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گرمایش و تهویه هوا )خنک کننده(186

اطالعات عمومی

شرح
 HVAC محفظه  مونتاژ  دارای  نقلیه  وسیله  این 
عمومی است. سیستم، تمام بخش های مربوط به تهویه 
را در  تهویه هوای مطبوع  قابلیت های  و  هوا، گرمایش 
یک واحد مجزا قرار داده است که در زیر پنل جلوی 
راننده قرار داده شده است. راننده می تواند اعمال زیر را 

از پنل کنترل HVAC انتخاب کند.
• دمای درون اتاق

• سرعت دمنده
• پنج حالت مختلف عملکردی
A/C عملکرد کالچ کمپرسور •

• حالت مربوط به دوران هوا در هنگام باز یا بسته بودن 
را  دمنده  عملکرد  از  خاصی  حالت  کدام  هر  که  درها 

می طلبد. 

توجه
هوا  تهویه  گرمایش،  عملکرد  بهینه  حالت  حفظ  برای 
سیستم  خودرو،  درون  هوای  مطبوع کننده  سیستم  و 
خنک کننده موتور باید به درستی نگه داری شود. هر گونه 
مانعی در جلوی رادیاتور و یا کندانسور A/C ، باعث کاهش 

توان A/C  و سیستم خنک کننده موتور خواهد شد. 
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187 Tiggo خودروی Maintenance

اطالعات عمومی

1- چگالنده – کندانسور
2- کمپرسور

3- خط مکش
4- خط مایع

5- انباره )اکوموالتور(

6- سنسور فشار ماده سردکننده
7- دریچه انبساط

HAVC 8- محفظه
HAVC 9- پنل کنترل
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گرمایش و تهویه هوا )خنک کننده(188

اطالعات عمومی
عملکرد

در  هواکش  باالی  دریچه  طریق  از  بیرون،  تازه  هوای 
پایین شیشه جلو خودرو وارد می شود و از میان محفظه 
آب بندی شده که سبب مالیم کردن و گرفتن نوسانات 
وارد   HAVC محفظه  به  و  کرده  عبور  می شود،  هوا 
موتور  کلید  وسیله  به  می توان  را  هوا  جریان  می شود. 
کولر که در پنل کنترل هیتر A/C می باشد، کنترل و 
تنظیم نمود. سپس، هوای تازه از طریق تبخیرکننده و 
مرکز هیتر، از طریق دریچه های کناری و کف خودرو، 
دریچه  که  است  مهم  بسیار  می شود.  خودرو  داخل 
مثل  اشغال کننده ای  ماده  هیچ گونه  و  باشد  تمیز  هوا، 
خرده ریزه های برگ که به اندازه کافی کوچک هستند و 

می توانند از صافی محفظه آب بندی شده بگذرند، در آن 
وجود داشته باشند؛ چرا که این خرده ریزه ها می توانند 
 A/C ،جمع شوند. کمپرسور HAVC در درون محفظه
را می توان با فشار دادن کلید A/C که در پنل کنترل 
خودکار،  شکل  به  نمود.  فعال  دارد،  قرار   A/C هیتر 
تا   MIX حاالت  بین  دمنده،  حالت  کنترل  که  وقتی 
به  بخش  این  می شود،  تنظیم   )Defrost( آب کن  یخ 
صورت اتوماتیک فعال می شود. این روند باعث از بین 
بردن گرما و رطوبت از هوا، قبل از ورود یا عبور از مرکز 
 A/C هیتر می شود. کنترل حالت در پنل کنترل هیتر
انتخاب  سیستم  دریچه  به  مطبوع  هوای  هدایت  برای 

شده مورد استفاده قرار می گیرد. 

ویژگی ها
ویژگی های گشتاور در سیستم تهویه هوای خودرو

گشتاور )N.m(شرح
2مهره های سرویس عمومی

6پیچ های کندانسور
4پیچ های تبخیرکننده )اواپراتور(
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189 Tiggo خودروی Maintenance

اطالعات عمومی

گشتاور )N.m(شرح
10پیچ های دریچه افزایش دهنده

4لوله استنت 
A/C )6خطوط ماده سردکننده به انباره )اکوموالتور

A/C 30خطوط ماده سردکننده به کمپرسور
10خطوط ماده سردکننده

A/C )25خطوط ماده سردکننده به پیچ تبخیرکننده )اواپراتور

A/C ویژگی های فشار

فشار جانبی و پایین A/Cفشار جانبی و باالی A/Cدمای محیط

15/5 0C
8/4 -11/9 Kgf/cm2

120-170 Psi
1/9 – 2/1 Kgf/cm2

28 -31 Psi

21/1 0C
10/5 – 17/5 Kgf/cm2

150-250 Psi
1/9 -2/1 Kgf/cm2

28-31 Psi

26/6 0C
12/6-19/3 Kgf/cm2

180 – 275 Psi
1/9 – 2/1 Kgf/cm2

28 -31 Psi

32/2 0C
14/0 – 21/8  Kgf/cm2

200- 310 Psi
1/9 – 2/1 Kgf/cm2

28 -31 Psi

37/7 0C
16/1 -23 Kgf/cm2

230-330 Psii
1/9 – 4/2 Kgf/cm2

28 -35 Psi

43/3 0C
18/9 – 25/3 Kgf/cm2

270 - 360 Psi
1/9 –2/6 Kgf/cm2

28 -38 Psi

A/C فشار جانبی و پایین A/C فشار جانبی و باالی سرعت خودرو دمای محیط
0/26-0/33 MPa 1/4-1/8 MPa سرعت بیکاره ) آیدل( 350c
0/26-0/33 MPa 1/3-1/8 MPa سرعت بیکاره ) آیدل( 30c

A/C ویژگی شارژ ماده سردکننده

ظرفیت )g(شرح
R-134a 700ماده سردکننده

ابزار ویژه 

 فالک مالتی متر دیجیتال
15B & 17B
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گرمایش و تهویه هوا )خنک کننده(190

اطالعات عمومی
نمای الکتریکی

کنترل تهویه هوا مدل های L 1/6 و L 1/8 )صفحه 1 از 3(

استارت در حالت 
ON یا ACC

فیوز جلو و 
جعبه فیوز

استارت خودرو 
ON باتریدر حالت

جعبه 
فیوز

کنترل هوای مطبوع با L1/6 و L1/8L؛ سیستم موتور EOBD بدون
EOBD با
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191 Tiggo خودروی Maintenance

کنترل تهویه هوا مدل های L 1/6 و L 1/8 )صفحه 2 از 3(

اطالعات عمومی
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گرمایش و تهویه هوا )خنک کننده(192

کنترل تهویه هوا مدل های L 1/6 و L 1/8 )صفحه 3 از 3(

اطالعات عمومی
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193 Tiggo خودروی Maintenance

کنترل تهویه هوا مدل های L 2/0 و L 2/4 )صفحه 1 از 3(

اطالعات عمومی

استارت در حالت 
ON یا ACC

فیوز جلو و 
جعبه فیوز

استارت خودرو 
ON باتریدر حالت

جعبه 
فیوز

کنترل هوای مطبوع با L2/0 و L2/4L؛ سیستم موتور
WHITH ACTECO 2.0 ENGINE SYSTEM
WHITH MITSUBISHI 2.4 ENGINE SYSTEM
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اطالعات عمومی

کنترل تهویه هوا مدل های L 2/0 و L 2/4 )صفحه 2 از 3(
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195 Tiggo خودروی Maintenance

اطالعات عمومی

کنترل تهویه هوا مدل های L 2/0 و L 2/4 )صفحه 3 از 3(
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گرمایش و تهویه هوا )خنک کننده(196

A/C عملکرد سیستم
دمای هوای محیط باید در این تست، حداقل C°21 باشد.

مانیفولد  )اندازه گیر(  گیج  مجموعه  یا  دستگاه   -1
)چندشاخه( را متصل کنید. 

2- شستی سویچ کنترل حالت هیتر A/C در پنل را 
تنظیم کنید. شستی کنترل دما در وضعیت کامال سرد، 
یا کلید  استارت در وضعیت )روشن(، و شستی سویچ 

موتور کولر در باالترین وضعیت سرعت قرار دارد. 
3- موتور را روشن کنید و آن را در وضعیت idle )بیکار( 
)با درگیر کردن کالچ کمپرسور(،   rpm2000 در دور 

تنظیم کنید. 
4- موتور باید در دمای کاری خود به کارش ادامه دهد. 

درها و پنجره ها باید باز باشند. 

تشخیص و تست

کنار  و  مرکزی   A/C )پنل(  دریچه  در  را  ترمومتر   -5
راننده قرار دهید. موتور باید چند دقیقه ای روشن بماند 

و کار کند. 
6- کالچ کمپرسور ممکن است بچرخد. این بر اساس 

دما و رطوبت محیط است. 
7- با درگیر شدن کالچ کمپرسور، دمای تخلیه هوا و 

فشار تخلیه کمپرسور را ثبت کنید. 
8- دمای تخلیه هوا را با دمای عملکردی و جدول فشار 

مقایسه کنید. 
توجه:

دمای هوای تخلیه شده، در صورتی که رطوبت کمتر 
از درصد نشان داده شده باشد، کم تر از آن چیزی که 

نشان داده شده است، می باشد. 

دما و فشار
رطوبت

)%20( 43°C
رطوبت

)%50( 38°C
رطوبت

)%80( 32°C
رطوبت

)%80( 27°C
رطوبت

)%80( 21°C
دما و رطوبت 
هوای محیط

14 - 17°C 17 - 20°C 15 - 18°C 14 - 17°C 10 - 13°C
دمای هوا در 
خروجی پنل

262 - 290 kPa 275 - 303 kPa 269 - 296 kPa 262 - 290 kPa 241 - 276 kPa
فشار ورودی تبخیرگر 

در پورت شارژ

1567 - 2068 kPa 1655 - 2206 kPa 1380 - 1930 kPa 1380 - 1930 kPa 1241 - 1792 kPa
تخلیه فشار 

کمپرسور
A/C جدول مشکل یابی سیستم

اصالحمشکل احتمالینقص و عیب

کمپرسور  کالچ  تند  چرخش 
یا تعداد بیش تری دور در   10(

هر دقیقه.( 
مایع  کمبود  احتمال  سیستم.  شارژ   •

خنک کننده.
• سیستم A/C را به لحاظ نشتی مورد کنترل 
قرار دهید. سیستم مایع خنک کننده را در 
صورت لزوم تعمیر، تعویض یا شارژ کنید. 

