي ورودي را فشار داده تا موقعیت آن از  )2

  DTCعیب یابی 

  :احتیاط

ایجاد می شوند، بررسی کنید که هیچ گونه مانعی در محدوده  B1531و/یا  B1513, B1514, B1517وقتی خطاهاي  
  باز شدن اتصال عملگرها نباشد

  

  :نکته

  سمت راننده و/یا عیب مدار سنسور عملگر کنترل دما (موتور)را نشان می دهد:  DTC B1513این بخش 
DTC B1531 / B1517 / B1514  را به همان روش بررسی کرده و جدول زیر بهDTC B1513 شاره داردا  

DTC رنگ سیم  پارامتر  
B1514  سنسور موقعیت و شرایطMODE “GRN/BLK” و “GRN” 
B1517 (سرنشین) سنسور موقعیت هواي میکس  •“BLU” و “BLU/BLK” (LHD model) 

•“GRY” و “GRY/BLK” (RHD model) 
B1531  سنسور موقعیتR/F “YEL” و “YEL/BLK 

 

 مرحله عمل مورد نیاز بله خیر

  بررسی پارامتر عیب یاب بروید 2 مرحلهبه  ایراد متناوب
در عیب یاب  DATA LISTبا استفاده از مود  )1

SUZUKI  سنسور موقعیت میکس هوا (سمت
 راننده) را بررسی کنید
  آیا در شرایط مناسبی قرار دارد؟

1 

دسته سیم معیوب را تعمیر 
 .یا تعویض کنید

  کنترل دماي سمت رانندهبررسی مدار عملگر   بروید 3به مرحله 
و کانکتورهاي عملگر کنترل دماي سمت  G20کانکتور  )1

 راننده را قطع کنید
 موارد زیر را بررسی کنید )2

 GRY/BLKو  GRY: مقاومت LHDمدل  •
 اهم باشد 1بایستی کمتر از 

بین عملگر  GRY/BLKمقاومت مدار سیم  •
کنترل دماي سمت راننده و زمین بی نهایت 

  باشد
 1کمتر از  BLU/BLKو  BLU: مقاومت  RHDمدل  •

2 

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  تهویه مطبوع :فصل عنوان

63  

 اهم باشد.
بین عملگر کنترل دماي  BLU/BLKو  BLUمقاومت  •

  سمت راننده و بدنه بی نهایت باشد

عملگر کنترل دماي سمت 
  راننده را تعویض کنید

مدول کنترل 
تهویه را تعویض 

کرده و 
 را  DTCمجدد

  بررسی کنید

 بررسی عملگر کنترل دماي سمت راننده
 .عملگر کنترل دماي سمت راننده را بررسی کنید )1

  آیا در شرایط مناسبی قرار دارد؟

3  

DTC B1540  
  DTCمحدوده عیب و شرط یافتن 

 DTCشرایط مشخص کردن   محدوده مشکل
  DOMEفیوز 

  AUTOمدار پانل کولر 
 AUTOپانل کولر 

B1540ایراد در مدار تغذیه پشتیبان پانل:  
قرار دارد، ولتاژ باطري در پانل کولر  OFFزمانیکه سوییچ استارت روي حالت 

AUTO وجود ندارد 

  مدار دیاگرام

 
:[A]  کانکتور پانلAUTO [View: [a])]  2.  فیوزDOME 
1.  J/B  3.  فیوز پانلAUTO 
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  DTCروند تایید 
 موتور را روشن کرده و سیستم کولر را به کار اندازید )1

  DTCعیب یابی 

 مرحله عمل مورد نیاز بله خیر

 2 مرحلهبه  ایراد متناوب
 بروید

  DTCبررسی 
قرار  ONسوییچ استارت را فشار داده تا روي حالت  )1

 گیرد
قرار  OFFسوییچ استارت را فشار داده تا روي حالت  )2

 گیرد
قرار  ONسوییچ استارت را فشار داده تا روي حالت  )3

 را بررسی کنید. DTCگیرد و سپس 
  همچنان وجود دارد؟ DTC B1540آیا 

1 

دسته سیم  •
معیوب را تعمیر 
  یا تعویض کنید

خرابی فیوز  •
DOME 

پانل کولر 
AUTO  را

  تعویض کنید

  تغذیه ولتاژ باطريبررسی مدار 
 را قطع کنید. AUTOکانکتور پانل  )1
و بدنه  AUTOکانکتور پانل کولر  WHTولتاژ بین سیم  )2

 را اندازه گیري کنید.
  ولت است؟ 14تا  10 آیا ولتاژ بین )3

2  

DTC B1541 
  DTCمحدوده عیب و شرط یافتن 

 DTCشرایط مشخص کردن   محدوده مشکل

  DOMEفیوز  •
  AUTOمدار پانل کولر  •
 AUTOپانل کولر  •

B1541 ایراد در مدار تغذیه پشتیبان:  
  در حالت پیوسته می باشد 6/3ولتاژ منبع تغذیه پشتیبان کمتر از 
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 مدار دیاگرام

 
:[A]  کانکتور پانلAUTO [View: [a])]  2.  DOMEفیوز  
1.  J/B  3.  یونیت کولر 
4 .  CPU  .5 مدار تغذیه 

  DTCروند تایید 
 موتور را روشن کرده و سیستم کولر را به کار اندازید )1

  DTCعیب یابی 

 مرحله عمل مورد نیاز بله خیر

 2 مرحلهبه  ایراد متناوب
 بروید

  DTCبررسی 
قرار  ONسوییچ استارت را فشار داده تا روي حالت  )4

 گیرد
قرار  OFFسوییچ استارت را فشار داده تا روي حالت  )5

 گیرد
قرار  ONسوییچ استارت را فشار داده تا روي حالت  )6

 را بررسی کنید. DTCگیرد و سپس 
  همچنان وجود دارد؟ DTC B1541آیا 

1 

دسته سیم  •
معیوب را تعمیر 
  یا تعویض کنید

خرابی فیوز  •
DOME 

یونیت کولر را 
تعویض کنید و 

را  DTCمجدد 
  بررسی کنید.

  بررسی مدار تغذیه ولتاژ باطري
 را قطع کنید. G20کانکتور  )4
و بدنه را  G20کانکتور  WHT/REDولتاژ بین سیم  )5

 اندازه گیري کنید.
  ولت است؟ 14تا  10آیا ولتاژ بین  )6

2  
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DTC B1544 
  DTCمحدوده عیب و شرط یافتن 

 DTCشرایط مشخص کردن   محدوده مشکل
  AUTOدیتاي نامعتبر بین یونیت کنترل کولر و پانل کنترل :B1544 یونیت کنترل کولر

 ارسال کرده AUTOیونیت کنترل کولر سیگنال نا معتبر به پانل  •
  دریافت کرده AUTOیونیت کنترل کولر سیگنال نا معتبر به پانل  •

  DTCروند تایید 
 کرده و سیستم کولر را به کار اندازیدموتور را روشن  )1

  DTCعیب یابی 

 مرحله عمل مورد نیاز بله خیر

 2 مرحلهبه  ایراد متناوب
 بروید

  DTCبررسی 
قرار  ONسوییچ استارت را فشار داده تا روي حالت  )7

 گیرد
قرار  OFFسوییچ استارت را فشار داده تا روي حالت  )8

 گیرد
قرار  ONسوییچ استارت را فشار داده تا روي حالت  )9

 را بررسی کنید. DTCگیرد و سپس 
  همچنان وجود دارد؟ DTC B1544آیا 

1 

DTC B1546  
  DTCمحدوده عیب و شرط یافتن 

 DTCشرایط مشخص کردن   محدوده مشکل

  سنسور فشار مبرد
  سنسور دماي هواي بیرون

  مبرد ناکافی
 یونیت کنترل کولر

B1546 ایراد در فشار مبرد :A/C  
دماي بیرون بیش از مقدار مشخص است. درحالیکه فشار مبرد کمتراز مقدار 

  تعیین شده می باشد

  DTCروند تایید 
 موتور را روشن کرده و سیستم کولر را به کار اندازید )1
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  DTCعیب یابی 

 مرحله عمل مورد نیاز بله خیر

شارژ مبرد و بررسی مجدد 
DTC  

 2 مرحلهبه 
 بروید

  بررسی فشار مبرد
 را روشن کرده تا کمپرسور کالچ کند. A/Cکلید  )1
در عیب یاب  DATA LISTبا استفاده از مود  )2

SUZUKI .فشار مبرد را بررسی کنید 
  مگاپاسکال می باشد. 0.34فشار بیش از آیا 

1 

سنسور فشار مبرد را تعویض 
  کنید

 3به مرحله 
  بروید

  بررسی سنسور فشار مبرد
 فشار مبرد را بررسی کنید سنسور )1

  آیا شرایط سنسور مناسب می باشد؟

2  

سنسور دماي هواي بیرون را 
  تعویض کنید

 4به مرحله 
  بروید

  بررسی سنسور دماي هواي خروجی
 سنسور دماي هواي بیرون را بررسی کنید )1

  آیا شرایط سنسور مناسب می باشد؟

3  

عیب یابی را براي فشارهاي 
غیر نرمال انجام داده و 

DTC  را مجدد بررسی
  کنید.