کمپرسور  کالچ  اما  برابر،  فشار 
درگیر نمی شود. 

• هیچ مایع سردکننده ای در سیستم خنک کننده 

وجود ندارد. 
یا  است  A/C سوخته  • کویل کالچ کمپرسور 

عیب دارد.
• سویچ فشار A/C سوخته است یا عیب دارد.

یا  دارد  عیب   A/C هیتر  کنترل  محفظه   •
سوخته است. 

•  فیوز A/C سوخته یا عیب دارد. 

• رله کمپرسور A/C معیوب است یا سوخته است. 

•  سنسور دمای بخارکننده معیوب یا سوخته است. 

• سیستم را به لحاظ نشتی کنترل کنید. در صورت 
نیاز، A/C را تعمیر، تعویض یا شارژ کنید. 

نیاز  صورت  در  را  کمپرسور  کالچ  کویل   •
تعویض کنید. 

• سویچ فشار A/C را در صورت نیاز تعویض کنید. 
• محفظه کنترل A/C را در صورت نیاز تعویض 

کنید.
• فیوز A/C را در صورت لزوم تعویض کنید. 
• رله کمپرسور را در صورت لزوم تعویض کنید.

• سنسور دمای بخارکننده A/C را در صورت 
لزوم تعویض کنید. 
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تشخیص و تست
اصالحمشکل احتمالینقص و عیب

فشار نرمال است اما دمای هوای 
تست عملکردی A/C در خروجی 

پنل مرکزی بسیار باالست.

در  خنک کننده  سیستم  حد  از  بیش  روغن   •
محفظه موجود است. 

• در به طور صحیح بسته نشده است. 
به  یا  و  فعال کننده معیوب است  • در قسمت 

درستی کار نمی کند. 

• مایع خنک کننده را از سیستم خنک کننده 
به  را  بخش  این  روغن  میزان  و  کنید  جدا 
آن  لزوم  صورت  در  برسانید.  مطلوب  سطح 

را تعمیر کنید. 
• در صورتی که باز هم با مشکل روبرو بودید، 

در قسمت فعال کننده را تعویض کنید. 
مواجه  مشکل  با  هم  باز  که  صورتی  در   •

شدید، آن را تعویض کنید.

یا  نرمال  پایین  جانبی  فشار 
جانبی  فشار  و  است  کمی کم 

باالیی، بسیار پایین است.

• شارژ کم مایع خنک کننده.
• جریان کم مایع خنک کننده از انباره محدود 

است. 
کننده  تبخیر  از  خنک کننده  مایع  جریان   •

محدود است. 
• کمپرسور معیوب است. 

نشتی  لحاظ  به  را  خنک کننده  سیستم   •
تعمیر  را  آن  لزوم  صورت  در  کنید.  کنترل 

کنید و سیستم را شارژ کنید. 
)کیپ  شده  محدود  انباره  شد،  الزم  اگر   •

شده( را تعویض کنید. 
• کویل تبخیرکننده را در صورت لزوم عوض 

کنید.
• کمپرسور را در صورت لزوم عوض کنید. 

یا  نرمال  پایین  جانبی  فشار 
باال،  جانبی  فشار  و  کمی باالست 

بسیار زیاد است. 

• جریان کندانسور هوا محدود است. 
• عدم کار فن سرمایش گر.

• بیش از حد شارژ بودن سیستم خنک کننده.
• وجود هوا در سیستم خنک کننده.

• داغ شدن موتور.

• کندانسور را به لحاظ آسیب دیدگی ها و وجود 
اشیا خارجی در مسیر جریان هوا کنترل کنید 
یا به بخش های دارای نشتی هوا توجه کنید. 
و فقدان یا عدم مونتاژ مناسب آب بندی هوا، 
نظافت، قطعات را تعمیر و یا تعویض نمایید. 

صورت  در  و  کنید  کنترل  را  سرمایش  فن   •
لزوم آن را تعویض کنید. 

از سیستم خنک کننده جدا  را  • خنک کننده 
کنید. سیستم خنک کننده را تا سطح مطلوب 

شارژ کنید. )در صورت لزوم(. 
به  تا  کنید،  تست  را  خنک کننده  سیستم   •
لحاظ وجود نشتی اطمینان حاصل شود. در 
تعمیر،  را  خنک کننده  سیستم  لزوم،  صورت 

تعویض یا تمیز کنید. 
• سیستم سرمایش را تست و در صورت لزوم 

آن را تعمیر کنید. 

فشار جانبی پایین بسیار باالست 
پایین  بسیار  باال،  جانبی  فشار  و 

است. 

• متعلقات مربوط به تسمه را کنترل کنید. 
• کمپرسور معیوب است. 

• تسمه را کنترل کنید و در صورت لزوم آن 
را سفت کنید و یا تعویض کنید. 

• کمپرسور را در صورت لزوم تعویض کنید.

پایینی/  بخش  و  جانبی  فشار 
بسیار پایین است و این در حالی 
بخش  و  جانبی  فشار  که  است 

باالیی/ بسیار باالست.

در  و  خنک کننده  مایع  در  موجود  جریان   •
خطوط، با مشکل روبه رو است. 

 A/C جریان هوا یا مایع خنک کننده در انباره •
با مشکل روبه رو است. 

• جریان مایع خنک کننده در کندانسور محدود 
شده است.

• شیر افزایش A/C با مشکل روبه رو است.

• خطوط مربوط به انتقال مایع خنک کننده را 
به لحاظ سفتی، شلی یا نشتی کنترل کنید. 
در صورت لزوم اتصاالت را کنترل و اگر الزم 

بود، جایی را که الزم است تعویض کنید. 
• در صورت لزوم، انباره را عوض کنید. 

• کندانسور را در صورت کیپ )بسته( بودن 
جایگزین کنید. 

• دریچه افزایش فشار A/C را در صورت لزوم 
تست کنید و اگر الزم بود، تعویض کنید.
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گرمایش و تهویه هوا )خنک کننده(198

عملکرد هیتر
مایع خنک کننده موتور از طریق شلنگ هیتر به مرکز 
هیتر تحویل داده می شود. وقتی موتور در دمای مطلوب 
و در حالت بیکار )درجا( کار می کند، آن گاه گیره کنترل 
گیره  دهید.  قرار  گرما  کامل  وضعیت  در  نباید  را  دما 

تشخیص و تست
موتور  کلید  و  گرمای حداکثر  حالت  در  کنترل  سویچ 
فن در باالترین سرعت قرار دارد. با استفاده از ترمومتر، 
محفظه  کف  دریچه های  در  شده  تخلیه  هوای  دمای 
HVAC را کنترل کنید. نمایش ترمومتر را با جدول 

هیتر مقایسه کنید. 

عملکرد هیتر
32/2°C )90°F( 26/6°C )80°F( 21/1°C )70°F( 15/5°C )60°F( دمای هوای محیط

67/2°C )153°F( 65/5°C )150°F( 63/8°C )147°F( 62/2°C )144°F(
حداقل دمای هوا در 
خروجی یا دریچه کف

را لمس می کنید  لوله گرم کننده زمانی که آن  هر دو 
لوله  از  کمی گرم تر  باید  برگشت  لوله  باشند.  گرم  باید 
خنک کننده باشد. اگر لوله برگشت خیلی سردتر از لوله 
رفت باشد، آن را تعمیر و یا تعویض کنید و از گسترش 

خرابی جلوگیری کنید. 

جلوگیری از سرریز شدن مایع خنک کننده
علت و محلی که امکان سرریز شدن مایع خنک کننده 

در آن ها وجود دارد. 
• خمش یا لهیدگی لوله های بخاری.

• مسیر اشتباه لوله های بخاری. 
• گرفتگی لوله های بخاری یا مجاری در تمام سیستم. 

• گرفتگی در مرکز لوله های بخاری. 

ایرادات مکانیکی
علل و محل هایی که گرم نکردن کافی می شود. 

• گرفتگی هواکش داخلی.
• گرفتگی سیستم خروجی بخاری. 

• بسته شدن دریچه ها به درستی صورت نمی گیرد. 
• گرفتگی مجرای هوای سیستم. 

کنترل دما
در صورتی که دمای هوای گرم خروجی نتواند هم  آهنگ 
با میزان درجه تنظیم شده بر روی پنل کنترل هم  آهنگ 

شود، می بایست موارد زیر را بازرسی نمود. 
• کنترل کننده سیستم A/C بر روی پنل جلو داشبورد. 

• دریچه های مسدودکننده هوا. 
• کابل های دریچه های مسدودکننده هوا. 

• موتور معیوب دمای خنک کننده. 
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حالت کنترل دمای دستی
بازکردن و نصب مجدد

1- کابل منفی باتری را بردارید.
2- کورکن پنل کنترل میانی را بردارید. 

و سپس  بردارید  را   CD player بازکنید،  را  پیچ   -3
اتصاالت دسته سیم ها را باز کنید.

4- پیچ آن را باز کنید. 

سرویس خودرو

5- اتصاالت برقی را از پشت پنل باز کنید.
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سرویس خودرو

6- دو پیچ در را باز کنید و هم چنین کابل کنترل های 
در را باز کنید. 

7- محفظه کنترل دمای دستی را بردارید. 
8- نصب این قطعات درست برعکس حالت باز کردن 

آن ها می باشد. 

مقاومت موتور دمنده )فن(
بازکردن و نصب مجدد

اخطار!
طول  در  می تواند  کولر  دمنده  موتور  مقاومت 
عملکرد نرمال، بسیار داغ شود. اگر موتور دمنده 
مقاومت  بازبینی  و  کردن  سرویس  از  قبل  کولر 
تا  کنید  صبر  دقیقه   5 شود،  روشن  کولر  موتور 
به مقاومت کولر اجازه دهید قبل از تشخیص و 
نکات،  این  به  توجه  عدم  شود.  خنک  سرویس، 

منجر به بروز صدمه به شخص خواهد شد. 

توجه
را  آن  مقاومت  که  که  حالی  در  را  کولر  موتور  هرگز 
نکته  این  به  توجه  عدم  نکنید.  روشن  برداشته اید، 
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سرویس خودرو

می تواند باعث بروز آسیب جدی به خودروی شما شود. 
1- کابل منفی باتری را بردارید.

2- جعبه داشبورد را بردارید و به دستورالعمل برداشتن 
/ نصب آن در بخش 15 رجوع کنید.(

3- اتصال دهنده )کانکتور( برقی مقاومت موتور کولر را 
قطع کنید. 

4- دو پیچ )1( را باز کنید و پیچی را که مقاومت موتور 
باز  کولر را به محفظه تبخیرکننده متصل کرده است، 

کنید.
5- مقاومت موتور دمنده )کولر( را بردارید. 

6- نصب این وسایل درست عکس برداشتن این قطعات 
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کنترل سیستم
اطالعات عمومی

شرح
عملکرد

مشخصات
ابزار مخصوص

سرویس وسیله نقلیه 
محرک چرخش هوا 

باز کردن و نصب مجدد
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است. 
شرح

هوای  تهویه  و  تهویه  گرمایش،   ،)HVAC( سیستم 
الکتریکی  و  خالء  کنترل های  از  تلفیقی  از  مطبوع، 
را  بسیاری  آپشن های  کنترل ها،  این  می کند.  استفاده 

اطالعات عمومی

وسیله  در  آسایش  و  هوا  و  آب  کنترل  به  کمک  برای 
نقلیه را به راننده ارایه می دهند. به کاتالوگ موجود در 
جعبه داشبورد رجوع کنید تا اطالعات بیش تر در مورد 

استفاده از این کنترل ها را به دست آورید. 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



گرمایش و تهویه هوا )خنک کننده(204

اطالعات عمومی

1- محافظ پوسته ورودی
2- پوشش دریچه ورودی

)6M( 3- پیچ
4- مونتاژ پوسته ورودی
5- در چرخشی عمل گر
6 اهرم دریچه ترکیبی
7- اهرم در یخ آب کن

8- گیره شلنگ آب
9- تنظیم کننده درجه کنترل کولر

10- اتصاالت دریچه یخ آب کن
11- تنظیم کننده وضعیت دریچه

12- واشر پالستیکی
13- اتصاالت تنظیم کننده وضعیت دریچه

14- اهرم تنظیم کننده دریچه و وضعیت آن
15- مونتاژ تبخیرکننده )اواپراتور(

HVAC 16- پنل کنترل
17- کابل تنظیم کنترل دما

18- کابل وضعیت دریچه
19- مونتاژ )قطعات خروجی( 

20- گیره

21- لوله خروجی چپ
22- لوله خروجی راست

23- پوشش باالیی قطعات تبخیرکننده )اواپراتور(
24- مونتاژ محفظه درونی الکتریکی
25- مونتاژ محفظه بیرونی الستیکی
26- مونتاژ محفظه بیرونی الستیکی

27- پوشش پایینی مونتاژ )قطعات تبخیرکننده( 
28- منفذ تبخیرکننده )اواپراتور(

29- سرپوش مهر و موم شده
30- اسفنج

31- دریچه افزایش یا کاهش
32- مقاومت موتور کولر )دمنده( 

33- موتور دمنده
HVAC 34- فیلتر

35- منفذ هیتر
HVAC 36- پیچ پنل کنترل

HVAC 37- پنل کنترل
38- گیره

39- پوشش مهر و موم شده محفظه آب
40- اسفنج
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اطالعات عمومی

عملکرد
پنل کنترل هیتر A/C در روی پنل و در ستون فرمانی 

و باالی رادیو پخش قرار گرفته است.
پنل کنترل هیتر A/C در بردارنده تنظیم کننده کنترل 

دمای گردشی )1( و تنظیم کننده سویچ کنترل حالت 
گردشی )3( و سویچ کنترل سرعت کولر گردشی )2( و 

یک کلید فشاری کمپرسور تهویه هوا قرار دارد. 

1- کلید کنترل دما          
2- کلید کولر      

3- کلید کنترل حالت     

4- کلید یخ ضد بخار شیشه عقب                  
5- کلید چرخش هوا       

A/C 6- کلید

صفحه کنترل دما
تنظیم دما را بیش تر یا کم تر می کند.

کلید چرخش
• وقتی این سویچ در وضعیت ON باشد، نمایش گر سویچ 

ON می شود و ورودی هوا به سمت چرخش می رود.
در  هوا  ورودی  باشد،   OFF وقتی کلید در وضعیت   •
دوباره  باید  چرخشی  حالت  برای  می باشد.  تازه  حالت 

کلید چرخشی را فعال نمود.

سویچ بخار شیشه عقب
در  خود  کنترل  تحت  را  عقب  شیشه  مه روب  عملکرد 

می آورد.

A/C کلید
عملکرد ON و OFF A/C را کنترل می کند. 

نمایش گر حالت کنترل
جهت جریان هوا را از خروجی هوا کنترل می کند.

نمایش گر کنترل کولر
به شکل دستی به کنترل 4 حالت سرعت کولر و اعمال 

ON و OFF می پردازد.
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اطالعات عمومی
Discharge Air Flow

1. حالت روبرو

جریان  پنل  خروجی  از  هوا  جریان 
برای  می توان  را  دریچه ها  این  دارد. 
تنظیم هوا، کنترل نمود. هوا درست 

به سمت صورت می باشد.

2. حالت دو حالته
جریان هوا مستقیما به سمت صورت 
و هم چنین از خودروی شما می باشد.

3. حالت کف
در این حالت هوا از سمت  خودروی 

شما جریان دارد.

4. بخارروب و حالت 
کف

شما،  خودروی  سمت  از  هوا  جریان 
هم چنین از طرف جناحین شیشه ها 
یا  روند در هوای سرد  این  می باشد. 
برفی بهترین عملکرد را دارد که باعث 
می شود پنجره ها نیز گرم بماند. این 
باعث آسایش شما در هنگام  رانندگی 
می شود چرا که هیچ گونه بخاری در 

پنجره جمع نمی شود.

5. حالت بخارروب

جناحین  و  دریچه ها  از  هوا  جریان 
با  حالت  این  از  می باشد.  پنجره 
کنید  استفاده  فن  قدرت  بیش ترین 
تا  کنید  تنظیم  نیز  را  آن  دمای  و 

پنجره های شما یخ نزند.
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اطالعات عمومی

مشخصات
مشخصات میزان گشتاور

گشتاور )N.m(شرح
5همه مهره های سرویس کلی
2مهره های محرک چرخش هوا

ابزار مخصوص 

مولتی متر دیجیتال
Fluke 15B & 17B
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محرک چرخش هوا

بازکردن و نصب مجدد
1- میله متصل به محرک را بردارید.

بردارید.  را  براکت  به  محرک  متصل کننده   1 پیچ   -2
.)N.m 2 سفت کردن: پیچ محرک چرخش تا(

3- محرک چرخش هوا را بردارید.
آن ها  کردن  باز  برعکس  درست  متعلقات  نصب   -4

مي باشد. 

سرویس وسیله نقلیه
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توزیع هوا 
اطالعات عمومی

شرح
عملکرد

مشخصات 
ابزار مخصوص

تشخیص و تست  
رفع مشکل برقي از موتور کولر

صدای غیر عادی موتور کولر
لرزش موتور کولر
سرویس خودرو

محفظه تهویه هوا
بازکردن و نصب مجدد

موتور کولر
شرح

عملکرد
بازکردن و نصب مجدد
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شرح
که  مي باشند  هوایي  تهویه  مونتاژ  داراي  مدل ها  همه 
توانسته است ویژگي A/C و گرمایش را در یک واحد 
مجزا در بخش مربوط به مسافر جاي دهد. این محفظه 

شامل سه محفظه تفکیک شده مي باشد.
• محفظه HVAC: محفظه HVAC در روي داشبورد 
و پنل آن مي باشد و شامل تبخیرکننده A/C مي باشد. 
محفظه HVAC داراي محفظه ورودي هوا، موتور کولر 

و محفظه توزیع هوا مي باشد.
محفظه  پشت  در  توزیع  محفظه  هوا:  توزیع  محفظه   •
هوا،  وزش  گرمایشي،  مرکز  شامل  و  بوده   HVAC
دریچه  اتصاالت  هم چنین  و  هوا  حالت  دریچه هاي 

مي باشد.
سمت  در  هوا  ورودي  محفظه  هوا:  ورودي  محفظه   •
 HVAC محفظه  انتهایي  بخش  در  و  راننده  شاگرد 
قرار گرفته است. محفظه ورودي هوا شامل دریچه هاي 

گردش هوا و محرک آن است. 