یونیت کنترل 
کولر را تعویض 

 DTCکرده و 
را مجدد 

  بررسی کنید

  A/Cبررسی سیستم 
 را بررسی کنید A/Cسیستم  )1

  آیا شرایط مناسب می باشد؟

4  

DTC B1550-H / B1550-L 
  DTCمحدوده عیب و شرط یافتن 

 DTCشرایط مشخص کردن   محدوده مشکل

  AUTOاز بین رفتن ارتباط بین یونیت کنترل کولر و پانل  :B1550 یونیت کنترل کولر •
ولتاژ سیگنال ارتباط بین پانل و یونیت کنترل بیشتر یا کمتر از مقدا مشخص و 

  تعیین شدن می باشد
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 مدار دیاگرام

 
:[A]  کانکتور پانلAUTO [View: [a])]  2.   کولر AUTOپانل  
1.  CPU  .3  یونیت کنترل کولر 
4 .  LIN 5  مربوط به راننده.   

  DTCروند تایید 
 موتور را روشن کرده و سیستم کولر را به کار اندازید )1

  DTCعیب یابی 

 مرحله عمل مورد نیاز بله خیر

 2 مرحلهبه  ایراد متناوب
 بروید

  DTCبررسی 
قرار  ONسوییچ استارت را فشار داده تا روي حالت  )1

 گیرد
قرار  OFFسوییچ استارت را فشار داده تا روي حالت  )2

 گیرد
قرار  ONسوییچ استارت را فشار داده تا روي حالت  )3

 را بررسی کنید. DTCگیرد و سپس 
  وجود دارد؟DTCهمچنان  B1550-Lیا  B1550-Hآیا 

1 

دسته سیمهاي معیوب را 
  تعمیر یا تعویض نمایید.

یونیت کنترل 
کولر را تعویض 
کرده و مجدد 

DTC  را
  بررسی کنید

  بررسی مدار ارتباط
 را قطع کنید G20کولر و  AUTOکانکتورهاي پانل  )1
 موارد زیر را بررسی کنید )2

 اهم باشد 1کمتر از  RED/GRNمقاومت سیم  •
 بین پانل و بدنه بی نهایت باشد RED/GRNمقاومت سیم  •

  آیا شرایط طبق انتظار است؟

2  
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DTC B1557 / B1561 / B1563 
  DTCمحدوده عیب و شرط یافتن 

 DTCشرایط مشخص کردن  محدوده مشکل

 سنسور سرعت چرخ •
  ESPیونیت کولر  •
• ECM  
 یونیت کنترل کولر •

B1557 :سنسور سرعت چرخ و/یا ایراد مدار آن 

یونیت کنترل کولر دیتاي غیر معتبرسیگنال سنسور سرعت خودرو از 
ECM دریافت می کند 

 ECTسنسور  •
• ECM  
 یونیت کنترل کولر •

B1561 : سنسور دماي ماده خنک کننده موتور و/یا ایراد در مدار
 آن

دریافت می  ECMرا از  ECTیونیت کنترل کولر دیتاي غیر معتبر سیگنال 
 کند

 A/Cسنسور فشار مبرد  •
• ECM  
 یونیت کنترل کولر •

B1563 : سنسور فشار مبردA/C و/یا ایراد در مدار آن 
 ECMیونیت کنترل کولر اطالعات غیر معتبر سیگنال فشار مبرد را از 

 دریافت می کند.

  DTCروند تایید 
  بررسی کنید که موارد زیر در زمان استفاده از این پروسه انجام شود

U0073, U0100, U0140 و/یا U0155 .دیده نمی شوند  
 موتور را روشن کرده و سیستم کولر را به کار اندازید )1

  DTCعیب یابی 

 مرحله عمل مورد نیاز بله خیر

یونیت کنترل را تعویض 
را چک  DTCکرده و مجدد 

  کنید

به بخش قابل 
اجرا 
 DTCروي

  مراجعه کنید

  DTCبررسی 
DTC  مربوط بهECM را بررسی کنید  

  وجود دارد؟ DTCآیا 

1 

DTC B1580  
  DTCمحدوده عیب و شرط یافتن 

 DTCشرایط مشخص کردن   محدوده مشکل

  EEPROMخطا  :B1580 یونیت کنترل کولر
  در یونیت کنترل کولر اتفاق می افتد EEPROMخطاي 
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  DTCروند تایید 
 موتور را روشن کرده و سیستم کولر را به کار اندازید )1

  DTCعیب یابی 

 مرحله عمل مورد نیاز بله خیر

یونیت کولر را  ایراد متناوب
تعویض کرده و 

DTC  را مجدد
  بررسی کنید

  DTCبررسی 
قرار  ONسوییچ استارت را فشار داده تا روي حالت  )10

 گیرد
قرار  OFFسوییچ استارت را فشار داده تا روي حالت  )11

 گیرد
قرار  ONسوییچ استارت را فشار داده تا روي حالت  )12

 را بررسی کنید. DTCگیرد و سپس 
   همچنان وجود دارد؟ DTC B1580آیا 

1 

DTC B1581 
  DTCمحدوده عیب و شرط یافتن 

 DTCشرایط مشخص کردن   محدوده مشکل

  پانل EEPROMخطاي :AUTO B1581پانل 
  کولر اتفاق می افتد AUTOدر پانل  EEPROMخطا ِ 

  DTCروند تایید 
 موتور را روشن کرده و سیستم کولر را به کار اندازید )1

  DTCعیب یابی 

 مرحله عمل مورد نیاز بله خیر

پانل را تعویض  متناوبایراد 
کرده و مجددا 

DTC  را چک
  کنید

  DTCبررسی 
 قرار گیرد ONسوییچ استارت را فشار داده تا روي حالت  )1
 قرار گیرد OFFسوییچ استارت را فشار داده تا روي حالت  )2
قرار گیرد و  ONسوییچ استارت را فشار داده تا روي حالت  )3

 را بررسی کنید. DTCسپس 
   همچنان وجود دارد؟ DTC B1581آیا 

1 

DTC U0073 
  CAN DTCرجوع شود به بخش 
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DTC U0100  
  CAN DTCرجوع شود به بخش 

DTC U0140 
 CAN DTCرجوع شود به بخش 

DTC U0155  
  CAN DTCرجوع شود به بخش 
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  دستورالعمل تعمیرات

  روند انجام شارژ گاز کولر
  چارت انجام شارژ گاز کولر

  
  

  بازیافت
  دقیقه با کولر روشن در حالت در جا کار کرده تا مبرد در سیستم به چرخش در آید 6تا 5کرده و اجازه دهید خودرو را روشن 

  شارژ 

  شروع تخلیه

  دقیقه 15

  قطع کردن عملیات تخلیه
  دقیقه انتظار 15

  بررسی مقدار فشار
 ) را نشان دهد14.7psiکیلوپاسکال ( -100اطمینان یابید که فشار بخش پایین زیر 

 در صورتیکه گیج شرایط عادي را نشان دهد
(  

  تخلیه

 در صورتیکه گیج شرایط عادي را نشان ندهد
(  

 اتصاالت را بررسی و تعمیر کنید
(  

  بعد از شارژ 

  مقدار شارژ

  قبل از شارژ

  مخزن مبرد را تویض کنید

  مقدار مشخص  مقدار شارژ  دوم یا بیشتر  مخزن اول

  ترازو

  هواي موجود در شیلنگ مرکزي شارژ را تخلیه کنید

  وزن مخزن مبرد را قبل از شارژ اندازه گیري کرده و مقدار آن را یادداشت نمایید

  از قسمت پر فشار خودرو را شارژ نموده و در این زمان کولر را روشن نکنید

  فشار الزم استبراي شارژ از قسمت کم 

 شیر پرفشار بسته بوده و شیلنگ آن جدا باشد •
  کولر را روشن کرده و شرایط خودرو را بررسی کنید •

  در زمان شارژ الزم است همواره وزن مخزن بررسی شود و گاز کولر بیش از اندازه نباشد

  با استفاده از ابزار مخصوص نشتی را بررسی کنید

  کنیدکارآیی سیستم را بررسی 
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  )Recoveryتخلیه و شارژ کامل (

 دقیقه کولر را روشن نمایید. 6تا  5حالت در جا روشن کنید و براي مدت موتور را در  )1

  : نکته

 این عمل را براي این انجام می دهیم تا گاز و محتویات داخل سیستم قبل از عمل بازیافت به چرخش در بیایند.

 )1گاز را تخلیه نمایید.( شارژموتور را خاموش کنید و با استفاده از ابزار  )2

  :نکته

پس از تخلیه گاز از سیستم، مقدار روغن کمپرسور که از سیستم همراه با گاز کولر خارج شده است بایستی اندازه گیري  -
 شود تا در زمان تزریق گاز مجدد به سیستم اضافه گردد.