عملکرد 
غیر  سرماینده هاي  در  استفاده  براي   A/C سیستم 
سي اف سي و R-134a تعبیه شده و از یک تخبیرکننده 
بردن رطوبت در هواي  بین  از  و  براي سرمایش   A/C
هوا  گرم کن  بخش  به  آن  فرستادن  از  قبل  ورودي 
تشکیل شده است. کنترل دما تعیین کننده دماي هواي 
تخلیه شده است و این عمل را به وسیله جدول کنترل 
دما انجام مي دهد که هوا را به گردش در مي آورد. این 
روند باعث کنترل سریع دماي هواي خروجي سیستم 
دریچه  عملکرد  باعث  دریچه ها  حالت  کابل  مي شود. 
حالت هوا مي شود که جریان هواي پردازش شده را به 
خارج از دریچه هاي مختلف هوا هدایت کرده و این بر 
اساس حالت انتخاب شده توسط راننده است. وقتي که 
این سیستم داراي سیستم A/C باشد، آن گاه محرک 

اطالعات عمومی

دریچه هاي گردشي باعث مي شود که دریچه هاي مربوط 
بنابراین  و  ادامه دهند  عملکرد خود  به  هوا  به گردش 
هواي تازه را جذب کرده و آن را در درون محفظه خودرو 
به گردش درآورند. محرک برقي دریچه هاي گردش هوا 
و هم چنین موتور کولر به سیستم برقي خودرو متصل 
است که این روند به وسیله سیم هاي موجود در روي 
پنل صورت مي گیرد. موتور کولر به کنترل حجم هواي 
طبق  و  مي پردازد   HVAC محفظه  طریق  از  ورودي 
سرعت انتخاب شده با استفاده از مقاومت موتور کولر، 

هوا را به گردش در مي آورد.
برداشته   HVAC محفظه  از  باید  هوا  توزیع  محفظه 
یا  و  هوا  وضعیت  دریچه هاي  سرویس  براي  و  شده 
ورودي  محفظه  شود.  داده  تعمیرگاه  به  هوا  ورودي 
هوا نیز باید از محفظه HVAC برداشته شده و جهت 
سرویس دریچه هاي گردش هوا به تعمیرگاه داده شود. 
براي  و  شده  جدا  خودرو  از  باید   HVAC محفظه 
سرویس تبخیرکننده A/C به تعمیرگاه مجاز یا مورد 

تایید مدیران خودرو داده شود.
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مشخصات
مشخصات گشتاور

گشتاور )نیوتن در متر(شرح
2همه پیچ هاي سرویس
4پیچ هاي تبخیرکننده

10پیچ هاي باز کردن دریچه
4استنت هاي خط لوله

 A/C 6خطوط سرمایش به انباره
6پیچ هاي کندانسور

 A/C 30خطوط سرماینده به پیچ کمپرسور
10خطوط سرمایش

 A/C 25خطوط سرمایش به پیچ تبخیرکننده

ابزار مخصوص

مولتی متر دیجیتال
Fluke 15B & 17B

اطالعات عمومی
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رفع مشکل برقي از موتور کولر
مدار  باز در سیم کشي  آیا شرایط  این که  تعیین  براي 
موتور کولر وجود دارد یا خیر، باید کابل منفي باتري را 
از آن جدا کرد و سپس مدار موتور کولر را با استفاده از 

اهم متر کنترل نمود.
دالیل محتمل بر عدم عملکرد موتور کولر عبارت اند از:

• سوختن فیوز
• خراب بودن سویچ موتور کولر 

• رزیستور موتور کولر
• خراب بودن خود موتور

• سیم کشي معیوب مدار موتور کولر یا اتصاالت برقي آن

صدای غیر عادی موتور کولر
براي تعیین این که آیا موتور کولر صدای غیر عادی دارد 
یا خیر، باید ابتدا آن را از حالت Off به حالت On یعني 
وضعیت روشن قرار دهیم. براي تایید این که آیا موتور 
سیم  باید  خیر،  یا  است  عادی  غیر  صدای  منبع  کولر 
اتصال دهنده کولر موتور را قطع کرده و سپس سیستم 
گرم کننده A/C را روشن کنیم. اگر هم چنان صدای غیر 

عادی پابرجا بود، یکي از دالیل زیر ممکن است:
• وجود شي خارجي در صافي ورودي هواي تازه

• وجود شي خارجي در چرخ دنده هاي کولر
HVAC وجود شي خارجي در محفظه •

• عدم مونتاژ صحیح موتور کولر
• خراب شدن یکي از سیستم هاي کولر

• پوسیده شدن یاتاقان هاي موتور کولر یا برس هاي آن

لرزش موتور کولر
دالیل محتمل بر لرزش موتور کولر عبارت اند از:

• عدم مونتاژ صحیح موتور کولر
• وجود شي خارجي در کولر

• خراب شدن و معیوب شدن قسمتي از کولر
• فرسایش یاتاقان هاي موتور کولر

تشخیص و تست
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HVAC محفظه

بازکردن و نصب مجدد
1- سیستم A/C را تخلیه کنید. )به بخش خارج کردن 
سیستم A/C در فصل 13 مربوط به گرمایش و تهویه 

هواي خودرو مراجعه شود.(
2- سیستم سرماینده را خشک کرده و سپس شلنگ هاي 
هیتر را قطع کنید. )به بخش 6 مربوط به سرمایش و 
خشک کردن و پر کردن سیستم سرماینده رجوع شود.(

سرویس خودرو

به  3- پنل متعلقات را تخلیه کنید. )به بخش مربوط 
بدنه و متعلقات در فصل 15 مراجعه شود.(

4- بخش اتصاالت تبخیرکننده را با باز کردن پیچ هاي 
رویي آن تخلیه کنید. )1(
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5- متعلقات تبخیرکننده را با باز کردن پیچ هاي پاییني 
تخلیه کنید.

سرویس خودرو

مونتاژ  کل  و  کنید  قطع  را  برقي  کانکتورهاي   -6
تبخیرکننده را تخلیه کنید.

7- نصب، درست برعکس برداشتن قطعات مي باشد.

تذکرات در هنگام نصب
• بخش اورینگ الستیکي جدید را روغن کاري کنید و 
این عمل باید با روغن تازه انجام شود. سپس آن ها را 
اتصاالت خط سرماینده  بر روي پوشش هاي جدید در 

نصب کنید. 
 R-134a تنها از اورینگ هاي وی ژه که براي سیستم •

تعبیه شده اند، استفاده کنید.
• تنها از روغن توصیه شده براي کمپرسورهاي A/C در 

خودرو استفاده شود.
• سیستم A/C را دوباره شارژ کنید.

موتور کولر 
شرح

زیر  موارد  دارد.  قرار   HVAC محفظه  در  کولر  موتور 
عملکردهاي موتور کولر مي باشند:

 On وضعیت  در  سویچ  که  هنگامي  در  کولر  موتور   •

باشد، عمل مي کند و بخش کنترل موتور کنترل نیز در 
هر موقعیتي از سویچ به جز Off عمل مي کند.

• موتور کولر در زیر پنل قرار دارد، بنابراین براي سرویس 
مي توانید از این بخش آن را جدا کنید.

• موتور کولر و متعلقات آن به شکل تعیین شده توسط 
کارخانه تعبیه شده و نصب شده اند و نمي توان متعلقات 
آن را تعویض یا تعمیر نمود. بنابراین جاي گزیني آن ها 
تنها باید در تعمیرگاه مجاز یا مورد تایید مدیران خودرو 

انجام شود.

عملکرد 
از  شونده  وارد  هواي  سرعت  کنترل  براي  کولر  موتور 
محفظه HVAC و هم چنین دریچه هاي ورودي هواي 
است.  شده  تعبیه  شده،  انتخاب  سرعت  با   HVAC
مستقیم  جریان  نوع  از  موتور  و  ولت   12 کولر  موتور 
و  پالستیکي  محفظه  یک  داراي  که  مي باشد   )DC(
به  کولر  متعلقات  مي باشد.  پرسي  سیمي  کانکتورهاي 
شفت )میله( موتور کولر اتصال یافته و در درون محفظه 

ورودي هوا که در سمت شاگرد مي باشد، قرار دارد.
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باز کردن و نصب مجدد

توجه
موتور کولر در زیر محفظه HVAC قرار گرفته است. 
مي توان بدون برداشتن محفظه HVAC، این بخش را 

برداشت.
1- اتصال برقي موتور کولر را قطع کنید.

2- جعبه داشبورد را تخلیه کنید.
3- پیچ هاي مربوط به موتور کولر را باز کنید. )1(

سرویس خودرو

4- موتور کولر را باز کنید.
5- نصب متعلقات درست برعکس باز کردن آن ها مي باشد. 
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مساحي سیستم
اطالعات عمومی

شرح
عملکرد

مشخصات 
ابزار مخصوص

تشخیص و تست  
مسایل مکانیکي

کنترل دما
 A/C تست صدای غیر عادی کمپرسور

نشتي سیستم سرماینده
خالي بودن سیستم سرماینده

کم بودن سیستم سرماینده
سرویس در روي خودرو 

A/C تخلیه و پر کردن سیستم
اتصال بخش بازیابي و گردش سرماینده

 A/C تخلیه سیستم
 A/C پر کردن سیستم

کمپرسور
شرح

عملکرد 
بازکردن و نصب مجدد )در مدل هاي 1.6 و 1.8 و 2(

بازکردن و نصب مجدد
تبخیرکننده 

شرح
 عملکرد 

بازکردن و نصب مجدد
کندانسور

شرح
عملکرد 

بازکردن و نصب مجدد
انباره

شرح
عملکرد 

بازکردن و نصب مجدد
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مساحی سیستم
خط مایع

شرح
عملکرد 

بازکردن و نصب مجدد
خط مکش

شرح
عملکرد 

بازکردن و نصب مجدد
مرکز گرمایش

شرح
عملکرد 

بازکردن و نصب مجدد
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اطالعات عمومی 
شرح

انتقال سرما  براي  لوله هاي آن  و   A/C خط سرماینده 
بین بخش هاي مختلف سیستم A/C مورد استفاده قرار 
مي گیرد. هر گونه زانویي یا پیچش در خطوط سرماینده 
و شلنگ هاي آن باعث کاهش ظرفیت کلي سیستم شده 

و مي تواند جریان سرما را در سیستم کاهش دهد.

عملکرد
به  مشغول   A/C کمپرسور  که  هنگامي  در  باال  فشار 
کار است در سیستم سرماینده تولید مي شود. مراقبت 
بسیار جدي باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که 
هر یک از اتصاالت سیستم سرماینده در برابر فشار عایق 
همه  باید  ندارد.  وجود  آن  در  نشتي  هیچ گونه  و  بوده 
بار کنترل  را حداقل سالي یک  شلنگ هاي خط سرما 
خوب  آن ها  شرایط  که  شود  حاصل  اطمینان  تا  کرد 
است. بر اساس نوع خودرو، مدل و کاربرد آن، خطوط 
 A/C سرماینده به هم دیگر یا به قطعات دیگر سیستم
به وسیله اتصاالت پرسي وصل شده اند. براي اطمینان از 
یک پارچگي در سیستم سرماینده، اورینگ و هم چنین 
اتصاالت  پوشاندن  براي  باید  مخصوصي  پوشش هاي 
خطوط  گیرند.  قرار  استفاده  مورد  سرماینده  سیستم 
در  و  کرد  تعمیر  نباید  را  آن  شلنگ هاي  و  سرماینده 

صورت نشتي یا عیب تنها باید آن ها را عوض کرد.