 ز ابزار بازیافت و تخلیه گاز کولر حتما از دستورالعمل استفاده از ابزار استفاده نمایید.در زمان استفاده ا -

 

  تخلیه
 ) متصل نمایید.6) را به پمپ وکیوم (A) مربوط به گیج منیفولد (5شیلنگ مرکزي شارژ ( )1

  ابزار مخصوص
(A):06020–09990   ٢٥٧٠١٠٣٦(كد اختصاصي ( 

  

 ) گیج منیفولد را به ترتیب زیر متصل نمایید.2) و فشار پایین (1شیلنگهاي فشار باال ( )2
 ) روي شیلنگ تخلیه3شیلنگ فشار باال به شیر فشار باال ( -

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  تهویه مطبوع :فصل عنوان

74  

 ) روي شیلنگ مکش4شیلنگ فشار پایین به شیر فشار پایین ( -
 ) روي گیج منیفولد باز کنید.Lo( )8) و شیر مکش (7( (Hi)پمپ وکیوم را روشن کرده و سپس شیر تخلیه  )3
  دقیقه انجام شود. 15تخلیه باید در مدت  )4

  :نکته

را  .kPa (–1.0 kgf/cm2, –760 mmHg, –14.7 psi) 100–مطمئن شوید که فشار سنج قسمت کم فشار عدد 
  نشان می دهد

  
  و شیر مکش را ببندید. (Hi)شیر سمت تخلیه  )5
 کنید.پمپ وکیوم را خاموش  )6

  :نکته

قبل از خاموش نمودن پمپ وکیوم ، ابتدا شیر گیج منیفولد را ببندید، در غیر اینصورت  هوا با فشار اتمسفر وارد سیستم 
  شده و هواگیري مجدد الزم خواهد بود. 

  دقیقه صبر کنید. 5بعد از اتمام مرحله تخلیه، به مدت  )7
 صل نمایید.از تغییر نکردن عقربه گیج بخش کم فشار اطمینان حا )8

  :نکته

در صورتیکه عقربه تغییر مکان داده و به صفر نزدیک شود نشان از وجود نشتی در سیستم می باشد. در اینصورت الزم است 
 بخش اتصاالت را بازرسی کرده و بعد از انجام اصالحات مورد نیاز مجددا عمل تخلیه را تکرار کنید.
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 وکیوم جدا نمایید.شیلنگ شارژ مرکزي گیج منیفولد را از پمپ  )9

  شارژ کردن

  :نکته

  سیستم کولر را با مبرد پر نمایید. رجوع شود به بخش اندازه گیري مقدار شارژ -
همواره سیستم کولر را از طریق شیلنگ کم فشار در زمان روشن بودن خودرو شارژ نمایید اگرچه شارژ اولیه خودرو در  -

  ورت می گیرد.زمان خاموش بودن و از طریق شیلنگ پر فشار ص
  " تعویض مخزن مبرد" انجام دھید.در زمان تعویض مخزن مبرد در پروسه شارژ، مخزن را با توجه به بخش  -

  مقدار مشخص شده مبرد
530 ± 30 g (18.7 ± 1.1 oz) 

 با شیلنگ مرکزي به صورت زیر هواگیري نمایید. )1
A- ) بسته باشند.2)و شیر مکش(1اطمینان یابید که شیر تخلیه ( 
B- متصل نمایید.3) را به مخزن (4مخزن مبرد  ( شیر ( 
C- ) را به مخزن مبرد متصل نمایید.5شیلنگ مرکزي ( 
D- .در صورتیکه اهرم شیر خیلی سفت می باشد کمی آن را شل کنید 
E- ) را باز کرده و هوا را از شیلنگ مرکزي تخلیه نمایید.6شیر تخلیه هواي گیج منیفولد ( 

 
  پر فشار بفرستید و خودرو را از سمت پر فشار شارژ نمایید. )به روش زیر مبرد را به قسمت2

  اخطار
) کولر را روشن نکنید چرا که ممکن است باعث انفجار مخزن مبرد 2در زمان شارژ گاز از قسمت پر فشار، هرگز کمپرسور (

  یا شیلنگها با برگرداندن مبرد پر فشار گردد.

(a ) شیر تخلیهHi) (3) گیج منیفولد (A باز کرده و در حالیکه خودرو خاموش است سیستم را شارژ نمایید.) را  
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b.بعد از شارژ اولیه بخش فشار باال، شیر تخلیه را بسته و سپس شیلنگ را از شیر پر فشار جدا نمایید (  
  )  بخش کم فشار را مطابق روش زیر شارژ نمایید.3

  اخطار
 باید بسته بوده و شیلنگ از آن جدا باشد، در غیر اینصورت امکان در زمان شارژ بخش کم فشار، حتما شیر بخش فشار باال

  بازگشت مبرد به مخزن بوده و احتمال انفجار وجود دارد.

  

  احتیاط
  هرگز در زمان شارژ، مخزن را وارونه نکنید.

کمپرسور می شود وارونه کردن آن باعث ورود مبرد به صورت مایع به کمپرسور می شود. این مسئله باعث ایجاد مشکل در 
  چراکه کمپرسور نمی تواند مایع را فشرده سازد و نتیجه آن صدمه به سیستم می باشد.

  

  :نکته

  در زمان تعویض مخزن، همواره هواي داخل لوله مرکزي شارژ را تخلیه نمایید.

a( .مطمئن شوید که شیلنگ پر فشار جدا باشد 
b( را بررسی می کنید فشار دهید. خودرو را روشن کرده و دکمه را در حالیکه سیستم کولر 
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c( ) 1شیر مکش) (Loرا روي مجموعه گیج منیفولد ((A)  باز کرده و سیستم کولر را با مقدار مشخص گاز کولر شارژ
 نمایید. 

  اندازه گیري نمایید." اندازه گیري مقدار شارژ "این مقدار مشخص را با توجه به بخش 

  
d( شارژ شد، شیر مکش روي گیج منیفولد را ببندید. بعد از اینکه سیستم با مقدار مشخصی مبرد 
 خودرو را خاموش کرده و مجموعه گیج منیفولد را جدا نمایید. )4

  اندازه گیري مقدار شارژ
) 3) روي ترازو (2) همراه با نگهدارنده هایی که براي جلوگیري از افتادن آن استفاده می شوند (1مخزن گاز کولر را ( )1

 قرار دهید.
 ) مخزن گاز را قبل از شارژ را بررسی و ثبت نمایید.a)، وزن (4هواي داخل شیلنگ مرکزي شارژ (پس از تخلیه  )2

  احتیاط
  این اندازه گیري را در شرایطی انجام دهید که افتادگی شیلنگ تغییر نکند.
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  با چک کردن وزن مقدار دلخواه گاز را به سیستم اعمال کنید. )3
را تکرار  3تا  1آن را با مخزن جدید تعویض نمایید براي این کار باید از مرحله زمانیکه مخزن گاز خالی شد الزم است  )4

 کنید تا زمانیکه مقدار گاز وارد سیستم شده به مقدار مشخص برسد.

 این مقدار مشخص به صورت زیر می باشد

530 ± 30 g (18.7 ± 1.1 oz) 

  
a”: قبل از شارژ 

“b”: بعد از شارژ 

“c”:  باید خودرو شارژ شودمقدار مشخصی که 
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  تعویض مخزن گاز کولر
 شیر مکش روي گیج منیفولد را ببندید. (کم فشار) )1
 خودرو  را خاموش کرده و مقدار شارژ شده در این زمان را اندازه گیري کنید. )2

  :نکته

باید شارژ شود اگرچه مخزن جدید استفاده می شود، مقدار مبردي که روي مخزن نشان داده می شود برابر با مقداري که 
  نمی باشد.

 مخزن را تعویض نمایید. )3
 هواي موجود در شیلنگ مرکزي شارژ را تخلیه نمایید. )4
 ادامه دهید. "اندازه گیري مقدار شارژ "شیر مکش را باز کرده و شارژ سیستم را طبق بخش )5

  جدا کردن مجموعه گیج منیفولد
  از به صورت زیر جدا نمایید. در زمانیکه سیستم خودرو را شارژ نمودید، گیج منیفولد را

 شیر مکش را روي گیج ببندید. (شیر تخلیه(فشار باال) در کل زمان شارژ به صورت پیوسته بسته می ماند). )1
 شیر مخزن را نیز ببندید. )2
 با استفاده از یک دستمال، شیلنگهاي شارژ را از شیرهاي سرویس جدا کنید. این عمل باید سریع انجام شود. )3
 مخصوص را روي شیرهاي سرویس قرار دهید.درپوشهاي  )4

  نشت یابی سیستم کولر
  انجام دهید.  09990–86012  تجهیز عمومینشت یابی را با 

  اضافه کردن روغن کمپرسور

  :احتیاط

صی روغن به سیستم اضافه نمایید. در صورت در زمان تعویض قطعات و بخشهاي مختلف سیستم، الزم است مقدار مشخ
  ناکافی بودن روغن در سیستم، عدم روانکاري کامل صورت خواهد گرفت و نهایتا باعث گیرپاژ کردن کمپرسور خواهد شد.

  در زمانیکه فقط مبرد را شاژ می کنید
  و نوع روغن به صورت زیر باشد. در زمانیکه قطعه اي تعویض نمی گردد و تنها گاز کولر تعویض می شود الزم است مقدار

20 cm3 (20 ml, 0.68 US·oz, 0.70 lmp·oz) 
: Compressor oil 99000–99022–00E (Compressor oil (DH-PS, 250cc)) 

  در زمان نصب کمپرسور
دالیلی باز ) تعویض نگردیده و همان کمپرسور قبل را به 1در زمانیکه کمپرسور را نصب می کنید (شرایطی که کمپرسور (

کرده و می خواهید در سر جاي خود قرارش دهید) الزم است همان مقدار که از آن در زمان باز کردن روغن خارج نموده اید 
  ) به آن روغن اضافه نمایید.2(

Compressor oil 99000–99022–00E (Compressor oil (DH-PS, 250cc)) 
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  در زمان تعویض کمپرسور کولر

کمپرسور جدید از طرف شرکت سازنده روغن قرار داده شده و کامال درزهاي آن گرفته می شود. بدین ترتیب در همواره در 
زمان تعویض کمپرسور شما نیاز به اضافه کردن روغن جدید نخواهید داشت. تنها الزم است مقداري از روغن آن را کم کنید. 

ل روغن بوده در کمپرسور جدید نیز باشد. براي این کار الزم است از به عبارت ساده تر باید همان مقدار که در کمپرسور قب
  روابط زیر استفاده نمایید.

  مقدار روغنی که باید از کمپرسور جدید کم شود.
“C” = “A” – “B”  

“C” .مقدار روغنی که باید از کمپرسور جدید کم شود : 

“A”) 1: مقدار روغنی که در کمپرسور جدید وجود دارد( 

“B” :) 2مقدار روغن موجود در کمپرسور جدا شده قدیمی(  

  :نکته

روغن الزم براي مجموعه کمپرسور کولر از طرف شرکت سازنده در کمپرسور قرار داده می شود و مقادیر آن به صورت زیر 
  می باشد:

140 – 160 cm3 (140 – 160 ml, 4.73 – 5.41 US·oz, 4.93 – 5.63 lmp·oz) 
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  قطعات در زمان تعویض دیگر

  با توجه به جدول زیر، در زمان تعویض دیگر بخشها روغن به سیستم اضافه نمایید.

 قطعه تعویضی مقدار روغن

50 cm3 (50 ml, 1.69 US·oz, 1.76 lmp·oz) اواپراتور 
30 cm3 (30 ml, 1.01 US·oz, 0.01 lmp·oz) کندانسور 
10 cm3 (10 ml, 0.34 US·oz, 0.35 lmp·oz)  شیلنگ مکش -تخلیهشیلنگ- 

 شیلنگ بخش مایع
10 cm3 (10 ml, 0.34 US·oz, 0.35 lmp·oz) 

each 
 لوله مکش

10 cm3 (10 ml, 0.34 US·oz, 0.35 lmp·oz) رطوبت گیر 

  00E (Compressor oil (DH-PS, 250cc))–99022–99000نوع روغن کمپرسور: 

  باز و بست فن خنک کن رادیاتور
    بست مجموعه فن رادیاتور رجوع شود به بخش باز و

  بازبینی و بررسی فن خنک کننده رادیاتور
  رجوع شود به بخش بازرسی و مجموعه فن رادیاتور روي خودرو

  بازبینی مجموعه کندانسور بدون باز کردن آن
  موارد زیر را بررسی کنید

  فینهاي کندانسور را از نظر شکستگی و نشتی -
  شود، الزم است مورد تعمیر یا کندانسور تعویض گردد.در صورتیکه هر گونه خرابی دیده 
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  اتصاالت کندانسور را از نظر نشتی -
  در صورت یافتن هر گونه عیب و ایراد الزم است اورینگ تعویض یا پیچها سفت گردند.

  باز و بست مجموعه کندانسور 
  احتیاط

سور تغیر شکل بدهند، توسط لبه تخت پیچ گوشتی هرگز به فینهاي کندانسور صدمه وارد نکنید. در صورتیکه فین کندان -
  یا انبردست آنها را صاف نمایید.

  در زمان باز و بست کندانسور مراقب باشید به فینهاي رادیاتور آسیب وارد نشود.

  باز کردن
 گاز کولر را از سیستم خارج نمایید.  "شارژ و تخلیه کامل"با رجوع به بخش  )1
 سپر جلو را باز کنید )2
 سمت راست چراغ را باز کنید نگهدارنده )3
)  را از مجموعھ ٣)  و لولھ مایع (٤) را باز کنید و  سپس شیلنگ تخلیه (1) شیلنگ تخلیه، پیچ لوله مایع (2پیچ( )4

 کندانسور جدا نمایید.
 پیچهاي نگهدارنده مجموعه کندانسور را باز کنید. )5
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  مجموعه کندانسور را به سمت باال بکشید و جدا نمایید. )6

  نصب
  مراحل جدا سازي را به صورت برعکس انجام دهید و موارد زیر را در نظر داشته باشید.

  "کمپرسور روغن کردن اضافه" مبحث به توجه نمایید.(با اضافه مکش سمت از را کمپرسور روغن الزم مقدار به -
  شود. انجام قبل بخشهاي در شده گفته موارد طبق باید سیستم گاز شارژ و تخلیه -

  بست رطوبت گیر باز و
  باز کردن

 گاز کولر را از سیستم خارج نمایید.  "تخلیه و شارژ کامل"با رجوع به بخش  )1
 ) را جدا نمایید.1مجموعه کندانسور ( )2
 ) جدا نمایید.5) را از رسیور (3) را و درپوش فیلتر (2واشر فنري ( )3
 ) را جدا نمایید.4بخش رطوبت گیر را ( )4

  
  نصب

  ورت برعکس انجام دهید و موارد زیر را در نظر داشته باشیدمراحل جدا سازي را به ص
مواد رطوبت گیر را از بسته پالستیکی خود بیرون نیاورید و به محض بیرون آوردن آن سریعا آن را در جا خود قرار  •

 دهید.
 از موارد رطوبت گیر جدید، اورینگ جدید و درپوش فیلتر جدید استفاده نمایید. •
 مپرسور آغشته نمایید.اورینگ را به روغن ک •
 شود. انجام قبل بخشهاي در شده گفته موارد طبق باید سیستم گاز شارژ و تخلیه  •

Compressor oil 99000-99022-00E(compressor oil (DH-PS,250cc)) 

  HVACاجزا و بخشهاي 
  :نکته
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  اندنشان داده شده اند در سمت مخالف نصب شده (*)قطعاتی که با  RHDرا نشان می دهد. در مدل  LHDاین شکل مدل 

  
  اواپراتور  .25  مکنده هوا  .13  عملگر کنترل دریچه هوا .1
  دریچه کنترل جریان هوا (پا)  .14  اتصال عملگر کنترل دریچه هوا .2

26.   

اورینگ: با روغن 
کمپرسور آغشته 

  شود
  شیر انبساط  .27هوا دریچه کنترل جریان   .HVAC 15 هواي نگهدارنده فیلتر .3
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  (تهویه)
دریچه کنترل جریان هوا   .HVAC 16فیلتر هواي  .4

  (شیشه)
  مدول فن  .28

دریچه کنترل دماي سمت   .17  جعبه دریچه هوا .5
  راننده

  سنسور اواپراتور  .29

دریچه کنترل دماي سمت   .18  اتصال هواي ورودي .6
  سرنشین

  موتور فن  .30

  شیلنگ هوا  .31  مجموعه سمت چپ  .19  جعبه باالیی مجموعه فن .7
  شینلگ تخلیه  .32  مجموعه سمت راست  .20  عملگر کنترل دماي سمت راننده .8
عملگر کنترل دماي سمت   .9

  سرنشین
قسمت جلوي  [f]:  عملگر کنترل جریان هوا  .21

  خودرو
  اتصال کنترل جریان هوا  .22  اتصال کنترل دماي سمت راننده .10

: 
3.2 N·m (0.33 
kgf-m, 2.5 
lbf-ft) 

اتصال کنترل دماي سمت  .11
  سرنشین

  گرمکن مرکزي  .23
: 

10 N·m (1.0 
kgf-m, 7.5 
lbf-ft) 

  مجموعه فن  .24  عایق .12
: 

استفاده مجدد 
  ممنوع

  HVACباز و بست مجموعه 
  باز کردن

 رجوع شود) "تخلیه و شارژ کامل"گاز کولر داخل سیستم را تخلیه نمایید.(به مبحث  )1
 مایع خنک کننده موتور را تخلیه کنید. )2
 جدا کنید. HVAC) بخاري را از مجموعه 2)  و شیلنگ هاي (1گیره هاي شینلگ ها را باز کنید ( )3
 ) جدا نمایید.6) را از شیر انبساط (5) و لوله مایع(4) و شیلنگ مکش (3پیچ لوله مایع را جدا کرده( )4
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 درپوش پنجره اي سمت سرنشین را جدا کنید )5
  ) را جدا کنید1مهره ها ( )6

  
 جعبه کنسول وسط را جدا نمایید )7
 جدا کنید "باز و بست داشبورد"داشبورد را با توجه به مبحث  )8
 را باز نمایید. HVAC) و مجموعه 2)  و کانال عقب (1مهره ( )9
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  نصب

  مراحل باز کردن را به صورت برعکس انجام دهید و موارد زیر را رعایت نمایید.
  ) قسمت جلو خودرو را نشان می دهد2) را نصب کنید. به طوریکه عالمت فلش (1(شیلنگ تخلیه  •
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 اورینگ را به روغن کمپرسور  آغشته نمایید. •
 سفت نمایید N·m (1.2 kg-m, 9.0 lbf-ft) 12 پیچ لوله مایع را با گشتاور •
 نماییدومحکم  N·m (1.0 kg-m, 7.5 lbf-ft) 10را نیز با گشتاور   HVACمهره هاي مجموعه  •
  سیستم گاز کولر را تخلیه و شارژ مجدد نمایید. •