اطالعات عمومی 

اخطار!
پرفشار مي باشد.  A/C حاوي سرماینده  سیستم 
تعمیر این بخش تنها باید توسط تعمیرگاه مجاز 
در  گیرد.  انجام  خودرو  مدیران  تایید  مورد  یا 
غیر این صورت آسیب و صدمات جدي متحمل 
خواهد شد. اگر به صورت ناگهاني تخلیه سیستم 
A/C روي داد، قبل از رسیدن گروه متخصص یا 
تخلیه کرد.  را  کاري  منطقه  باید  انجام سرویس 
چرا که مایع سرماساز فراواني در محفظه کاري 
بسته تخلیه مي شود که خود مي تواند جاي گزین 

اکسیژن شده و باعث بروز آسیب جدي شود.

توجه:
هرگز R-12  را به سیستم سرماینده اي که باید به آن 
یا  تجهیزات  این  از  نکنید.  اضافه  بیافزایید،   R134a

قطعات در سیستم A/C R-134a استفاده نکنید چرا 
که با آن سازگار نبوده و سیستم A/C شما با مشکل 

روبه رو خواهد شد. 

توجه:
که  سرماینده اي  سیستم  به  را    R-12 روغن  هرگز 
R134a بیافزایید، اضافه نکنید. از روغن  باید به آن 
A/C R-134a استفاده نکنید  سرماینده در سیستم 
با  شما   A/C سیستم  و  نبوده  سازگار  آن  با  که  چرا 

مشکل روبه رو خواهد شد. 

توجه:
هرگز در هنگامي که پمپ خالء در حال کار است یا 
A/C وجود دارد، موتور را روشن  خالئي در سیستم 
نکنید. عدم توجه به این اخطار باعث آسیب جدي به 

کمپرسور A/C شما مي شود.

توجه:
هرگز سیستم سرماینده را بیش از حد شارژ نکنید. 
بیش از حد شارژ کردن آن باعث فشار بسیار زیاد و 
بیش از حد در کمپرسور شده، بنابراین باعث به وجود 
آمدن صدای غیر عادی در کمپرسور و عدم کار کردن 

سیستم A/C مي شود.
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مشخصات
مشخصات گشتاوري

گشتاور )نیوتن بر متر(شرح
 A/C 40پیچ هاي براکتي کمپرسور

 A/C 20پیچ هاي خط کمپرسور

 A/C مشخصات شارژ سرماینده

ظرفیت )کیلوگرم(شرح
 R-134a 0/7سرماینده هاي

 A/C مشخصات روغن

ظرفیت )میلي لیتر(شرح
150کمپرسور

15کندانسور، انباره، خطوط
30تبخیرکننده

ابزار ویژه

ایستگاه گردش/ بازیابي سرماینده 

اطالعات عمومی
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معایب مکانیکي
بخش ها یا دالیل ممکن گرماي ناکافي عبارت اند از:

• وجود مانع در بخش جذب هوا
• وجود مانع در سیستم خروجي گرما

• عدم کار کردن صحیح دریچه ها
• گیر کردن هوا در سیستم 

کنترل دما
کلیدهاي  وسیله  به  هیتر  دریچه هاي  هواي  دماي  اگر 
هیتر  کنترل  پنل  روي  )در  نشدند  تنظیم  دما  کنترل 

A/C( موارد زیر نیازمند سرویس شدن مي باشند.
 A/C کنترل گرم کن •
• تنظیم کننده دریچه ها

یا   A/C گرم کن  کنترل  براي  سیم  پرسي  مدار   •
تنظیم کننده دریچه ها

• دریچه هاي هوا
• نادرست بودن دماي سرماینده موتور

 A/C تست صدای غیر عادی کمپرسور
در هنگام ارزیابي صداهای غیر عادی مربوط به سیستم 
A/C، ابتدا باید شرایطي را که صدای غیر عادی در آن به 
وجود مي آید، بدانیم. این شرایط عبارت اند از: آب و هوا، 
سرعت خودرو، دنده اي که خودرو در آن درگیر است یا 
خالص بودن دنده، سرعت موتور، دماي موتور، هر شرایط 
ویژه دیگري. صداهایی غیر عادی که در طول عملکرد 
A/C به وجود مي آیند، اغلب گمراه کننده مي باشند. براي 
مثال، صدایي که مثاًل شیبه صداي یاتاقان معیوب مي باشد، 
ممکن است به علت شل بودن پیچ و مهره یا براکت ها یا 

شل بودن متعلقات کمپرسور به وجود آمده باشد.

توجه:
عادی  غیر  وجود صدای  در صورت  را   A/C کمپرسور 

نامعمول عوض کنید.

توجه:
در  مي باشند،  حساس  سرعت  به  ایمني  کمربندهاي 
کمربند  اساس کشش  بر  و  موتور  مختلف  سرعت هاي 
به  را  عادی  غیر  مي توانند صداهایی  کمربندها  راننده، 

 A/C وجود آورند که شبیه صدای غیر عادی کمپرسور
مي باشد. عدم کشش صحیح کمربند مي تواند باعث به 

وجود آمدن صدای غیر عادی گمراه کننده شود.
1- منطقه اي کاماًل آرام را براي تست انتخاب کنید.

2- تا آن جا که ممکن است شرایط را در نظر بگیرید.
3- سیستم A/C را چند بار روشن و خاموش کنید تا 
به کمپرسور  آیا صدا مربوط  به وضوح معلوم شود که 

است یا خیر؟
حداقل  و  حداکثر  با   A/C کمپرسور  که  حالي  در   -4

جابه جایي کار مي کند، به آن گوش کنید.
5- کمپرسور A/C را توسط اتوتسکوپ یا پیچ گوشتي 

دسته دراز براي بهتر یافتن منبع صدا تست کنید.
)فشار  باال  رطوبت  با  دمایي  شرایط  افزایش  براي   -6
کنید.  محدود   A/C کندانسور  از  را  هوا  جریان  باال(، 
قرار  آن  روي  در  را  اسکن  ابزار  یا  مانیفولد  گیج  یک 
دهید تا اطمینان حاصل شود که فشار تخلیه بیش از 

Kpa2600 نمي باشد.
7- کمربندهاي ایمني را تست کنید. 

توجه: کمپرسور A/C را باید در صورت شکسته شدن 
یا در صورت عدم چرخش شفت آن عوض  حباب آن 

کنید.
8-  حباب کمپرسور و قرقره آن را به همراه متعلقات 
یاتاقان تست کنید. اطمینان حاصل کنید که حباب و 
قرقره به خوبي کار مي کند و به شکلي محکم در روي 

کمپرسور A/C قرار دارند.
یا  صحیح  عملکرد  لحاظ  به  را  سرماینده  سیستم   -9
عدم سایش یا وجود اختالل در آن تست کنید. چرا که 
باعث به وجود آمدن صداهاي  این بخش هم مي تواند 
نامعمول شود. هم چنین خطوط سرماینده و شلنگ ها 
را مورد آزمایش قرار دهید چرا که این ها هم مي توانند 

صدا به وجود آورند.
10- همه سخت افزارهاي کمپرسور را سفت کنید.

احتیاط: هرگز در هنگامي که پمپ خالء در حال کار 
است یا خالئي در سیستم A/C وجود دارد، موتور را 
باعث آسیب  این اخطار  به  روشن نکنید. عدم توجه 

جدي به کمپرسور A/C شما مي شود.

تشخیص و تست
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اگر صدا به علت ورودي و خروجي دریچه هاي   –  11
پرفشار یا بازیابي یا تخلیه مي باشد، آن گاه باید سیستم 
سرماینده را خالي و پر کنید. اگر دریچه فشار به خوبي 
در جاي خود جفت نشد، آن گاه باید کمپرسور A/C را 

عوض کنید.
 A/C 12- اگر صدا به علت وجود مشکل در خط مکش
بود، آن گاه باید انباره A/C را عوض کرده و سطح روغن 

سرماینده و شارژ سیستم سرماینده را کنترل کنید.
بخش  آن  در  هم چنان  رسوب گذاري  شرایط  اگر   -13
عوض  را   A/C کمپرسور  و  انباره  باید  داشت،  وجود 

کنید.

نشتي سیستم سرماینده 

کاماًل به وسیله 134a-R شارژ شده است یا خیر، تخلیه 
کردن کامل سیستم A/C و سپس پر کردن آن است.

خالي بودن سیستم سرماینده 
1- سیستم سرماینده را تا پایین ترین حد ممکن خالي 
کنید. باید معلوم شود که آیا سیستم حداقل مي تواند 
به مدت 15 دقیقه خالء را نگه دارد یا خیر؟ اگر این 
گونه بود، احتماالً نشتي وجود ندارد. در غیر این صورت 

به مرحله 2 بروید.
سیستم  درون  را   R-134a روغن  کیلوگرم   0/3  -2
سرماینده خالي شده ریخته و مرحله 1 را دوباره انجام 

دهید.

کم بودن سیستم سرماینده 
1- خودرو را در منطقه اي بدون باد قرار دهید تا بتوانید 

نشتي هاي کوچک را شناسایي کنید.
2- سیستم گرمایش- A/C را در هنگام روشن بودن 
این  )اما بي حرکت بودن خودرو( روشن کنید و  موتور 
روند باید حداقل 5 دقیقه طول بکشد. درها و شیشه ها 
باز است، دنده در وضعیت پارک یا خالص مي باشد و 
 A/C -ترمز دستي کشیده شده است، کنترل گرم کن
حالت  و  سرد  کاماًل  شده،  تنظیم  بیروني  هواي  طبق 
پنل در بیش ترین وضعیت دمنده مي باشد که کمپرسور 

A/C نیز در آن درگیر است.
3- خودرو را خاموش کنید و 2 تا 7 دقیقه صبر کنید. 
سپس از یابنده نشتي برقي استفاده کنید که معلوم شود 
نشتي از کجاست؟ اتصاالت، خطوط یا قطعاتي را که به 
نظر روغني مي رسند، کنترل کنید. براي کشف نشتي، 
میله یابنده نشتي را در دریچه لوله آن یا خروجي هوا 
قرار دهید. رنگ R-134a نیز براي کمک به یافتن نشتي 

موجود است. تنها از رنگ هاي تاییدشده استفاده کنید.

احتیاط:
 R-12 سرماینده هاي  براي  تنها  که  نشتي  یابنده 
سرماینده  سیستم  در  نشتي  یافتن  براي  مي باشد، 

R-134a مناسب نیستند.

تشخیص و تست

اخطار!
سیستم هاي  یا   R-134a سرویس  تجهیزات 
A/C خودرو نباید به وسیله هواي فشرده مورد 
 R-134a تست نشتي قرار بگیرند. ترکیب هوا و
این ترکیبات خطرناک بوده و  محترقه مي باشد. 
باعث آتش سوزي یا انفجار بنابر عملکرد ناصحیح 
مرگ  یا  آسیب  بروز  باعث  خود  که  مي شوند 
گونه  هر  یا  بخار  دود،  استنشاق  از  شد.  خواهد 
کنید.  اجتناب   A/C سرماینده  یا  روغن  تبخیر 
برخورد با این بخار مي تواند باعث التهاب چشم، 
از تجهیزات توصیه شده  تنها  یا گلو شود.  بیني 
براي پر کردن سیستم R-134a استفاده کنید. 
داد،  روي  سیستم  تخلیه  ناگهاني  شکل  به  اگر 

محل کار را قبل از ادامه کار تخلیه کنید.

توجه:
در  نشتي  بود،  کم  یا  خالي   A/C سیستم  شارژ  اگر 
سیستم A/C محتمل است. همه خطوط A/C، اتصاالت 
هستند،  روغني  بخش هاي  داراي  که  را  آن  قطعات  و 
کنترل کنید. بقایاي روغن مي تواند نشان دهنده بخش 

داراي نشتي باشد.

توجه:
تنها راه براي تعیین دقیق این که آیا سیستم سرماینده 
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 A/C تخلیه و شارژ دوباره سیستم

اتصال استیشن بازیابي و چرخش سرماینده 

سرویس خودرو

اخطار!
سیستم A/C تحت شرایط پرفشار عمل مي کند. 

در هنگام سرویس سیستم A/C مراقب باشید.
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و  باال   A/C خط  اتصال دهنده هاي  به  را  استیشن   -1
پایین متصل کنید.

توجه: این اتصال دهنده هاي استیشن به اشکال زیر به 
خودرو متصل مي شود.

• اتصال دهنده آبي )1( به متعلقات پاییني A/C متصل 
مي شود.

• اتصال دهنده قرمز )2( به متعلقات باالیي A/C متصل 
مي شود.

 A/C تخلیه سیستم
احتیاط:

هرگز در هنگامي که پمپ خالء در حال کار است یا 
خالئي در سیستم A/C وجود دارد، موتور را روشن 
نکنید. عدم توجه به این اخطار باعث آسیب جدي به 

کمپرسور A/C شما مي شود.

توجه:
تالش ویژه اي را باید جهت ممانعت از ورود رطوبت به 
از  رطوبت  آورید.  عمل  به   A/C سیستم  روغن  درون 
باعث بروز مشکل در  روغن به سختي پاک مي شود و 

کمپرسور A/C مي شود.
اگر سیستم سرماینده باز بود، قبل از پر کردن سیستم 
باید آن را تخلیه نمود. ترکیب رطوبت و هوا با سرماینده 
مي شود.  آن  مجاز  از حد  باالتر  به  فشار  افزایش  باعث 
A/C مي شود  باعث کاهش عملکرد سیستم  این روند 
این رطوبت  وارد مي کند.  A/C آسیب  به کمپرسور  و 
در هنگامي که در مجاورت خالء قرار گیرد، در دماي 

نزدیک به دماي هواي اتاق مي جوشد.

توجه:
در هنگام اتصال دادن قطعات به اتصاالت خط، اطمینان 
حاصل نمایید که دریچه اتصاالت کامال بسته است. این 
این قطعات،  اتصال دادن  براي  باعث مي شود که  روند 

تالش کم تري صرف شود.
براي تخلیه نمودن سیستم سرماینده:

مناسب  شارژکننده  استیشن  و  باشد   Off موتور   -1
با  را  مانیفولد  یا گیج  بازیابي  و دستگاه  را وصل کنید 

سرویس خودرو

پمپ خالء تنظیم کنید. هرگز در هنگام وجود خال در 
سیستم A/C موتور را روشن نکنید.

2- دریچه هاي مکش و تخلیه را باز کنید و پمپ خال 
را روشن کنید. این پمپ باید حداقل 45 دقیقه قبل از 
شارژ روشن باشد تا همه رطوبت در سیستم را از بین 
ببرد. وقتي گیج مکش حداقل به مدت 30 دقیقه در حال 
خواندن کم ترین حد مجاز خال است، همه دریچه ها را 
بسته و پمپ خال را خاموش کنید. اگر سیستم نتوانست 
به حد خال مجاز برسد، احتماال سیستم سرماینده داراي 
نشتي است. اگر سیستم سرماینده توانست ظرف مدت 
تعیین شده به حد مجاز خال برسد، پمپ خال را روشن 
باز کنید. سپس  کنید و دریچه هاي مکش و تخلیه را 
10 دقیقه دیگر به سیستم اجازه بدهید تا تخلیه شود.

3- همه دریچه ها را ببندید. 
4- پمپ خال را خاموش و جدا کنید.
5- سیستم سرماینده را شارژ کنید. 

 A/C شارژ دوباره سیستم
بعد از برطرف کردن همه نشتي هاي سرماینده و تخلیه 
کردن سیستم سرماینده، شارژ سرماینده را مي توانید به 

سیستم انجام دهید.

احتیاط:
و  بازیابي  دفعه  هر  در  سرماینده  روغن  کمي  مقدار 
تخلیه سیستم سرماینده از بین مي رود. قبل از شارژ 
کردن سیستم A/C، باید هر مقدار روغن از بین رفته 

را دوباره پر کنید.
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اطالعات  )برای  کنید.  تخلیه  را  سرماینده  1- سیستم 
به سیستم تخلیه و پر کردن سیستم A/C بخش 13 

مراجعه کنید.(
2- گیج مانیفولد را تنظیم کرده و استیشن سرماینده 
R-134a بازیابي/ چرخش/ شارژ را که طبق استاندارد 
سرماینده  سیستم  به  را  مي باشند   J2210 و   SAE

متصل نمایید.
3- هر دو دریچه مکش و تخلیه را باز کنید و سپس 
دریچه شارژ را باز کنید تا به سرماینده اجازه دهید وارد 

سیستم شود.
4- وقتي که انتقال سرماینده متوقف شد، دریچه مکش 

و شارژ را ببندید.
5- اگر همه شارژ سرماینده از دستگاه منتقل شد، همه 
شیشه هاي خودرو را باز کرده و کنترل سیستم گرم کن 
– A/C را انجام دهید به طوري که کمپرسور A/C در 
حال عمل بوده و موتور کولر نیز روشن باشد و این عمل 
باید با کم ترین سرعت روي دهد. موتور باید روشن باشد 

و دور آن حدوداً باید RPM( 2000( باشد.
6- دریچه هاي کم فشار را باز کنید تا به بقیه سرماینده 

اجازه انتقال به سیستم سرماینده را بدهید.

تحرک  قابلیت  بیش ترین  مي باشد.  متحرک  کمپرسور 
1613ml/r با دامنه جابه جایي 5 تا 100 درصد است. 

احتیاط:
هرگز در هنگامي که پمپ خالء در حال کار است یا 
خالئي در سیستم A/C وجود دارد، موتور را روشن 
نکنید. عدم توجه به این اخطار باعث آسیب جدي به 

کمپرسور A/C شما مي شود.

توجه:
حباب کمپرسور و قرقره آن را به همراه متعلقات یاتاقان 
تست کنید. اطمینان حاصل کنید که حباب و قرقره به 
خوبي کار مي کند و به شکلي محکم در روي کمپرسور 

A/C قرار دارند.

عملکرد 
کمپرسور A/C به وسیله محفظه کنترل موتور کنترل 
  ECM .مي شود و این وابسته به عملکرد موتور مي باشد
 A/C بار سیستم نیاز  میزان جابه جایي کمپرسور مورد 
و   A/C جانبي  باالي  فشار  و  خودرو  سرعت  طبق  را 
و دماي  گاز  پدال  موقعیت  و  تبخیر  و دماي  موتور  دور 
 A/C هیتر  درخواست  هم چنین سیگنال هاي  و  محیط 
تنظیم مي کند. ECM سپس یک پالس تنظیم کننده را 
به سلونوید کنترل کمپرسور A/C مي فرستد تا جریان 
سرماینده را در منافذ موجود در محفظه کمپرسور زیاد 
منافذ  از  عبور  براي  مجاز  سرماینده  مقدار  کند.  کم  یا 
زاویه صفحه  کنترل  به  که  را  راس  فشار  کمپرسور،  در 
اسواش مي پردازد، تنظیم مي کند که خود در عوض مقدار 
جابه جایي کمپرسور را تنظیم مي کند. وقتي که نیازي به 
A/C نباشد، سواش پلیت با زاویه تقریباً صفر درجه تنظیم 

مي شود تا کشش گشتاوري کمپرسور را از موتور بردارد.

توجه:
کمپرسور A/C را نمي توان تعمیر کرد و در صورت عدم 
کارکرد یا بروز آسیب به آن باید عوض شود. اگر عیب 
دروني در کمپرسور A/C به وجود آید، انباره A/C و 

خط مایع A/C را باید تعمیر کرد.

سرویس خودرو

اخطار!
باز  مراقب باشید که در این زمان دریچه تخلیه 
نباشد. عدم توجه به این اخطار باعث بروز آسیب 

و مرگ خواهد شد.