 بازو بست موتور فن

  باز کردن
 تجهیزات قسمت سمت راننده را که در زیر داشبورد می باشد جدا نمایید. مبحث باز و بست داشبورد )1
 جدا نمایید. HVAC) را از بخش 2را باز کرده و سپس کانال قسمت پا مربوط به بخش سرنشین ( 1پیچ شماره  )2
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 ) را جدا نمایید.1شیلنگ هوا ( )3
 ) را جدا کنید2کانکتور ( )4
 جدا کنید. HVAC) از مجموعه 3) را با جدا کردن پیچها (4موتور فن ( )5

 
  نصب

  مراحل جدا کردن به صورت برعکس انجام داده و نکات زیر را مد نظر داشته باشید.
 ) قرار گیرد.2در سوراخ مربوط به نصب موتور فن ( HVAC) روي مجموعه 1مطمئن شوید که زائده ( •
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  بازبینی موتور فن
روي کانکتور موتور فن وصل می  1و منفی را به خروجی   2) را در زمانیکه مثبت باطري را به خروجی 2عملکرد موتور فن (

  ض نمایید.کنید بررسی کنید. در صورتیکه نتایج بررسی مورد قبول نباشد الزم است موتور فن را تعوی

  

 باطري .3

  باز و بست کنترلر موتور فن
  باز کردن

 تجهیزات قسمت سمت راننده را که در زیر داشبورد می باشد جدا نمایید. (مبحث بازو بست داشبورد) )1
 جدا نمایید. HVAC) را از بخش 2را باز کرده و سپس کانال قسمت پا مربوط به بخش سرنشین ( 1پیچ شماره  )2
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  جدا نمایید. HVAC) را از مجموعه 1) را باز کنید سپس کنترلر موتور فن (3)  را جدا کرده و پیچها (2) کانکتور (3

  
  نصب

 مراحل جدا کردن به صورت برعکس انجام دهید.

  بازبینی کنترلر موتور فن
نفی باطري را به اتصال داده و خروجی م 3) را بین خروجی مثبت باطري و خروجی 4وات)( 5ولت/12یک المپ ( )1

  اتصال دهید. 1خروجی 
ترمینال منفی باطري استفاده شود باید المپ روشن شود در غیر   2) بین ترمینال 5وقتیکه از باطري خشک ( )2

 اینصورت کنترلر موتور فن را تعویض نمایید.

  :نکته

  ولت باشد 4.5الزم است ولتاژ کل باطري بیش از 
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فنکنترلر موتور  .HVAC 2مجموعه  .1  

 

 باطري .3

  بازو بست اواپراتور
  باز کردن

 )"باز و بست داشبورد"داشبورد را باز کنید (مبحث  )1
 را باز کنید HVACمجموعه  )2
 ) را جدا کنید.2را جدا کرده و اواپراتور ( HVACمجموعه  )3
 ) را از اواپراتور باز کنید.1سنسور دماي اواپراتور ( )4
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  نصب

 انجام داده و نکات زیر را مد نظر داشته باشید.مراحل جدا کردن به صورت برعکس 

  ) همانطور که در شکل نشان داده شده است نصب کنید.2) را روي اواپراتور (1سنسور دماي اواپراتور ( •

  
 3 اینچ) 1.8میلیمتر ( 48

 4 از سمت لوله قرار دارد 15قسمت نصب سنسور که روي خط 

  بازبینی اواپراتور
  کنیدموارد زیر را بررسی 

 فینهاي اواپراتور را از نظر گرفتگی بررسی کنید. •

  در صورتیکه هر گونه گرفتگی وجود داشته باشد الزم است اواپراتور را با آب بشویید و با فشار هوا خشک کنید.
 فینهاي اواپراتور را از نظر نشتی و شکستگی بررسی کنید. •
 اتصاالت اواپراتور را از نظر نشتی بررسی کنید.  •

  صورت مشاهده هر گونه عیب، اواپراتور را تعمیر یا تعویض نمایید.در 
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  بازبینی سنسور اواپراتور
  مقاومت بین خروجی هاي سنسور دماي اواپراتور را اندازه گیري کنید. )1
 الزم است با باال رفتن دما مقاومت کم شود همانطور که در منحنی نشان داده شده است. )2

 نبود الزم است سنسور تعویض گردد.در صورتی که نتایج رضایت بخش 

  مقاومت سنسور دماي اواپراتور به صورت زیر  باید باشد
0 °C (32 °F): 6.65 – 6.84 kΩ 
25 °C (77 °F): 2.00 – 2.14 kΩ 

  
  باز و بست شیر انبساط

  باز کردن
 گاز داخل سیستم را طبق بخش تخلیه و شارژ کامل تخلیه نمایید. )1
 ) جدا کنید.2)  را از شیر انبساط (4کنید و لوله مایع شیلنگ مکش ( ) را جدا1پیچ لوله مایع ( )2
  )  را باز کرده و شیر انبساط را در آورید.5پیچ شیر انبساط ( )3
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  نصب
 مراحل جدا کردن به صورت برعکس انجام داده و نکات زیر را مد نظر داشته باشید.

 روغ کمپرسور آغشته نمایید.اورینگ هاي شیر انبساط و لوله ها را قبل از نصب به  •
 پیچهاي شیر انبساط و پیچ لوله باریک تر که مخصوص ورود ماي مبرد می باشد را با گشتاورهاي زیر سفت نمایید •

   N·m (0.33 kg-m, 2.5 lbf-ft) 3.2شیر انبساط        

  N·m (1.2 kg-m, 9.0 lbf-ft) 12لوله مایع           

  مربوطه انجام گیرد.تخلیه و شارژ گاز بر طبق بخشهاي  •

  بازبینی شیر انبساط
  مراجعه نمایید "بررسی کارایی سیستم کولر "به بخش

  )HVACبخشهاي پانل کنترل سیستم تهویه مطبوع( 

  

  پانل کولر اتوماتیک  .HVAC 2مدول کنترل مجموعه   .1

  باز و بست پانل کنترل سیستم تهویه مطبوع
  باز کردن

 ) را آزاد کنید3) روي پانل کولر اتوماتیک (2) و پین (1( کلید )1
 کانکتور را قطع کرده و پانل را جدا کنید. )2

  :احتیاط

  پانل را از قسمت پایین در آورید و مراقب باشید که پین از بین نرود
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  ضبط را نیز جدا نمایید.(بخش بازو بست ضبط) )3
 ) جدا نمایید.2( HVACکنترل مجموعه )  را باز کرده و کانکتور را از مدول 1پیچ ها ( )4
  را از بخش کنترلی فرمان جداکنید. HVACمدول کنترل مجموعه  )5

  
  نصب

  مراحل جدا کردن را به صورت عکس انجام دهید.

  :احتیاط

  خودداري کنید چرا که باعث آسیب رسیدن به آنها خواهد شد. A/Cاز فشردن با نیروي زیاد تکمه هاي پانل  
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  سنسور فشار گاز کولرباز و بست 
  :احتیاط

  هنگام باز و بست کردن بست ها از دو آچار استفاده کنید یکی جهت باز کردن و دیگري جهت نگاه داشتن آن بست.

  باز کردن
 بر طبق بخش تخلیه و شارژ کامل سیستم، گاز کولر داخل سیستم را تخلیه و شارژ نمایید. )1
 ) را جدا نمایید.1کانکتور سنسور فشار ( )2
 ) جدا کنید.2) را از لوله حامل گاز مایع (3نسور فشار مبرد (س )3

  
  نصب

  به مبحث بازبینی سنسور فشار گاز کولر مراجعه نمایید.
 مراحل جدا کردن به صورت برعکس انجام داده و نکات زیر را مد نظر داشته باشید.

 اورینگ را به روغن کمپرسور آغشته نمایید. •
 سفت نمایید. N·m (1.1 kg-m, 8.0 lbf-ft) 10.8با گشتاور ) فشار مبرد1) سنسور (aپیچ ( •
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  تخلیه و شارژ گاز را بر طبق بخشهاي مربوطه انجام دهید. •

  بازبینی سنسور فشار گاز کولر 
  استفاده از ابزار اسکن مربوط به سوزوکی 
شیرهاي شارژ متصل  به)25701036(کد اختصاصی    06020–09990گیج منیفولد را با استفاده از ابزار مخصوص 

 نمایید.

روي ابزار اسکن مشاهده  Data listرا در مود   Refrigerant Pressureمتصل کرده و  DLCابزار اسکن را به  )1
 کنید.

که در ابزار اسکن مشاهده  [A]در گیج فشار باال و فشار  [B]مبرد  هنگامی که کولر روي حالت خاموش قرار دارد، فشار  )2
 ید.می شود را مقایسه کن

 حال خودرو را روشن کرده و کولر را بزنید. )3
 را بررسی کرده و باید نسبتی همانند منحنی زیر داشته باشند. [A]و فشار  [B]رابطه بین فشار   )4

  در صورتیکه نتایج بررسی رضایت بخش نیست الزم است سنسور فشار مبرد تعویض گردد.

  
  بررسی سنسور بدون استفاده از ابزار اسکن

شیرهاي شارژ متصل به )25701036(کد اختصاصی   06020–09990گیج منیفولد را با استفاده از ابزار مخصوص  )1
 نمایید.

 ) سنسور فشار مبرد را جدا کنید.1کانکتور ( )2
 ) اتصال دهید.5) فشار مبرد و کانکتور سنسور فشار را با یک سیم (2خروجی سنسور ( )3
 کانکتور سنسور و بدنه خودرو قرار دهید.  )3( ”2“) را بین ترمینال 4یک ولتمتر ( )4
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  قرار دهید. ”ON“کلید استارت را روي حالت  )5
 سنسور فشار مبرد را بررسی کنید. [A]گیچ پر فشار و ولتاژ  [B]باشد، فشار  OFFروي حالت  A/Cوقتی که کلید  )6
 خودرو را روشن کرده و کولر را بزنید. )7
 باال رود همانطور که در منحنی زیر نشان داده شده است.حال با زیاد شدن فشار، ولتاژ نیز باید  )8

  در صورتیکه نتایج بررسی رضایت بخش نیست الزم است سنسور فشار مبرد تعویض گردد.

  
  باز و بست عملگر کنترل جریان هوا

 داشبورد سمت سرنشین را جدا کنید جعبه پالستیکی و تجهیزات )1
 ) عملگر را قطع کنید.1کانکتور ( )2
 ) جدا کنید.2) را توسط باز کردن پیچها (3کنترل جریان هوا (عملگر  )3
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  ) را باز کنید.2) و کاور اتصال عملگر (3) مربوطه بازو (1با بازکردن پیچهاي( )4

  
  نصب

 مراحل جدا کردن به صورت برعکس انجام داده و نکات زیر را مد نظر داشته باشید.

 ) روي بازو قرار گیرد.1امل در شیارها () روي اتصاالت به طور ک2اطمینان یابید زائده ( •
) روي 3در سوراخ نصب ( HVAC) روي مجموعه 4زمان نصب کاور اتصال عملگر  توجه داشته باشید که قسمت ( •

  کاور اتصال عملگر قرار گیرد.
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عملگر ) روي کاور اتصال عملگر در سوراخ نصب روي 1زمان نصب عملگر کنترل جریان هوا، از قرار گرفتن زائده ( •

  ) مطمئن شوید.2کنترل جریان (

 

  بازبینی عملگر کنترل جریان هوا
) عملگر اتصال یابد،  بازو 1اهرم را روي عملگر ست کنید و بررسی کنیددر زمانی که ولتاژ باطري به ترمینال کانکتور ( )1

  به صورت یکنواخت کار می کند یا خیر.
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  عملکرد عملگر کنترل جریان هوا 

  
) عملگر در هر موقعیت اهرم که در زیر مشخص شده اند را 1استفاده از اهم متر مقاومت بین ترمینالهاي کانکتور (با  )2

 اندازه گیري کنید.
 5و  3: ترمینالهاي  LHDمدل  •
   4و  3: ترمینالهاي  RHDمدل  •

 مقاومت عملگر کنترل جریان هوا

 (C (77 °F)° 25) مقاومت  موقعیت بازو

FACE [a]  5.38 .تقریبا kΩ 
B/L [b] 4.32 .تقریبا kΩ 
FOOT [c]  2.98 .تقریبا kΩ 
D/F1 [d]  2.33 .تقریبا kΩ 
D/F2 [e]  1.78 .تقریبا kΩ  
DFR [f]  0.62 .تقریبا kΩ 

 کانکتور عملگر  را اندازه گیري کنید. 5و  4با استفاده از اهم متر مقاومت بین ترمینالهاي )3

 بررسی رضایت بخش نیست الزم است عملگر کنترل جریان هوا تعویض گردد.در صورتیکه نتایج 

  کیلو اهم می باشد 6مقاومت عمگر کنترل جریان هوا (مقاومت کل) 
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“d”: 11°  “a”: 21°  
“e”: 23°  “b”: 27°  
  c”: 13°“ اهرم .2

  باز و بست عملگر دریچه کنترل هواي ورودي
  باز کردن

 تجهیزات داشبورد سمت سرنشین را جدا کنیدجعبه پالستیکی و  )1
  ) کنترل دریچه تهویه جدا کنید.2)  را از عملگر (1کانکتور را قطع کرده و پیجها ( )2
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  ) عملگر کنترل دریچه جدا کنید.1) از بازوي (2) عملگر کنترل دریچه هواي ورودي (دریچه تهویه) را با جدا کردن میله (3

 

  نصب
 ت برعکس انجام داده و نکات زیر را مد نظر داشته باشید.مراحل جدا کردن به صور

 ) به طور کامل قرار می گیرد.2) نصب بازو(3) در سوراخ (1مطمئن شوید که میله ( •
 قرار بگیرد. 2) اتصل شماره 5) روي بازو در سوراخ نصب (4مطمئن شوید که زائده ( •
 ) روي کنترل دریچه تهویه قرار گیرد.6در سوراخ نصب ( HVACمجموعه ) روي 7مطمئن شوید که زائده ( •
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  عملگر دریچه کنترل هواي ورودي بازبینی

بازو را با عملگر تنظیم کرده و بررسی کنید که بازو به طور یکنواخت در زمان اتصال ولتاژ باطري به ترمینال کانکتور  )1
  کار کند

 عملکرد عملگر کنترل ورودي هوا

  
 ) عملگر را در هر حالت بازو اندازه گیري کنید.1در کانکتور ( 5و  3متر، مقاومت بین ترمینال با استفاده از اهم  )2

 مقاومت عملگر کنترل جریان هوا

 (C (77 °F)° 25) مقاومت موقعیت بازو
FRE [a]  1.25 .تقریبا kΩ 
REC [b]  4.75 .تقریبا kΩ 

 را اندازه گیري کنید. 5و  4مقاومت بین ترمینال ) مقدار 1با استفاده از اهم متر در کانکتور عملگر ( )3

 در صورتیکه نتایج بررسی رضایت بخش نیست الزم است عملگر کنترل ورودي هوا را تعویض گردد.

  کیلو اهم باشد. 6مقاومت کل عملگر کنترل هواي ورودي باید 
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“a”: 70° 3. بازو 

       عملگر کنترل هواي ورودي .2

  کنترل دماباز و بست عملگر 
  باز کردن

  سمت راننده

  اخطار
 در زمان حمل مدول ایربگ فعال، الزم است دهانه آن به سمت شما نباشد. -

زمانیکه مدول ایر بگ را در جایی قرار می دهید الزم است رو به باال قرار گیرد و از سطوح دور نگاه داشته شود. همچنین  -
در هر گونه تصادف احتمالی احتمال باز شدن و منبسط شدن کیسه وجود دارد  نباید چیزي روي کیسه هوا قرار گیرد چرا که

 و خطر زخمی شدن اطرافیان محتمل است.

 مراجعه شود) "غیر فعال کردن کیسه هوا"سیستم کیسه هوا را غیر فعال کنید. (به مبحث  )1
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 عه شود)مراج "بازوبست داشبورد"کاور سوراخ ستون را از پانل ابزار جدا کنید. (به مبحث  )2
 مدول کیسه هوا قسمت زانو را در صورتیکه وجود دارد جدا کنید. )3
 پانل ابزار زیر کاور سمت راننده را جدا کنید. )4
  ) در آورید.1) با باز کردن پیچ (2کانال هواي سمت پا را در سمت راننده ( )5

  
  کانکتور عملگر کنترل دما را قطع کنید. )6
 ) جدا کنید.1با باز کردن پیچها ( HVACجموعه )  را از م3) و بازو (2عملگر کنترل دما( )7

  
  سمت سرنشین

 مراجعه شود) "بازوبست داشبورد". (به مبحث جعبه را جدا کرده و پانل سمت سرنشین را در آورید )1
  ) باز کنید.1پا سمت سرنشین را با باز کردن پیچ ( )2داکت ( )2
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  ) عملگر کنترل دما را قطع کنید.1کانکتور ( )3
  ) جدا کنید.2با باز کردن پیچها ( HVAC)  را از مجموعه 4) و بازو (3ا(عملگر کنترل دم )4

  
  نصب

  :نکته

  براي نصب کامل و صحیح، مراقب باشید هرگز عملگر کنترل دما سمت راننده و سرنشین جابه جا بسته نشوند.

 مراحل جدا کردن به صورت برعکس انجام داده و نکات زیر را مد نظر داشته باشید.

 ) روي بازو قرار می گیرد. 1) روي اتصال در شیار (2مطمئن شوید که زائده مخصوص ( •
) روي 3در سوراخ نصب مخصوص ( HVACمجموعه ) روي 4در زمان نصب عملگر کنترل دما، الزم است زائده ( •

 عملگر کنترل دما قرار گیرد.
  سیستم کیسه هوا را فعال نمایید. •
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  عملگر کنترل دما بازرسی

) عملگر بررسی کنید که آیا بازو به 1ا با عملگر تنظیم کرده و با اتصال ولتاژ باطري به ترمینال هاي کانکتور (بازو ر )1
 صورت یکنواخت حرکت می کند یا خیر.