7- استیشن را باز کنید.
8- سرپوش ها را بر روي پورت هاي مربوطه قرار دهید.

کمپرسور 

شرح
خودروهاي داراي موتور L1.6 و L1.8 و L2 از کمپرسور 
بي کالچ SD7V16 استفاده مي کنند. نوع L2.4 آن از 
کمپرسور بي کالچ V5 استفاده مي کند. کمپرسور یک 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



225 Tiggo خودروی Maintenance

بازکردن و نصب مجدد – L1.6 و L1.8 و L2 لیتر

سرویس خودرو

اخطار!
قبل از اجراي این دستورالعمل باید توجه کافي به 
کار معطوف شود. عدم توجه به این دستورالعمل ها 

باعث بروز آسیب و مرگ خواهد شد. 

احتیاط:
صورت  در  و  کرد  تعمیر  نمي توان  را   A/C کمپرسور 
عدم کارکرد یا بروز آسیب به آن باید عوض شود. اگر 
انباره  آید،  به وجود   A/C کمپرسور  در  دروني  عیب 

A/C و خط مایع A/C را باید تعمیر کرد.

توجه:
 A/C سیستم  مختلف  قطعات  جاي گزیني  هنگام  در 
 A/C باید تعیین شود که چه مقدار روغن از کمپرسور

جدید خارج شده است.

توجه: 
و  سرماینده  خط  اورینگ  پرس هاي  جاي گزیني 
سرماینده  خط  بودن  باز  نیازمند  آن  پوشش هاي 
اورینگ  پرس هاي  به جاي گزیني  توجه  عملکرد  است. 
در  نشتي  بروز  باعث  فلزي  پوشش هاي  و  الستیکي 

سیستم سرماینده خواهد شد. 
1- سیستم A/C را تخلیه کنید. )به بخش خارج کردن 
سیستم A/C در فصل 13 مربوط به گرمایش و تهویه 

هواي خودرو مراجعه شود.(
2- کانکتورهای برقی سیستم A/C را قطع کنید. 

موتور   2 بخش  )به  کنید.  باز  را  موتور  تسمه های   -3
جهت باز کردن تسمه های موتور مراجعه کنید.(
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4- مانیفولد ورودی را باز کنید. )می توانید به بخش 2: 
باز کردن و نصب مانیفولد رجوع کنید.(

5- پیچ مربوط به لوله های کمپرسور را از کمپرسور باز 
کنید. 

). N.m 20بستن: بستن پیچ کمپرسور با گشتاور(
توجه: 

آن را  درپوش های   ،A/C لوله های  آوردن  در  از  پس 
جهت جلوگیری از ورود گرد و خاک به داخل سیستم 

A/C بگذارید. 

سرویس خودرو

6- پیچ مربوط به براکت کمپرسور و براکت را باز کنید. 
 .)N.m40 میزان گشتاور الزم(

7- پیچ براکت کمپرسور را در آورید. )1( )بستن: براکت 
کمپرسور با گشتاور N.m 40 می باشد.(

8 – به دقت پیچ هاي محفظه کمپرسور A/C را خارج 
بسته   40  N.m نیروي  با  پیچ ها  این  )بستن  کنید. 

مي شوند.(
قطعات  کردن  باز  برعکس  درست  نصب،  طریقه   -9

می باشد. 

تذکرات در هنگام نصب:
• بخش اورینگ الستیکي جدید را روغن کاري کنید و 
این عمل باید با روغن تازه انجام شود. سپس آن ها را 
اتصاالت خط سرماینده  بر روي پوشش هاي جدید در 

نصب کنید. 
 R-134a تنها از اورینگ هاي وی ژه که براي سیستم •

تعبیه شده اند، استفاده کنید.
• تنها از روغن توصیه شده براي کمپرسورهاي A/C در 

خودرو استفاده شود.
به  )می توانید  کنید.  شارژ  دوباره  را   A/C سیستم   •
بخش تخلیه و بارگیری گاز کولر در بخش 13 مراجعه 

نمایید.(
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بازکردن و نصب مجدد – 2.4 لیتر 
1- سیستم A/C را تخلیه کنید. )به بخش مربوط به 

؟؟؟ مراجعه نمایید.( 
2- اتصال دهنده برقي کمپرسور A/C را قطع کنید.

3- کمربند ایمني موتور را باز کنید. )سگ دست(
4- پیچ خط کم فشار کمپرسور A/C )1( را باز کرده 
و سپس پیچ پرفشار)2( را از کمپرسور A/C باز کنید 
بسته  متر  در  نیوتن   20 نیروي  با  پیچ ها  این  )بستن: 

مي شوند.(

سرویس خودرو

5- پیچ هاي اتصال کمپرسور A/C را باز کنید. )بستن: 
این پیچ ها با نیروي 40 نیوتن در متر بسته مي شوند.(

6- با دقت مونتاژ کمپرسور A/C را خارج کنید.
7- نصب متعلقات درست برعکس باز کردن آن ها مي باشد. 

تذکرات در هنگام نصب
• بخش اورینگ الستیکي جدید را روغن کاري کنید و 
این عمل باید با روغن تازه انجام شود. سپس آن ها را 
اتصاالت خط سرماینده  بر روي پوشش هاي جدید در 

نصب کنید. 
 R-134a تنها از اورینگ هاي وی ژه که براي سیستم •

تعبیه شده اند، استفاده کنید.
• تنها از روغن توصیه شده براي کمپرسورهاي A/C در 

خودرو استفاده شود.
• سیستم A/C را مجددا شارژ نمایید. ) رجوع کنید به 

).A/C بخش 13 تخلیه و بارگیری سیستم
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تبخیرکننده )اواپراتور(

شرح
که  دارد  قرار   HVAC محفظه  در  تبخیرکننده  مرکر 
محفظه  در  تبخیرکننده  کویل  مي باشد.  پنل  زیر  در 
وارد  که  هوایي  تمام  که  طوري  به  مي باشد.   HVAC
محفظه مي شود، باید از دریچه هاي تبخیرکننده بگذرد 
و سپس از طریق مجاري و خروجي ها توزیع شود. به هر 
حال هواي عبورکننده از منافذ تبخیرکننده تنها وقتي 

کمپرسور درگیر است، به گردش در مي آید.

عملکرد 
وارد  پایین تر  دماي  با  منفذي  لوله  از  سرماینده 
تبخیرکننده مي شود که مایعي کم فشار است. هم چنان 
تیغه هاي تبخیرکننده جریان پیدا مي کند،  که هوا در 
گرماي  و سپس  مي شود  تیغه ها جمع  در  هوا  رطوبت 
گرما  جذب  مي شود.  جذب  سرماینده  وسیله  به  هوا 
باعث مي شود که سرماینده بجوشد و بخار شود. در این 
صورت سرماینده تبدیل به گاز کم فشاري مي شود )قبل 
اصلي  محفظه  کند(.  ترک  را  تبخیرکننده  که  این  از 
از  تبخیرکننده باعث هدایت جریان هوا از موتور کولر 
میان منفذ تبخیرکننده و هیتر مي شود. جریان هوا از 
موتور کولر از طریق تبخیرکننده عبور مي کند. سپس به 
یا حول گرم کن با استفاده از دریچه هاي دما به گردش 

در مي آید. 

بازکردن و نصب مجدد
1- سیستم A/C را تخلیه کنید. )رجوع کنید به بخش 

 .)A/C 13، تخلیه و بارگیری گاز سیستم
2- دریچه هاي بست هوا را باز کنید.

3- محفظه HVAC را باز کنید. )رجوع کنید به بخش 
 .)HVAC 13، نصب و باز کردن لوله های

4- پیچ و مهره هاي نگه دارنده آن ها را باز کنید.
5- تبخیرکننده را باز کنید.

آن ها  کردن  باز  برعکس  درست  متعلقات،  نصب   -6
مي باشد. 

تذکرات در هنگام نصب:
• بخش اورینگ الستیکي جدید را روغن کاري کنید و 
این عمل باید با روغن تازه انجام شود. سپس آن ها را 
اتصاالت خط سرماینده  بر روي پوشش هاي جدید در 

نصب کنید. 
 R-134a تنها از اورینگ هاي وی ژه که براي سیستم •

تعبیه شده اند، استفاده کنید.
• تنها از روغن توصیه شده براي کمپرسورهاي A/C در 

خودرو استفاده شود.
• سیستم A/C را دوباره شارژ کنید. )رجوع کنید به 

 .)A/C بخش 13، تخلیه و بارگیری سیستم گاز

چگالنده )کندانسور(

شرح
چگالنده )کندانسور( در جریان هوا در جلوي رادیاتور 
خنک کننده موتور قرار دارد. کندانسور سرماینده را از 
پیچ  وسیله  به  هم چنین  مي کند.  تبدیل  مایع  به  گاز 
و   A/C خطوط  به  هم چنین  است.  متصل  خودرو  به 

اتصاالت متصل مي شود.

عملکرد 
سرماینده  شود،  خارج  سرماینده  از  گرما  که  وقتي 
را  کندانسور  سرماینده  که  وقتي  شد.  خواهد  پرچگال 
پرفشار خواهد شد. حجم  مایعي  به  تبدیل  ترک کند، 
براي  کندانسور  پره هاي  در  افتاده  جریان  به  هواي 
عملکرد صحیح سیستم توزیع هوا بسیار ضروري است. 
رادیاتور  جلوي  در  شيء  هیچ  که  است  مهم  بنابراین 
وجود نداشته باشد تا جریان هوا به خوبي صورت پذیرد. 
هم چنین هر گونه پرسي را که کارخانه در این سیستم 

تعبیه کرده است، نباید تغییر کند.

سرویس خودرو
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بازکردن و نصب مجدد
1- کابل منفي باتري را قطع کنید.

2- سیستم A/C را تخلیه کنید. )رجوع کنید به بخش 
.)A/C 13، تخلیه و بارگیری گاز سیستم

3- سپر جلو را باز کنید. )رجوع کنید به بخش 15، بدنه 
و متعلقات، باز کردن و نصب سپر جلو(. 