  سمت سرنشین) RHDسمت راننده/مدل  LHDعملکرد عملگر کنترل دما (مدل 

  
  سمت سرنشین) LHDسمت راننده/مدل  RHDعملکرد عملگر کنترل دما (مدل 

 
  ) را در هر موقعیت بازو اندازه گیري کنید.1کانکتور عملگر ( 5و  3با استفاده از اهم متر مقاومت بین ترمینال  )2

  مقاومت عملگر کنترل دما
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  سمت سرنشین RHDسمت راننده/مدل  LHDمدل 

 (C (77 °F)° 25) مقاومت موقیعیت بازو

 kΩ 0.62 .تقریبا  [a] ماکزیمم سرما 
 kΩ 5.38 .تقریبا  [b]ماکزیمم گرما 

 

  سمت سرنشین LHDسمت راننده/مدل  RHDمدل 
 (C (77 °F)° 25) مقاومت موقعیت بازو

 kΩ 5.38 .تقریبا [a] ماکزیمم سرما 
 kΩ 0.62 .تقریبا [b]ماکزیمم گرما 

 را اندازه گیري کنید. 5و  4با استفاده از اهم متر مقاومت بین ترمینال  )3
 صورتیکه نتایج بررسی رضایت بخش نیست الزم است عملگر کنترل دما را تعویض گردد.در  )4

  کیلو اهم باشد. (سمت راننده و سرنشین) 6مقاومت کل عملگر کنترل هواي ورودي باید 

  )RHD) / سمت سرنشین (مدل LHDسمت راننده (مدل 
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  )LHD) / سمت سرنشین (مدل RHDسمت راننده (مدل 

  

  
“a”: 95° 3. بازو 
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  عملگر کنترل دما .2
 

  بازرسی اتصاالت عملگر
  بازو و عملگر را جدا کنید )1
 موارد زیر را بررسی کنید و در صورتی که هر گونه عیب یافت شود قطعات معیوب را تعمیر یا تعویض نمایید. )2

 مطمئن شوید که در محدوده اتصال عملگر مانعی جهت حرکت نباشد. •
 عملگر به طور یکنواخت حرکت کنند.بررسی کنید که اتصاالت  •
  بررسی کنید که هیچ گونه خم شدگی، ساییدگی یا شکستگی وجود نداشته باشد. •

  بازو بست سنسور دماي هواي داخل
  اخطار

 در زمان حمل مدول ایربگ فعال، الزم است دهانه آن به سمت شما نباشد. -

است رو به باال قرار گیرد و از سطوح دور نگاه داشته شود. همچنین زمانیکه مدول ایر بگ را در جایی قرار می دهید الزم  -
نباید چیزي روي کیسه هوا قرار گیرد چرا که در هر گونه تصادف احتمالی احتمال باز شدن و منبسط شدن کیسه وجود دارد 

 و خطر زخمی شدن اطرافیان محتمل است.

  باز کردن
 مراجعه شود) "غیر فعال کردن کیسه هوا". (به مبحث  سیستم کیسه هوا را غیر فعال کنید. )1
 مراجعه شود) "بازو بست داشبورد"کاور سوراخ ستون را از پانل ابزار جدا کنید. (به مبحث  )2
 مدول کیسه هواي زانو را در صورتیکه وجود دارد جدا کنید. )3
 ) جدا کنید.1) را ازسنسور دماي هواي داخل(4) و شیلنگ مکش (3کانکتور ( )4
 ) را آزاد کرده و سپس سنسور دماي هواي داخل را از پانل جدا کنید2(قفل  )5
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  نصب
 مراحل جدا کردن به صورت برعکس انجام داده و نکات زیر را مد نظر داشته باشید.

   سیستم کیسه هوا را فعال نمایید. •

  بازبینی سنسور دماي داخلی
  ده از اهم متر مقاومت را اندازه گیري کنید.) بزنید و با استفا1هواي داغ به سنسور دماي هواي داخل ( )1
 همانند منحنی نشان داده شده الزم است با زیاد شدن دما مقاومت کاهش یابد. )2

 در صورتیکه نتایج بررسی رضایت بخش نیست الزم است سنسور دماي هواي داخل کابین را تعویض گردد.

  مشخصات سنسور دماي هواي داخل کابین 
0 °C (32 °F): 5.22 – 5.78 kΩ 
25 °C (77 °F): 1.61 – 1.79 Kω 

 

  
 سنسور دماي هواي داخل کابین  .1 سیم تعمیر  .2
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  باز و بست سنسور نور خورشید
  باز کردن

 ) را از پانل جدا کنید.5کاور بلندگوي مرکزي ( )1
 )  را از بلندگوي مرکزي جدا کنید.3)  را آزاد کرده و سنسور نور خورشید (1زبانه ( )2
  ) را از سنسور جدا کنید.4(کانکتور  )3
  

  
  نصب 

 براي نصب موارد مربوط به جدا کردن را به طور معکوس انجام دهید

  بازرسی سنسور نور خورشید
  :نکته

  جهت بازرسی تنها از نور سفید استفاده نمایید.

  )RHD)/ سمت سرنشین (مدل LHDسمت راننده (مدل 
 درجه باالي آن به آن بتابانید. 60) و 3سور خورشید (درجه سمت چپ سن 90وات از  100نور سفید در حدود  )1
 اینچ) باشد. 3.94میلیمتر ( 100فاصله بین نور تست و سنسور باید حدود  )2
روي سنسور خورشید را اندازه گیري کنید. در صورتیکه نتایج رضایت بخش نباشد الزم  3و  1ولتاژ بین ترمینال  )3

 است سنسور را تعویض نمایید. 
 ولت باشد. 3/0باید بیش از ولتاژ سنسور 
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“a”: 90° “b”: 60° 

  )LHD)/ سمت سرنشین (مدل RHD سمت راننده (مدل
 درجه باالي آن به آن بتابانید. 60) و 3درجه سمت راست سنسور خورشید ( 90وات از  100نور سفید در حدود  )1
 اینچ) باشد. 3.94میلیمتر ( 100فاصله بین نور تست و سنسور باید حدود  )2
 ) اندازه گیري کنید.2) با استفاده از ولت متر (1مربوط به کانکتور ( 3و  2ولتاژ بین ترمینال  )3
  در صورتیکه نتایج رضایت بخش نباشد الزم است سنسور را تعویض نمایید.  

  ولت باشد. 3/0ولتاژ سنسور باید بیش از 

  
  

“a”: 90° “b”: 60° 

  بازو بست دریچه هاي مرکزي تهویه
  باز کردن

 مراجعه شود) "بازو بست داشبورد") را جدا نمایید. (به مبحث 3) را باز کرده و پس از آن دریچه تهویه مرکزي (2پانل ( )1
 ) جدا نمایید.1دریچه را از پانل با باز کردن پیچها ( )2
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  نصب
  جهت نصب قطعات بخشهاي مربوط به  باز کردن را به طور معکوس انجام دهید.

  ویه کناريبازو بست دریچه هاي ته
  باز کردن

  دریچه تهویه سمت راننده
  مراجعه شود) "بازو بست داشبورد"(به مبحث  ) جدا کنید.2) را از پانل بیرونی (1دریچه تهویه سمت راننده ( )3
 ) را ازاد کنید و سپس دریچه تهویه سمت راننده را از بخش خارجی جدا نمایید.3زبانه ( )1

  
  سرنشیندریچه تهویه سمت 

  ) جدا کنید.2) را از پانل بیرونی (1تهویه سمت راننده (دریچه  )2
بازو بست ") را ازاد کنید و سپس دریچه تهویه سمت راننده را از بخش خارجی جدا نمایید. (به مبحث 3زبانه ( )4

 مراجعه شود) "داشبورد
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  نصب
  براي نصب موارد مربوط به باز کردن را به طور معکوس انجام دهید.

  هویه عقببازو بست دریچه ت
 باز کردن

 کنسول مرکزي را باز کنید. )1
 ) جدا نمایید.2) را از مجموعه کنسول مرکزي (1) و پانل (3زبانه ها را آزاد کرده و دریچه ( )2

  

  
  نصب

  براي نصب موارد مربوط به باز کردن را به طور معکوس انجام دهید.

  بازوبست کانال تهویه عقب
 پانل را باز کنید )1
 کنید کنسول مرکزي را باز )2
 ) ر ا جدا کنید3( 2داکت عقب شماره  )3
 ) جدا نمایید.1) را با باز کردن پیچ (2( 1داکت عقب شماره  )4
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  نصب 
 براي نصب موارد مربوط به باز کردن را به طور معکوس انجام دهید.

  باز و بست داکت عقب
  باز کردن

 کنسول را باز کنید )1
 صندلی هاي جلو را جدا کنید )2
 رار دهید که کانال عقب به طور کامل ظاهر شود.فرش کف را در حالتی ق )3
  ) جدا کنید.1) را با در آوردن گیره ها (2کانال هاي عقب ( )4

  
  نصب

 براي نصب موارد مربوط به باز کردن را به طور معکوس انجام دهید.

 HVACباز و بست فیلتر هواي مجموعه 

 مراجعه شود) "بازو بست داشبورد"پانل را باز کنید (به مبحث  )1
 جدا کنید. HVACمجموعه ) را از 2نگهدارنده فیلتر هوا ( )2
  در آورید HVAC) را از مجموعه 1فیلتر ( )3
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  نصب
 مراحل جدا کردن به صورت برعکس انجام داده و نکات زیر را مد نظر داشته باشید.

) نیز 3قرار داده و هنگام نصب به جهت فلش ( HVACمجموعه ) را در 2) و نگهدارنده فیلتر هوا (1فیلتر هوا ( •
  توجه کنید.

  
  HVACبررسی فیلتر هواي مجموعه 

فیلتر را از نظر کثیفی مفرط، آسیب دیدگی یا روغنی بودن بررسی کرده و در صورتیکه هر گونه مسئله غیر عادي مشاهده 
  شود الزم است آن را با یک فیلتر نو تعویض کنید.

  کمپرسور  بررسی تسمه گرداننده
  رجوع شود به بخش مربوطه

  باز و بست تسمه محرك کمپرسور
  رجوع شود به بخش مربطه
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  مجموعه اجزاء کمپرسور

  

1. 

پیچ صفحه کالچ: از 
چسب به شماره فنی 

32050 -99000 
  استفاده شود

   سیم پیچ  .6
18 N·m (1.8 kgf-m, 13.5 

lbf-ft) 

مجموعه کالچ   .7  صفحه کالچ .2
   مغناطیسی

9 N·m (0.9 kgf-m, 7.0 lbf-
ft) 

مجموعه بدنه   .8  واشر تنظیم .3
   کمپرسور

3 N·m (0.3 kgf-m, 2.5 lbf-
ft) 

  اورینگ  .9  خار .4
 

 روغن مخصوص کمپرسور استفاده شود

 مجدد استفاده نشود :  شیر اطمینان  .10  پولی کالچ مغناطیسی .5

  و بست مجموعه کمپرسور باز
  باز کردن

 طبق بخش مربوطه تخلیه نمایید.گاز کولر را  )1
 کابل منفی باطري را جدا کنید )2
 کاور سمت راست موتور را باز کنید )3
 تسمه گرداننده کمپرسور را باز کنید. )4
 ) مگنت کالچ کمپرسور را جدا کنید1کانکتور ( )5
 ) جدا کنید.2) را از کمپرسور (4) و شیلنگ شارژ (3شیلنگ مکش ( )6

  احتیاط
که باز می کنید الزم است به سرعت از درپوش براي جلوگیري از ورود هوا و رطوبت به داخل  در هر قسمت از سیستم کولر

  سیستم استفاده شود.
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  ) نگهدارنده کمپرسور را باز کرده و کمپرسور را درآورید.5پیچهاي ( )7

  
  نصب

 مراحل جدا کردن به صورت برعکس انجام داده و نکات زیر را مد نظر داشته باشید.

 را به روغن کمپرسور آغشته نمایید. اورینگ جدید •

Compressor oil 99000-99022-00E(compressor oil (DH-PS,250cc)) 

سفت  N·m (2.5 kg-m, 18.5 lbf-ft) 25را  با گشتاور 3تا  1پیچهاي نگهدارنده کمپرسور را به ترتیب  •
  نمایید.

  
گفته شده در بخش تعویض روغن  در صورتیکه کمپرسور جدید نصب شود، روغن جدید با توجه به مطالب •

 کمپرسور در آن بریزید.
 شارژ و تخلیه را طبق بخش مربوطه انجام دهید. •

   

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  تهویه مطبوع :فصل عنوان

122  

  بازبینی کمپرسور
  مقاومت مگنت کالچ بازبینی

  ) و بدنه کمپرسور را اندازه گیري کنید.1) مقدار مقاومت بین کابل سیم پیچ (2با استفاده از اهم متر (
  رضایت بخش نباشند الزم است مجموعه مگنت کالچ تعویض گردند.در صورتیکه نتایج بررسی 

 باشد Ω at 20 °C (68 °F) 4.3 – 3.2مقدار مقاومت اندازه گیري شده باید تقریبا 

 

 بررسی لقی بین صفحه کالچ و مگنت

 mm 0.6 – 0.3به اندازه ) مقدار فاصله بین مگنت و کالچ را اندازه گیري کنید.. در صورتیکه این لقی 1با استفاده از فیلر (
(0.002 – 0.024 in  باشد د رمحدوده صحیح می باشد در غیر اینصورت الزم است با استفاده از واشرهاي تنظیم  لقی را کم

  یا زیاد کرد

 

  باز و بست قطعات و اجزاي مجموعه کمپرسور
  باز کردن اجزاء

دارید  نگاه)26803002(کد اختصاصی  06310–09991به شماره مخصوص نشان داده شده  زارصفحه کالچ را با اب )1
 ) باز کنید.1و مهره ها را (

 صفحه کالچ و واشرهاي تنظیم را از شفت جدا نمایید. )2
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  ) را با استفاده از خار جمع کن در آورید.1خار ( )3

 

 ) در آورید1) را با استفاده از پولی کش (2پولی مگنت( )4

 

  ) را جدا کنید2) را مانند شکل جدا کرده و سپس کانکتور سیم پیچ (3) را باز کرده و سپس براکت (1پیچ ( )5
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 ) را جدا کنید.2) را با استفاده از خار  باز کن جدا کرده و سپس سیم پیچ مگنت کالچ (1خار ( )6

 

  سر هم کردن و جمع کردن قطعات
 مراحل جدا کردن به صورت برعکس انجام داده و نکات زیر را مد نظر داشته باشید.

 ) روي بدنه مجموعه کمپرسور قرار دهید.2) را زیر قسمت سیم پیچ در سوراخ مربوطه (1زائده شماره ( •

 
 از یک خار جدید استفاده نمایید. •
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) را 1( پولی)25501011(کد اختصاصی  09951–15511 :)A(مخصوصبا استفاده از پرس هیدرولیکی و ابزار  •
  سر جایش فشار دهید.

 
محکم کنید و پیچ را با چسب به شماره فنی   N·m (1.8 kg-m, 13.5 lbf-ft) 18پیچ کالچ را با مقدار گشتاور  •

99000–32050 (Thread Lock Cement 1342) .آغشته نمایید 
 پس از بستن مجدد کمپرسور، لقی کالچ را بررسی کنید. •

  ون باز کردن کمپرسوربازبینی شیر اطمینان بد
هر گونه نشتی در اطراف شیر اطمینان یابید. در صورتی وجود نشتی  از عدم 86012–09990 تجهیز عمومیبا استفاده از 
 ) تعویض گردد.1الزم است شیر (
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  باز و بست شیر اطمینان
  باز کردن

 گاز کولر را بر اساس بخشهاي مربوطه تخلیه کنید. )1
 را باز کنید.کاور سمت راست موتور  )2
 ) باز کنید.2) را از روي کمپرسور (1شیر اطمینان ( )3

  نصب
 مراحل جدا کردن به صورت برعکس انجام داده و نکات زیر را مد نظر داشته باشید.

 اورینگ را به روغن کمپرسور آغشته نمایید. •

Compressor oil 99000-99022-00E(compressor oil (DH-PS,250cc)) 

 سفت نمایید. N·m (0.9 kg-m, 7.0 lbf-ft) 9.0اندازه گشتاور  شیراطمینان را به •

 

  بررسی رله سیستم کولر
 "بررسی رله کنترل"رجوع شود به 

  مشخصات گشتاور براي سفت کردن

 مقدار گشتاور بخش مورد نظر
N·m kgf-m lbf-ft 

 9.0 1.2 12 پیچ لوله محتوي گاز به صورت مایع

 7.5 1.0 10 مهره یونیت تهویه

 2.5 0.33 3.2 پیچ شیر انبساط

 8.0 1.1 10.8 پیچ سنسور فشار مبرد

 18.5 2.5 25 پیچ نگهدارنده کمپرسور

 13.5 1.8 18 پیچ صفحه کالچ

 7.0 0.9 9.0 شیر اطمینان

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  تهویه مطبوع :فصل عنوان

127  

  ابزار مخصوص و تجیهزات
  مواد پیشنهاد شده براي سرویس

 SUZUKIمشخصات پیشنهاد شده از طرف  مواد

–P/No.: 99000 (DH-PS, 250cc) روغن کمپرسور روغن کمپرسور
99022–00E 

Thread lock cement Thread Lock Cement 1342 P/No.: 99000–32050 

 ابزار مخصوص

09990–06020  
  )25701036(کد اختصاصی 

 )R134aمجموعه گیج منیفولد (
) 4)  کوییک کانکتور 3) شیلنگ شارژ  2) گیج منیفولد  1

) مجموعه هاي 6شکل  T) اتصال 5شیر مخزن گاز کولر 
  ) جعبه7بسته بندي 

 
 

09951–15511  
  )25501011(کد اختصاصی 

  ابزار مخصوص جازن مگنت کالچ

 

09991–06310  
  )26803002(کد اختصاصی 

  نگهدارنده صفحه کالچ

 

  )تجهیز عمومی( 86012–09990
  نشت یاب گاز کولر

) 2) نشت یاب 1این کیت شامل مجموعه زیر می باشد 
) باطري سل 5) سنسور 4) فیلتر 3راهنماي استفاده 

   )Dخشک (سایز 

 
 

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  تهویه مطبوع :فصل عنوان

128  

 
 

 )SUZUKI-SDTابزار عیب یاب (
 SUZUKI-SDT) 1این کیت شامل موارد زیر می باشد. 

 AC/DC) منبع تغذیه USB 4) کابل DLC 3) کابل 2
  ) جعبه حمل6) پروب ولتمتر 5
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