 A/C 4- مهره )3( را که باعث اتصال خط مایع پرفشار
اورینگ و  باز کنید. پرس  به کندانسور A/C مي شود، 

پوشش هاي آن را باز کنید.
را   A/C خط   ،A/C خطوط  کردن  باز  از  بعد  توجه: 
 A/C متصل کنید تا هیچ گونه آشغالي به درون سیستم

راه پیدا نکند.
 A/C 5- مهره )2( را که باعث اتصال خط گاز پرفشار
به کندانسور A/C مي شود را باز کنید. پرس اورینگ و 

پوشش را نیز باز کنید.
6- پیچ )1( کندانسور را باز کنید.

سرویس خودرو

7- کندانسور را از موتور جدا کنید.
آن ها  کردن  باز  برعکس  درست  متعلقات  نصب   -8

مي باشد. 

تذکرات در هنگام نصب:
• بخش اورینگ الستیکي جدید را روغن کاري کنید و 
این عمل باید با روغن تازه انجام شود. سپس آن ها را 
اتصاالت خط سرماینده  بر روي پوشش هاي جدید در 

نصب کنید. 
 R-134a تنها از اورینگ هاي وی ژه که براي سیستم •

تعبیه شده اند، استفاده کنید.
• تنها از روغن توصیه شده براي کمپرسورهاي A/C در 

خودرو استفاده شود.
• سیستم A/C را دوباره شارژ کنید. )رجوع کنید به 

 .)A/C بخش 13، تخلیه و بارگیری گاز سیستم

انباره )اکوموالتور(
شرح 

قرار  بسط  دریچه  و  کندانسور  بین  در  مستقیماً  انباره 

دارد. انباره در سیستم هایي استفاده مي شود که از لوله 
منفذدار براي هدایت سرماینده به تبخیرکننده استفاده 

مي کنند.

عملکرد 
گونه  هر  از  کمپرسور  کردن  جدا  انباره  اولیه  عملکرد 
سرماینده مایع آسیب زا مي باشد. انباره آشغال و رطوبت 

را از سیستم تهویه هوا جدا مي کند.

بازکردن و نصب مجدد
1- کابل منفي باتري را قطع کنید.

2- سیستم A/C را تخلیه کنید. )رجوع کنید به بخش 
 .)A/C 13، تخلیه و بارگیری گاز سیستم
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3- مهره هایی )2( را که باعث اتصال خطوط مکش به 
انباره مي شوند را باز کنید.

4- پیچ هاي نگه دار انباره را باز کنید )1(.
5- انباره را باز کنید. پرس هاي اورینگ و پوشش هاي 

آن را نیز باز کنید.
را   A/C خط   ،A/C خطوط  کردن  باز  از  بعد  توجه: 
 A/C متصل کنید تا هیچ گونه آشغالي به درون سیستم

راه پیدا نکند.
آن ها  کردن  باز  برعکس  درست  متعلقات  نصب   -6

مي باشد. 
تذکرات در هنگام نصب

• بخش اورینگ الستیکي جدید را روغن کاري کنید و 
این عمل باید با روغن تازه انجام شود. سپس آن ها را 
اتصاالت خط سرماینده  بر روي پوشش هاي جدید در 

نصب کنید. 
 R-134a تنها از اورینگ هاي وی ژه که براي سیستم •

تعبیه شده اند، استفاده کنید.
• تنها از روغن توصیه شده براي کمپرسورهاي A/C در 

خودرو استفاده شود.
• سیستم A/C را دوباره شارژ کنید.

سرویس خودرو

خط مایع 

شرح
 A/C را به تبخیرکننده A/C کندانسور A/C خط مایع

متصل مي کند. 

عملکرد
که  است  سرماینده  یک خط   A/C پرفشار  مایع  خط 
A/C به انباره A/C هدایت  از کندانسور  را  سرماینده 
مي کند. شلنگ هاي تهویه هوا براي کنترل گاز و مایع 
معموالً  شلنگ ها  شده اند.  تعبیه  باال  دماي  و  فشار  با 
منعطف بوده و داراي اتصاالت فلزي ویژه در بخش هاي 
انتهایي خود مي باشند تا مانع از نشتي شده و از پرس و 

اتصال مطمئن در بین قطعات اطمینان حاصل شود.

بازکردن و نصب مجدد
1- کابل منفي باتري را قطع کنید.

2- سیستم A/C را تخلیه کنید. )رجوع کنید به تخلیه 
و بارگیری گاز کولر در بخش 13(
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انباره  3- مهره 2 را که باعث اتصال خطوط مکش به 
مي شوند را باز کنید.

4- پیچ هاي نگه دارنده خطوط را باز کنید )1(.
و   A/C تبخیرکننده  از  را   A/C مایع  مونتاژ خط   -5

کمپرسور باز کنید و پرس ها را بیرون بکشید.
به دور  نوار  از  استفاده  با  یا  قرار داده  را  6- درپوش ها 

مناطقی که باز کرده اید، بپیچانید. 
7- خط مایع A/C را که از انباره به کندانسور و از انباره 

به تبخیرکننده مي رود، باز کنید.
8 - نصب متعلقات درست برعکس باز کردن آن ها مي باشد. 

تذکرات در هنگام نصب:
• بخش اورینگ الستیکي جدید را روغن کاري کنید و 
این عمل باید با روغن تازه انجام شود. سپس آن ها را 
اتصاالت خط سرماینده  بر روي پوشش هاي جدید در 

نصب کنید. 
 134a-R تنها از اورینگ هاي وی ژه که براي سیستم •

تعبیه شده اند، استفاده کنید.
• تنها از روغن توصیه شده براي کمپرسورهاي A/C در 

خودرو استفاده شود.
• سیستم A/C را دوباره شارژ کنید.

خط مکش

شرح
)اکوموالتور(  انباره  به  را  کمپرسور   ،A/C مکش  خط 

A/C متصل مي کند.

عملکرد
A/C یک خط سرماینده است که  خط مایع کم فشار 
A/C هدایت  A/C به کمپرسور  انباره  از  را  سرماینده 
مي کند. شلنگ هاي تهویه هوا براي کنترل گاز و مایع 
معموالً  شلنگ ها  شده اند.  تعبیه  باال  دماي  و  فشار  با 
منعطف بوده و داراي اتصاالت فلزي ویژه در بخش هاي 
انتهایي خود مي باشند تا مانع از نشتي شده و از پرس و 

اتصال مطمئن در بین قطعات اطمینان حاصل شود.

بازکردن و نصب مجدد
1- کابل منفي باتري را قطع کنید.

2- سیستم A/C را تخلیه کنید.
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سرویس خودرو

3- مهره )2( را که باعث اتصال خطوط مکش و مایع به 
دریچه بست A/C مي شوند را باز کنید.

4- پیچ هاي نگه دارنده خطوط مکش به انباره A/C را 
باز کنید. )1(

5- پیچ نگه دارنده خطوط را باز کنید.
6- مهره )1( که خط مکش را به کمپرسور A/C وصل 

مي کند را باز کنید.

اتصاالت خط سرماینده  بر روي پوشش هاي جدید در 
نصب کنید. 

 R-134a تنها از اورینگ هاي وی ژه که براي سیستم •
تعبیه شده اند، استفاده کنید.

• تنها از روغن توصیه شده براي کمپرسورهاي A/C در 
خودرو استفاده شود.

• سیستم A/C را دوباره شارژ کنید.

دور  به  نوار  وسیله  به  یا  و  داده  قرار  را  درپوش ها   -7
مناطقی که باز کرده اید، بپیچانید. 

8- خط مکش A/C را که از تبخیرکننده به کمپرسور 
مي رود، باز کنید.

آن ها  کردن  باز  برعکس  درست  متعلقات  نصب   -9
مي باشد. 

تذکرات در هنگام نصب:
• بخش اورینگ الستیکي جدید را روغن کاري کنید و 
این عمل باید با روغن تازه انجام شود. سپس آن ها را 
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هسته ي گرم کن

شرح
هسته ی گرم کن در محفظه HVAC قرار دارد. هسته 
گرمکن یک مبادله گر گرمایي است که چند ردیف لوله 
با پره دارد که در محفظه توزیع هوا قرار دارد. به طوري 
که تنها مقدار انتخاب شده هوا وارد محفظه شده و قبل 
 – A/C از این که توسط مجاري و خروجي هاي سیستم
گرم کن توزیع شود، عبور مي کند. یک طرف این بخش 
داراي مخزني است که اتصاالت را براي لوله هاي گرم کن 
شامل مي شود. هسته گرم کن تنها در هنگام برداشتن 

محفظه HVAC خودرو قابل تعمیر است. 

عملکرد 
سرماینده موتور از طریق شلنگ هاي گرم کن به هسته 
گرم کن همه وقت در حال گردش است. هم چنان که 
از  از هسته گرم کن عبور مي کند، گرما  این سرماینده 
موتور گرفته شده و به لوله ها و پره هاي هسته گرم کن 
انتقال داده مي شود. هوا از طریق هسته گرم کن هدایت 
مي شود. دریچه هاي هوا هم باعث کنترل دماي هوای 
از هسته  عبوري  هواي  میزان  تنظیم  با  هیتر  خروجي 
حجم  کنترل  به  کولر  موتور  سرعت  مي شود.  گرم کن 

هواي عبوري در محفظه HVAC مي شود.

بازکردن و نصب مجدد
کنید  )رجوع  کنید.  تخلیه  را  1- سیستم خنک کننده 
سیستم  تخلیه  رویه   ،Cooling system  6 بخش  به 

خنک کننده.(
2- سیستم A/C را تخلیه کنید. )رجوع کنید به بخش 

).A/C 13، تخلیه و بارگیری سیستم
3- محفظه HVAC را جدا کرده و آن را بر روي میز 

کار بگذارید.
4- پیچ ها و گیره هاي نگه دارنده را باز کنید.

5- هسته گرم کن را باز کنید.
آن ها  کردن  باز  برعکس  درست  متعلقات  نصب   -6

مي باشد. 

تذکرات در هنگام نصب
• باید مطمئن شوید که سیستم خنک کننده به اندازه 

کافي و صحیح پر شده است.
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